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DIORAMA DIEPENI-IEIM
Een visie oP het landschaP
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'venndeing is het enige onvenndedijke in het land-
schap'

(Sullivan)

DaÍ is het hele eieren eten: ja moet tegeliikartiid
sfaffsche en Dynamísche Kwaliteit hebben. Wanneer
je niet beschikt over de sÍaÍiscàe patronen van de
wetenschappelijke kennis om op voort te bordurcn
dan ben je net zo ver als de holemens. Maar als je
niet de vrijheid hebt om die patronen te wiizigen,
dan blijf je verstoken van iedere verdere groei.'

(uit Lila, een ondezoek naar zeden - Robert M.
Pirsig)
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INLEIDING

Diepenheim is een begrip in de kunstwereld. Deze
bekendheid is verkregen door de tijdelijke beelden-
routes in het Diepenheimse landschap in de afgelo-
pen jaren en door een aantal recente projectmatige
buitententoonstellingen met voor specifieke locaties
gemaàkt werK Met beide initiatieven liep de Kunst-
verenÍging Diepenheim vooruit op de ontwikkelingen
elders. Wat tot dusvene echter ontbrak was een
visie op het landschap, als basis voor de wijze waar-
op in de toekomst met beeldende kunst in het land-
schap zou kunnen worden omgegaan. ,

Ruim een jaar geleden heeft de Kunstuerenigíng ons
bureau gevraagd een visíe op het landschap te
ontwikkelen. De Kunstvereniging wilde daarmee het
landschap als objecl van ontwerp en vormgeving, als
cultureel fenomeen, betrekken bij de discussie over
het ondenrrerp kunst en openbare ruimte.

Alvorens we tot een visie zijn gekomen hebben we
een aantal voorbereidende stappen ondemomen.
Allereerst hebben we het landschap, zoals zlch dat

:nu aan de beschouwer voordoet uitgebreid geanaly-
seerd. De resultiaten van deze analyse zijn samen-
gevat'in het eerste boekje:' de 'aflas van'Diepen-
heim'. Een volgende stap was het afremen van een
vijftiental interviews onder de bevolking van Diepen-
heim, resulterend in het tweede boekje. De inter-

views waren met name bedoeld om achter de bete.
kenis van het landschap te komen. Deze eerste twee
stappen in combínatie met een aantal uiteenlopende
gesprekken met kunstenaars zijn de voedingsbodem
geweest voor de uiteindetijke visie op het landschap
van Díepenheim. Onze vísie ís verbeeld in de expo-
sitie 'Diorama Diepenheim' die gedurende de maand
meij.l. in het gebouw van de Kunstvereniging te zien
was. Het voor u liggende boekje vormt in woord eà
beeld de samenvatting van de tentoonstelling en het
afuluitende debal

Voor ons ís dit boekje geen eindpunt, maar juist een
vertrekpunt voor de volgende, beslissende tasè in
het proces. ln de voorafgaande stappen was voor
ons de centrale invalshoek de mens en het land-
schap, níet de kunst We hebben ook bewust geen
locatiepÍan voor beeldende kunst in deze hse willen
maken, dat zou de vrijheíd van de kunstenaar teveel
beperken. De uitdaging ligt ons inziens in het daad-
werkelijk samenwerken met kunstenaars. ln de vol-
gende fase zal de dialoog tussen landschapsarchi-
tecten en beeldende kunstenaars centraal staan,
met als leidraad de voor u liggende visie. 

,

Haarlem, juli 1994 Bureau lr Alle Hosper



EEN VISIE OP HET LANDSCHAP

Het landschap is als een spiegel van de samenle-
ving, vroeger, nu en in de toekomst. Zeker in Neder-

land, waar het landschap tot stand is gekomen door
een opéénstapeling van vele menselijke ingrepen die

vrijwel allemaal sporen hebben achter gelaten en op

die manier het huidige beeld hebben bepaald. ln
onze tijd weten we met dit gegeven, zeker als het

om nieuwe initiatieven gaat, niet veel raad. We teren

graag op de landschapsbeelden van vroegere gene-

raties, we koesteren de idylle van het verleden. We

huiveren voor veranderingen. Toch vinden verande'
ringen vrijwel elke dag plaats. Veranderingen waarbij

achteloosheid en onzorgvuldigheid vaak troef is: de

banaliteit van het alledaagse is ook in het zo idyl-

lisch ogende Diepenheim overal aanwezig.

