
Buiten thuis op  
Prins Bernhardpark

De woningen staan op eigen uitgekiende plekken,  
zodat elke woning een mooie blik op het bos en op de 
uitgestrekte weilanden heeft. Door binnen en buiten met 
elkaar te verweven wordt een heel eigen thuis gecreëerd. 
De woningen zijn tijdloos en duurzaam. Leven op Prins 
Bernhardpark is buiten wonen, met een eigen  thuis.  

Prins Bernhardpark biedt een warm en behaaglijk thuis in een boomrijke 
omgeving.  Je woont er vrij, maar niet alleen. Prins Bernhardpark is heer-
lijk voor het goede leven. Het is een plek die je naar je hand kunt zetten. 
Op Prins Bernhardpark woon je midden in een natuurlijke omgeving. En 
je leeft ook buiten, midden in de natuur beleef je de seizoenen. Op Prins 
Bernhardpark ben je “buiten  thuis”.

‘ Prins Bernhardpark 
is buiten wonen, 
met een eigen thuis.’

Buiten 
thuis

Bijzonder wonen in  
een boomrijk park



Het karaktervolle park en de historie 
vormen samen ijzersterke elementen 
van deze prachtige woonlocatie.  
Het geheel levert een aantrekkelijke, 
unieke woonplek op. 

De kavels en woningen die te koop 
komen op Prins Bernhardpark zijn 
onderdeel van een groter geheel.  
In totaal staan er op de locatie  
13 historische panden. 

Een aantal hiervan gaan in verkoop 
en er worden zo’n 20 kavels voor 
nieuwbouw toegevoegd.

Boomrijk 
woongebied

‘ Prins Bernhardpark 
is buiten wonen, 
met een eigen thuis.’

Op de kavels heb je de mogelijkheid de woning op een 
uitgekiende plek te realiseren waardoor je zowel van een 
mooie blik op het bos als op de uitgestrekte weilanden 
kunt genieten. Door binnen en buiten met elkaar te  
verweven wordt een heel eigen thuis gecreëerd.  
Het karakter van de te bouwen woningen is tijdloos,  
duurzaam en hoogwaardig qua architectuur: kortom 
kwalitatieve zekerheid voor toekomstige bewoners.  
Het gebied heeft een ruim opgezet karakter.

Prins Bernhardpark biedt een warm en behaaglijk thuis in een boomrijke 
omgeving.  Je woont er vrij, maar niet alleen. Prins Bernhardpark is heerlijk 
voor het goede leven. Het is een plek die je naar je hand kunt zetten.  
Op Prins Bernhardpark woon je midden in een natuurlijke omgeving.  
En je leeft ook buiten, midden in de natuur beleef je de seizoenen.  
Op Prins Bernhardpark ben je “buiten  thuis”.

Buiten thuis op  
Prins Bernhardpark
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Lonneker

“ Twente is 
een plek om 
heerlijk te 
ontspannen. 
Vanaf Prins 
Bernhardpark 
maak je een 
lange wan-
deling op de 
Lonnekerberg 
of fiets je naar 
Hof Espelo.”

Ligging  
in Twente

Prins Bernhardpark ligt tussen Oldenzaal en Lonneker, midden in een groene 
omgeving met veel fiets- en wandelpaden. Tegenover Prins Bernhardpark 
liggen de golfbanen van ’t Sybrook. En binnen twee minuten zit je op de 
A1 naar Amsterdam of Berlijn. Vanaf de  Oldenzaalsestraat kom je op de 
ontsluitingsweg naar Prins Bernhardpark. Daaraan liggen de woningen.



De rijke 
geschiedenis van  

Prins Bernhardpark

Op Prins Bernhardpark staan nu nog een tiental  
historische panden uit de jaren ’40-45. De verschillende 
oorspronkelijke elementen van het voormalige  
legeringskamp zijn nog duidelijk zichtbaar. De panden 
bezitten onderling verwante detaillering, zoals vensters 
en stalen luiken. Het geheel is een eenheid in een 
boomrijk gebied. Wijlen Prins Bernhard kwam graag 
jagen vanuit de officiersmess, een van deze historische 
panden. Deze ‘Mess’ vormt het centrale punt op  
Prins Bernhardpark. 

