
'Diorama Diepenheim, een visie op het andschap'
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'nou, ik vind Diepenheim nu niet zo
attractief, ik ben wel eens uit Amsterdam
teruggekomen en dan kwam ik Diepenheim
binnen bij de kerkbuurt en dan zag je geen
gort noch goed mens.,,
en dan heb ik wel eens de neiging om te
zeggen: ík zet hem in de achteruit,
ik ga geliik weeÍ terug naaÍ Amsterdam,
ik vind het hier een beetje dooie boel'

'die becldenroutc vind ik mLtrtier

dan echte udste kurt.
Als.it htt ddtt tticr m,,,,i uindr...
uolgend -jaar ís er wt:er u)ílt dnders...

er wdrctl ook wcrkelijk dingen bij
waaruatT ik zeg, ja zo kdn ik het ook

bedenken, mail er zat ook wel wdt bij
u.)adrudtl ik zeg jd, jd'

'het hoeft niet allemaal op ooghoogte

te zijn maar ook onuerwachte dingen...
dat maakt ook het meeste indruk. ..

het mooiste zou eigenlijk een speurtocht

zijn naar kunst'

'ik zou het mooi vinden als die sfeer

bewaard bleef,

het hoeft geen Orvelte te worden'

'ais k voor miln plezrer ga dan loop ik door de bossen...
hu ze Diepenhelm en daar omheen, die vlver s daar

en 1a, dat vind k gewoon schitlerende stukjes...
en kasteel Nijenhuis... die beek d e loopt daar nog...
dat spreekt mij en miln man heel erg aan...

een beetje dat k e nschaltge beetie dat oude'
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Kunst
en openbare ruirnte 'Dio ra;Ítl,a Di"penheil
In de afgeiopenjaren heeft de Kunstvereniging
Diepenheim verschillende ervaringen opgedaan met
beeldende kunst in de openbare ruimte. In 1983 vond
de eerste ven in totaal vijfjaarlijkse beeldenroutes
plaats, georganiseerd door de inrniddels in de
Kunswereniging opgegane Stichting'Bee1d-en-Route'.
Hierop volgde een periode van projectmatige buiten-
tentoonstellingen met voor specifieke locaties gemaakt
werk.
Deze ervaringen gaven aan-leiding tot een diepgaande
discussie over de mogelijkheden om op een nieuwe en
vernieuwende manier kunst een bijdrage te laten
leveren aan de betekenis van het landschap.
Dit leidde tot een door het 'Stimuleringsfonds voor de

architectuur' ondersteunde opdracht aan Bureau
Al1e Hosper, landschapsarchitectuur en stedebouw.
Aan dit bureau werd gevraagd om een visie te
ontr,v"ikkelen op het landschap, a1s basis voor de wijze
waarop mogelijk in de toekomst daarin met beeldende
kunst zou kunnen worden omgegaan.
De Kunstverenigrng wi1 daarrnee het landschap als

object van ontwerp en vorrngeving, als cultureel
Gnomeen, betrekken bij de discussie over het onder-
werp 'kunst en openbare ruimte'. De te ontwikkeien
visie zal daarmee ook een beeld moeten geven van
de wijze waarop beeldende kunst een betekenisvolle
bijdrage zal kunnen leveren aan het landschap.

Om tot een antwoord op deze probleemstelling te
komen, heeft het bureau een aantal stappen onder-
scheiden. Allereerst werd het landschap, zoals zich dat
nu aan de beschouwer voordoet, grondig onder de
loep genomen. Aan de hand van veldwerk, kaarten en
literatuur is het landschap geanalyseerd. De resultaten
van deze analyse werden samengevat in een 'atlas van
Diepenheim'. Vervolgens werd door middel van het
afnemen van vijftien interviews getracht grip te krijgen
op de betekenis van het landschap.
Aan de geïnterviewden werd gevraagd om een 'mental
map' te tekenen van Diepenheim, waarnà ingegaan
werd op bijvoorbeeld de veranderingen in het land-
schap en de activiteiten van de Kunswereniging.
Op grond van de resultaten van de twee vooraf-
gaande rondes en inzichten die opgedaan werden
tijdens uiteenlopende gesprekken met onder andere
kunstenaars, heeft Bureau Hosper een visie op de
toekomst van het landschap ontr,vikkeld.