We kunnen er dus niet omheen ons met de toe-
komst bezig te houden. Voor het landschap worden
plannen gemaaK. Meestal zijn dit defensieve plan-

nen, gericht op behoud en bescherming. Plannen vol

beperkende maatregelen. Soms is dat uitstekend,

maar vaker werken dat soort maatregelen slechts
verstaning in de hand. Het landschap wordt bevro-

ren, wordt van een levend landschap tot een statisch

decor.

Onze visie is gericht op ontwikkeling. .luist in onze

tijd, gekenmerkt door een grote, materiële welvaart,
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zou een geheel nieuwe, betekenísvolle relatie tussen
mensen en hun omgeving moeten kunnen ontstaan.
Een relatie die meer ruimte biedt aan initiatieven die
tot een verhoging van de loraliteit van het bestaande
en zelfs tot nieuwe landschappen kunnen leiden.
lnitiatieven die een nieuwe boeiende 'laag' aan de
stapel toevoegen. Daarvoor zijn naast nieuwe regels
vooral ook nieuwe vrijheden nodig, vrijheden die het
onverwachte en het onvanzelfsprekende een kans
geven, vrijheden die aansluiten op de verandenngen
die zich in de samenleving voordoen.

Het toekomstbeeld omvat een aantal ideeën voor
nieuwe vormen 'van omgaan met het landschap,
bijvoorbeeld over de wijze waarop het bebouwde
deel van Diepenheim zich in de toekomst zou kun-
nen ontwikkelen: niet met de rug naar het hnd-
schap, maar juist. daarop gericht, gebruik makend
van de potenties die de omgeving biedt voor nieuwe
vormen van wonen, werken eri ontspanning. Ook
wordt aangegeven hoe gebiedseigen water zo lang
mogelijk zou kunnen worden vastgehouden, zodat
'nieuwe natuur' èn wellicht meer duuzame vormen
van landbouw ontwikkeld kunnen worden. Een nieu-
we wijze van drinloivatenrinning zou de motor kun-
nen vormen voor meer grootschalige natuurontwik-
keling.

Tegenover de dynamíek van nieuwe vormen van
occupatie en inrichting van het landschap, wordt ook

aandacht gegeven aan het zorgvuldig omgaan met
het bestaande landschap. De landgoederen vormen
de kemen van de gebieden waar de stabiliteit cen,
traal staat, maar waar tegelijk door kleine, gerichte
ingrepen de ruimtelijke kwaliteit van het landschap
kan worden verbeterd.

Kunst kan een betekenisvolle, nieuwe bijdrage leve-
ren aan het landschap. Wj dagen kunstenaars uit
om, in dialoog, te komen tot voorstellen die inspelen
op de veranderingsprocessen die zich in het Diepen-
heimer landschap voordoen. Het creëren van nieuwe
vormen van betrokkenheid van mensen bij het land-
schap staat daarbij wat ons betreft voorop: sprekend
en uitdagend.

Onze visie op het landschap van Diepenheim houdt
niet in dat de toekomst er ook per se zo uit zou
moeten komen te zien. Het landschapsplan is onze
persoonlijke kijk op de toekomstige veranderingspro-
cessen. Het geschetste beeld is vooral bedoeld om
de toekomst bij het denken over het landschap te
betrekken en zo de discussie te voeden.

Per deelgebied worden de verschillende ideeën
nader toegelicht.
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HET GEBIED VAN DE BOVEN.REGGE

Het gebied van de Boven-Regge vormt landschappe-
lijk een bijzondere eenheid: van huize Westerflier tot
de Joodse begraafplaats ten noorden van de kern
Diepenheim ligt een idyllisch parklandschap, waar de
'voorhoven' van het Warmelo en huize Diepenheim
deel van uit maken. Wat ons betreft zouden de stati-
sche krachten in dit gebied dominant mogen zijn. Dit
betekent dan wel dat de agrarische bedrijfsvoering in
de toekomst in het teken staat van 'landschapsbe-
heeÉ. Door naar Brits voorbeeld 'publ,i,c footpaths,,
openbare wandelverbindingen, ]e maken kan de
recieatieve waarde van dit-gebied aanzienlijk toene-
men (zie padenplan).