Prins Bernhardpark was vanaf eind 19e eeuw deel van het jachtterrein van 
de familie Blijdenstein. Jan Albert Blijdenstein - medeoprichter van de 
Nederlandse Heidemaatschappij - had de oorspronkelijke heidevelden op 
de Lonnekerberg laten beplanten met naaldbomen. 

In de loop van 1940 vorderde de Duitse bezetter dit gebied en realiseerde er het Nordlager.  
Het Nordlager werd in 1940 aangelegd als legeringskamp; hier werden ruim 20 panden gebouwd 
voor voorzieningen en huisvesting van grondpersoneel voor het verderop gelegen vliegveld.  
Het Nordlager vormde de oorspronkelijke hoofdingang van de vliegbasis; de toegangsweg liep 
langs het nog aanwezige wachtgebouw, vanaf de Oldenzaalsestraat over de Lonnekerberg 
naar de oude verkeerstoren. Na de oorlog werd het Nordlager door de Nederlandse autoriteiten 
omgedoopt tot Oostkamp.



Woning 
met karakter 

Sinds ’40 - ’45 worden vrijwel alle 13 bestaande panden waaronder 
de voormalige OfficiersMess, bewoond en gebruikt. De komende 
periode worden daarvan een aantal in verkoop gebracht.

“ De verhalen uit het 
verleden maken  
de woning tot een  
inspiratiebron.”

Prins Bernhardpark heeft door haar verscholen 
ligging en boomrijke opzet veel verrassingen in petto. 
Zo ligt er zelfs een tennisbaan. Zeer verleidelijk om op 
zondagmiddag met vrienden een potje te tennissen.  
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PBP 
19

PBP 
14

PBP 14 / OfficiersMess
De Mess vormt het centrale punt op Prins Bernhardpark. 
Ze is gebouwd in de jaren ’40-’41 en deed onder meer 
dienst als ontspanningsgebouw. Het gebouw is sinds 
1954 in gebruik als officiersmess, daarvoor, vanaf 1945 
was de officiersmess gehuisvest aan de Overmaat.  
Ter gelegenheid van de heropening op de huidige  
locatie, kreeg het de naam Prins Bernhardcasino.  
Vanaf dat moment werd de naam Prins Bernhardkamp 
voor het hele gebied ingevoerd. De verschillende 
oorspronkelijke elementen zijn nog duidelijk zichtbaar 
in het gebouw.

PBP 12
ca. 4913 m2

PBP 3
ca. 5856 m2

PBP 6
ca. 1406 m2

op termijn in verkoop

De verschillende oorspronkelijke elementen zijn nog 
duidelijk zichtbaar in het pand, echter het is in de  
loop der tijd sterk verbouwd. De panden op Prins  
Bernhardpark bezitten onderling verwante detail-
lering, zoals vensters en stalen luiken. Pand 19 werd 
gebruikt als Unterkunft klein: een legeringsgebouw 
voor de huisvesting van bewakingspersoneel. Na de 
oorlog is het gebouw steeds in gebruik geweest voor 
huisvesting van officieren.

PBP 19

PBP 
6

PBP 
12

PBP 
3

PBP 14
ca. 3569 m2

PBP 19
ca. 1994 m2



Boskavels 

Op de boskavels heb je de mogelijkheid om op uitgekiende 
plekken, licht verscholen in het bos je woning te bouwen. 
Romantisch en avontuurlijk tegelijkertijd. 



Gemengd loofbos met soorten 
als Beuken, Berken en Eiken.

“  Vanuit elke kamer 
van het huis is zicht 
op de tuin. Het terras 
vormt de schakel  
tussen de binnen- en 
de buitenruimte.”

Langs de bosranden zie je 
reeën lopen en grazen.
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Coulissekavels

De coulissekavels liggen in de noordelijke bosrand van Prins Bernhardpark, 
tussen de historische panden. Deze kavels hebben een vergezicht over de 
aangrenzende weilanden en liggen verscholen achter een strook openbaar 
groen met volwassen bomen. Hierdoor is er afstand en afscherming vanaf 
de openbare weg. Bewoners hebben privacy maar wonen niet alleen.  
De grootte van de coulissekavels varieert van 700m2 tot 1.000 m2. 

woning van Michiel de Wit van DWG Architecten



“ De tuin is de 
buitenkamer van  
het huis, met een 
weids uitzicht op  
de weilanden.” 