Het park

De flanken van het dal van de Boven-Regge worden
in het plan versterkt. Enezijds door een nieuw bos-
gebied te vormen rond het Wezelblok ten zuiden van
Diepenheim. Andezijds door de nieuwe uitbreiding
van Diepenheim (Ruimersdíjk - Noord) radiaal ten
opzichte van het centrum te bouwen. Door deze
situering van het nieuwe wijkje ontstaat er ten noor-
den van de kruising van de Boven-Regge met de
Grotestraat een nieuw parkgebied, een 'groene
kamer' gevormd door de wanden van het Stenen-
bos, de oude kem en de nieuwe wijk- Dit parkgebied
kan in de toekomst dezelfde ruimtelijke lorualiteit

krijgen als de prachtig vloeiende ruimte tussen het
Westerflier en Huize Diepenheim.

ln de maquette is in drie stappen een ontwikkelings-
scenario voor het nieuwe park aangegeven. Het
rosarium heefi een flinke beurt nodig en kan worden
uitgebreid met een 'watertuin' langs de -weer tot
beek omgetoverde- Regge. Een brug over de beek
(in piaats van een hek) vormt een wandelverbinding
tussen het park en het Stenenbos. Het Esje van
Boink en de huizen langs de Raadhuisstraat vormen
herkenbare onderdelen van de groene kamer. Nieu-
we wandelpaden lopen [angs de Regge, langs de
rand van de nieuwe wijk en dwars door de weilanden
langs het Esje van Boink. Losse boomgroepen com-
pleteren het beeld.





De uitbreiding

De nieuwe uitbreiding van Diepenheim (Ruimersd[k -
Noord) .wordt radiaal ten opzichte van het oude
centrum gesitueerd. De ruimtelijke relatie tussen de
kem van Diepenheim en het omringende landschap
wordt op deze wijze versterkt.

Het nieuwe wrjkje krijgt aan weerszijden duidetijke
randen met laanbeplanting, kenmerkend voor het
Diepenheimse landschap (zie ook lanenplan). De
huizen aan de randen hebben een fraai zicht op het
omringende landschap. De binnenzijde van het wijkje
onderscheidt zich duidelijk van de rand door een
afi,vijkende profilering van de wegen en inrichting van
de openbare ruimte. Hierdoor kan een bijzonder
woonmilieu gecreeërd worden, gestoffeerd met los_
staande bomen.
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DE BEBOUWDE KOM

De Grotestraat

Twee onduidelijke relingen rnet verdwaalde houten
plantebakken markeren op dit moment de kruising
van de Boven-Regge met de Grotestraat. Door de
brug op deze historische plek in Diepenheim te ver-
smallen kan deze plek haar corspronkelijke beteke-
nis weer terugkrijgen. Tevens kan de nieuwe brug
een logische opmaat zijn voor een herprofilering van
de Grotestraat.

De Groiestraat wordt heringericht en van fraaie
opgaande bomen vootzien, die een eenheid geven
aan de bonte veaameling gevels. De rijbaan wordt
versmald en het asfalt wordt vervangen door een
meer passende klinkerbestrating.
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Het plein

Door de a-centrale ligging van de kerk in Diepen-
heim is er nergens sprake van een duidelijk centrum
in het Stedeke. Voor het vermaarde restaurant
Boonk bestaat de mogelijkheid om hét plein van
Diepenheim vorm te geven. Door een aantal eenvou-
dige ingrepen kan de verkeerssituatie verhelderd
worden en kan de ruimtelijke samenhang op deze
plek versterK worden.

De laan vanaf het Nijenhuis wordt doorgetrokken tot
pal op het plein. Het gemeentehuis ligt tezijde. De
Grotestraat wordt heringericht en van bomen voor-
zien. De gebruikte klinkers voor de trottoirs in de
Grotestraat worden ook op het plein toegepast in
combinatie met een veöijzondering in de verharding
op het plein. Hierdoor wordt enezijds samenhang in
de openbare ruimte verkregen, andezijds onder-
scheidt het plein zich nadrukkelijk van de rest.

Het Looiersplantsoen krijgt een zwaar bomendak als
inleiding op de wandelroute naar het nieuwe wijkje
van Diepenheim. De weekmarkt en het tenas van
Boonk krijgen beiden een prominente plaats op het
nieuwe plein.
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Het Diepenheimer Broek

ln het gebied tussen de Oude Goorse weg en de
nieuwe Goorse weg, het Diepenheimer Broek, mo-
gen de dynamische krachten in het landschap domi-
nant zijn. De landbouwkundige waarde is beperkt, in
het gebied komen momenteel reeds veel 'burgenro-
ningen' voor. De verkaveling en de ontsluiting van
het gebied, geven, tesamen met een nieuwe set
spelregels, ruimte aan een breed spectrum van
activiteiten: grote kavels om op te wonen of om een
bedrijf uit te oeienen, Een gesloten watersysteem
gekoppeld aan de watezuivering van Diepenheim
staat toe dat ook nietgrondgebonden bedrijven zich
hier in de toekomst kunnen vestigen.

De spelregels vormen het kader voor nieuwe vrijhe-
den en zijn als volgt geformuleerd:
- de kaveldiepte is bepaald, de kavelbreedte is

vrij
- leg een perceelssloot aan van minimaal 5

meter breedte ten westen van de kavel in
aansluiting op de bestaande ontwatering

- bouw loodrecht op de nieuwe en bestaande
lanen, woonbebouwing aan de weg

Het Diepenheimerbroek kan door deze strategie een
pleisterplaats worden voor creatieve ondernemers.
De forellenl«ruekerij ligt naast 'Krek wak wou,, het
huis van oom Piet. De korhoenderfarm heeft een

plaatsje gevonden naast midgetgolfbaan Zomezot-
heid. Op de midgetgolfbaan geven overvliegende
papegaaien van de achterliggende kwekerij 'Ara' een
extra dimensie aan het spel.

De Molenbeek kan ongestoord door dit veelkleurige
landschap stromen.
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Rond het Wezelblok (De Veldhoek)

Ten zuiden van Diepenheim ligt een gebied waar
ook een geheel nieuwe dynamische wereld kan
ontstaan. De landbouwkundige situatie is matig. De
aanplant van een nieuw bos op de flank van de
Boven-Regge wordt gekoppeld aan een kolonisa-
tieptan van datzelfde bos. SpeciÍieke spelregels
geven richting aan het individuele weekend- en
vakantie-wonen op het nieuwe landgoed. Zichtlijnen
richting Regge{al worden gekoppeld aan consump-
tie van de bosranden.

De zomerhuisjes zijn van een bijzondere architec-
tuun een rijke variatie, en toch is er sprake van
samenhang. Ook de tuinen zijn trouwens het bekij-
ken waard. De Nieuwe Sluisweg vormt de nieuwe
groene oprijlaan in de richting van het democrati-
sche, openbare landgoed.
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Het nieuwe natuurgebied

Via de dynamiek van de beekoverstromingsvlakte,

de siatische idyile van het Nijenhuis en de veelkleu'

righeid van het Diepenheimerbroek stroomt de Mo-

lenbeek, samen met de Boven-Regge, uiteindelijk uit

in een groot, nieuw natuurgebied.

Het gebied ten noorden van het Twentekanaal, het

Heriliervlier, is een omgeving die zich in principe

uitstekend leent voor natuurontwikeling: een geÏso-

leerd gebied met relatief weinig boerderijen. Een

nieuwe wijze van drintoratenruinning uit oppervlakte-

water vormt de motor voor grootschalige natuuront-

wikkeling. De spoorlijn biedt een fascinerend uiEicht

op dit gebied, vergelijkbaar met de treinbeleving van

het Naàrdermeer. Grote grazers houden het gebied

open en wiids. Het gebied ten zuiden van het Twen-

tekanaal krijgt een watezuiverende functie.