Vanuit de achtertuin  
zie je koeien die grazen  
in de weilanden.
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Boomrijke  
omgeving

Markant onderdeel voor de ruimtelijke beleving zijn 
de afwisseling van dicht beplante ruimten en open 
weilanden. Hierdoor ontstaan verschillende woonsferen. 
Ook de hoogteverschillen in het gebied geven Prins 
Bernhardpark een bijzondere kwaliteit. Door de ligging 
op de zuidelijke uitloper van stuwwal, de Lonnekerberg, 
loopt het gebied in westelijk richting op. Ten noorden en 
ten zuiden van het woongebied ligt een open landschap 

dat voor de nieuwe bebouwing landschappelijk 
interessante perspectieven biedt. Het bos is een gemengd 
loofbos dat vooral aan de rand naar de Lonnekerberg veel 
beuken en eiken bevat. Richting het oosten nemen andere 
soorten toe, met berken en dennen. Af en toe staan er ook 
nog exoten zoals platanen. Dit zijn restanten uit oude 
tuinen.

Verschillende 
woonsferen

De basis van het plan is het huidige bos, dat zoveel 
mogelijk wordt behouden. Ter wille van de kavels worden 
her en der lege plekken uit het bos gespaard. De kavels 
binnen dit woonbos worden door de bewoners geschei-
den door een toe te voegen heesterlaag met gebiedseigen 
soorten. Deze groene erfafscheidingen dragen zowel bij 
aan een aangenaam ruimtelijk woonklimaat, als aan de 
landschappelijke kwaliteit.

De landschapsstructuur op en rond Prins Bernhardpark faciliteert een bijzonder woonmilieu 
waar particulieren in een bosachtige omgeving hun woning kunnen bouwen.



Binnenstad  
van Enschede  
of Oldenzaal
In no time zit je in hartje binnenstad van Enschede.  
Een avondje cultuur in het Wilminktheater, vooraf lekker 
eten op de Oude Markt. Op zondag op de fiets naar 
Oldenzaal, de glimlach van Twente, voor een kop koffie 
naast de monumentale Plechelmuskerk. 

Sprakel in Lonneker
In de huiskamer van Lonneker voel je je altijd 
welkom. Bij Cafe Sprakel heerst een gemoedelijke 
en huiselijke sfeer. Het café wordt bezocht door 
zowel de inwoners van Lonneker als door vele 
zakenmensen en toeristen van buiten.  
Cafe Sprakel ligt centraal in Lonneker. 

Wandelen op  
de Lonnekerberg
De  Lonnekerberg is een uitgestrekt natuurgebied 
in Twente. De heuvel van de Lonnekerberg is zo’n 
60 meter hoog en ligt ten noorden van Enschede. 
Vanaf Prins Bernhardpark wandel je zo op een 
mooie zondagmiddag de prachtige natuur in. 

Golfbaan Het Rijk  
van Sybrook

Recht tegenover Prins Bernhardpark, aan de 
ander kant van de Oldenzaalsestraat, ligt op een 
oud landgoed de prachtige 27-holes golfbaan. 
Verschillende holes bieden uitzicht op het typische 
Twentse coulisselandschap, terwijl andere omsloten 
worden door prachtige bospercelen. 

Alle dagelijkse voorzieningen zoals supermarkt, 
sportverenigingen, horeca en scholen binnen 10 
minuten fietsafstand.

“ Vanuit de drukte 
in de stad ervaar  
je thuis een oase 
van rust”



Buiten thuis

Geïnteresseerd?  
Wil je meer weten over de mogelijkheden op 

Prins Bernhardpark? We vertellen graag meer.
We zijn te bereiken via 053 - 480 00 91 of 

info@prinsbernhardpark.nl, of laat je gegevens achter op 
de website www.prinsbernhardpark.nl en wij nemen contact op 

voor een afspraak.

Uiteraard ben je ook van harte welkom op locatie.
Voer dan Prins Bernhardpark in op de navigatie

of kom - op afspraak - langs bij Kaveluitgifte Prins Bernhardpark:

Kaveluitgifte Prins Bernhardpark
Zuidkampweg 31, 7524 NB Enschede