Het watezuiveringsgebied:
De waterhuishouding van zowel 'Het Diepenheimer-

broek' als de uitbreiding 'Ruimersdijk-Noord' is ge-

sloten. Het afualwater kan afgevoerd worden naar de

installatie aan de Oude Goorse Weg waar het voor'
gezuiverd wordt. Nazuivering vindt plaats in de riet-

en biezenvelden in het natuurgebied ten zuiden van

het Twentekanaal. Pas als het water gezuiverd is,

wordt het geloosd oP de beek.

Het drinkwaterwingebied:
De drinkwaterwinning gebeurt volgens het principe

zoals geschetst in het voorbeeldplan 'nadorst" De

drinkwàtenrinning uit het diepe grondwater, zoals

dat nu op de stuwwal plaatsvindt, wordt stopgezet en

de naaldhoutbossen op de stuwwal worden vervan-

gen door een loofhoutsoort die op jaarbasis een

l.get" verdamping heeft. De kweldruk in de kom' het

Herikervlier, neemt hierdoor toe, zodat een unieke

kwelvegetatie kan ontstaan' ln het natte natuurge-

UieA wórdt op het laagste punt, in de richting van de

natuurtijke afwatering een infiltratieveid aangelegd'

Het teveel aan water in de winter wordt opgevangen

in een retentiebekken. Het opgevangen water kan in

de zomer, wanneer er een watertekort is, ingelaten

worden in het infiltratieveld. Zo kan zowel in de

winter als in de zomer voldoende drinkwater gewon-

nen worden bij een grondwaterstand die de'natuur

alle kansen biedt.
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Ten zuidoosten van het Niienhuis

ln het oude hoeven-landschap ten zuidoosten van

het Nijenhuis zijn de landbouwkundige perspectieven

rooskleurig. ln dit kleinschalige landschap wordt
watenetentie ten behoeve van de landbouw gekop
peld aan natuurontwikkeling langs de beken. ln de

huidige situatie gebruiken boeren grondwater om

hun percelen in de zomer te besproeien. Door de

steeds maar verdergaande verdroging die daardoor
ontstaat is deze werkwijze in de toekomst niet meer
toelaatbaar. Momenteel wordt het neerslagoverschot
in de winter zo snel mogelijk afgevoerd richting Twe'
ntekanaal. Door het overschot vast te houden kun-
nen twee belangrijke zaken bereikt worden:

- de hoeveelheid gebiedseigen water wordt
aangevuld en daarmee wordt de grondwater-

stand verhoogd;
- er kan water geconserveerd worden ten

behoeve van de landbouw in de zomer, door
de opslag van het water in bekkens.

ln het gebied achter het Nijenhuis, dat gekenmerkt
wordt door vele 'éénmans-esjes', kan het water
opgeslagen worden in'meermansbekkens': collectie-
ve wateryoorraden die de boeren in de zomer kun-
nen aanspreken. Kanalen die bovenstrooms de be-

ken aftappen, voeden de bekkens. Deze rechte
l'rjnen in het landschap vormen tevens de grens van

de beekoverstromingsvlaktes. Het surplus aan water
dat 's winters na aftappen overblijft, kan hier vrij
stromen zodat deze gebieden een dynamische ber-
ging vormen.

ln de beekoverstromingsvlaktes kan de natuur zich
vrij ontwikkelen. Langs het zuidelijk deel van de
Molenbeek kan zich bijvoorbeeld een interessante

biótbop. ontwikkelen over een brede gradiënt van

hoog naàr laag, van droog naar nat. De bekkens zijn
stoere cultuurtechnische elementen in een landschap

waar milieuvriendelijke vormen van landbouw volop

kansen krijgen.





Het padenplan

ln analogie met het Britse systeem van 'public foot-
paths' worden in het Diepenheimse landschap open-
bare wandelverbindingen door het landschap ge'
maakt.

De schouwpaden langs de beken, nu nog verboden
toegang, worden weer publiek domein. Daarnaast
worden met name in het gebied van de Boven -
Regge extra wandelverbindingen aangelegd zodat
optimaal van het prachtige landschap kan worden
genoten.

'.',.
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Het lanenplan

Lanen zijn bijzonder kenmerkend voor het Diepen-
heimse landschap. Gekoppeld aan de mogelijke
toekomstige veranderingen in het landschap, wordt
in het lanenplan de lanenstructuur versterkt.

De imponerende laan vanaf het Nijenhuis wordt in
het lanenplan doorgetrokken tot op het nieuwe plein
van Diepenheim. De Nieuwe Sluisweg kan de oprij-
laan worden richting het democratische landgoed
rond het Wezelblok. De uitbreiding van Diepenheim
(Ruimersdíjk-Noord) krijgt lommenijke, met lanen
gearticuleerde randen.

Ook het Diepenheimeöroek krijgt een stevige lanen-
structuur als kader voor de toekomstige ruimtelijke
en func'tionele veranderingen.
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HET DEBAT

Gedurende de tentoonstelling Diorama Diepenheim
heeft er ook een debat plaatsgevonden. Het debat
was met name bedoeld voor de inwoners van Dis.
penheim, maar ook andere belangstellenden waren
welkom.

Tijdens het drukbezochte debat onder leiding van
Maarten Kloos hebben wij onze visie op het land-
schap van Diepenheim en de daarmee samenhan-
gende deelontwerpen nader toegelicht. Een ander
belangrijk onderdeel van de avond vormde de dis-
cussie over een aantal stellingen.

De volgende stellingen werden geponeerd:

Het Diepenheimer landschap wordt een openlucht-
museum als er géén ruimte wordt gelaten aan ver-
andeingen.

Het Diepenheimer landschap is prachtig, hef Stede-
ke zelf ziet er niet uit.

De huidige bestemmingsplannen, geöaseerd op
beperkingen en belemmeringen, creéren afstand in
p/aafs van betrakkenheid tussen mensen en hun
omgeving.

Door in bestemmingsplannen meer nadruk te leggen

op mogelijkheden en vrijheden voor mensen, zullen
er boaiende nieuwe landschappen ontstaan.

LocaÍles voor kunst moeten niet tevoren warden
vastgelegd, oak niet in een bestemmingsplan.

Door alle bestaande kunst in Diepenheim voodopig
op te slaan ontstaat een schone lei voor een nieuwe
benaderingswijze van kunst en landschap.

Door in te spelen op de specifieke (ruimte en tijd)
kenmerken van de plek, kan kunst reÍs wezenlijks
toevoegen aan de betekenis van het landschap.

De reacties op deze stellingen wisselden sterk. Het
idee om, wat de kunst betreft, met een schone lei te
beginnen kon rekenen op de meeste consensus.
Een nieuwe benaderingswijze van kunst zou gekop-
peld moeten worden aan een nieuwe start was de
algemene mening.

Het debat als geheel verliep, helaas, vrij tam. De
vlam wilde tijdens de discussie niet echt in de.pan
slaan of zoals een regionale krant het formuleerde:
'men dronk een glas, deed een plas, en ging tevre-
den huiswaarts'. Maar door de uitgebreide tentoon-
stelling en het debat lijkt het draagvlak onder de
bevolking voor veranderingen betreffende landschap
en beeldende kunst zeker vergroot te zijn.
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HET VERVOLG

Zoals al in de inleiding is verwoord is 'Diorama Die-
penheim' voor ons geen eindpunt, maar juist een
vertrekpunt voor de volgende, beslissende fase. Een
fase waarin de samenwerking met beeldende kun-
stenaars centraal staat.

Voor het einde van dit jaar zullen als start twee
nieuwe kunstwerken in het Diepenheimer landschap
worden gerealiseerd. Twee kunstenaars zijn hiervoor
uitgenodigd: Urbain Mulkers uit Hasselt en Amo van
der Mark uit Amsterdam. De eerste gesprekkep
hebben ieeds piaatsgevonden en de voorlopige
resultaten zijn veelbelovend. Ook in dit geval lijkt het
ons erg belangrijk dat de bevolking van Diepenheim
in een vroegtijdig stadium wordt geïnformeerd over
de betekenis en de situering van de nieuwe kunst-
werken.

Daarnaast hopen wij dat er een vliegwiel op gang is
gebracht in het denken over het landschap en de
mogelíjke toekomstige veranderingen daarin. Wij
dagen de bevolking, de gemeente, het waterschap,
het Oversticht, de provincie en alle andere belang-
hebbenden uit op onze voorstellen te reageren.
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