Uitnodiging
voor de tentoonstelling

Diorama Diepenheim,
een uisie op het landschap

in de Kunswereniging Diepenheim
van zaterdtg2l m.et t/m woensdag 1.5 juni 1.994

en het

Debat
op wijdag 27 rnei,20.00 uur.
Tijdens dit debat zal Bureau A1le Hosper zijn visie op
het landschap van Diepenheim toelichten.
Het debat is vooral bedoeld voor inwoners van
Diepenheim en andere betrokkenen, maar is voor
iedereen toegankelijk.

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur,
zaterdag en feestdagen van 14.00 tot 16.30 uur,
zondag van 12.00 tot 16.30 uur.
Donderdag 26 mei tot 21.00 uut.

'Verandeing k het enige onueranderlijke in het landschap'

( Sullivan, Amerikaans architect)

'De gelaagde opbouw van het Diepenheimse landschap'
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t:.) een uisie op het landschop'
In opdracht van de Kunswereniging Diepenheim
heeft het bureau van landschapsarchitect A1le Hosper
uit Haarlem een toekomstbeeld ontwikkeld voor het
landschap van Diepenheim. Niet met het idee dat de

toekomst er nu per se zo uit zou moeten komen te

zien, rnaar vooral om een indringende discussie aan te

gaan: discussie over het landschap, over mensen die
het landschap nu en in de toekomst zullen maken,
over de motieven voor veranderingen, over nut,
macht en lust, over de idy11e versus de banaliteit van
her alledaagse. over her belang van nieuwe vormen
van dynamrek èn ongetwijGld ook over de betekenis
van kunst in het landschap.
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Zatcrdag 2'1 mei t/tt uoensddg 15 juní 1991

Het landschap is aIs een spiegel van de samenleving,
vroeger, nu en in de toekomst. Zeker in Nederland,
waar het landschap tot stand is gekomen door een op-
eenstapeling van vele menselijke ingrepen die vrijwel
a11emaa1 sporen hebben achtergelaten en op die manier
het huidige beeld hebben bepaald. In onze tijd weten
we met dit gegeven, zeker als het om nieuwe initiatie-
ven gààt, niet veel raad.
-We 

teren graag op de landschapsbeelden van vroegere
generaties, we koesteren de idyIIe van het verleden.
We huiveren voor veranderingen. Toch vinden veran-
deringen vrijwel elke dag plaats. 'W-e kunnen er dus

niet omheen ons met de toekomst bezlg te houden.
Vandaar dat voor het iandschap plannen worden ge-
maakt. Meestal zijn dit defensieve plannen, gericht op
behoud en bescherrning. Plannen vo1 beperkende
maatregelen. Soms is dat uitstekend, maar vaker wer-
ken dat soort maatregelen slechts verstarring in de

hand. Het landschap wordt bevroren, wordt van een

levend iandschap tot een statisch decor.

In de tentoonstellling 'Diorama Diepenheim, een visie
op het landschap' wordt een toekomstbeeld gepresen-
teerd, dat uitgaat van een visie die gericht is op
onrwikkeling. Juist in onze tijd, gekenmerkt door een

grote, materië1e welvaart, zou een geheel nieuwe,
betekenisvolle relatie met de omgeving kunnen en
moeten ontstaan. Een relatie die meer ruimte biedt aan

initiatieven die tot nieuwe landschappen kunnen
leiden. Initiatieven die op z'n rninst een nieuwe
boeiende 'laag' aan de stapel zouden kunnen toe-
voegen. Daarvoor zijn naast nieuwe regels voorai ook
nieuwe vrijheden nodig, vrijheden die aansiuiten op
de veranderingen die zich in de samenleving voor-
doen.

Onze samenleving maakt fikse veranderingen door.
Vertrouwde zekerheden verdwijnen en maar heel
geleideiijk tekenen zich nieuwe af. Meer dan ooit wil-
len mensen và1 zljn om hun eigen, individuele keuzen
te kunnen maken. Dat betekent dat men wil kiezen
voor een specifiek eigen leefstijl en de daarbij horende
vorÍn van mobiliteit, voor het naar eigen inzicht
besteden van zowel tijd a1s ge1d. De samenleving
wordt daarrnee steeds pluriformer. Zowel in de steden

a1s op wat we nog steeds het platteland noemen.
Onze samenleving a1s geheel is, zeker mentaal, aan het
verstedelijken. Dat heeft uiteraard ook consequenties
voor onze fisieke omgeving.

In het toekomstbeeld worden daarvoor ideeën
aangedragen. Leidraad daarbij is dat kansen worden
geboden voor andere vormen van omgaan met het
landschap. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de

wijze waarop Diepenheim zich in de toekomst zou
kunnen ontwikkelen: niet met de rug naar het land-
schap, maar juist daarop gericht, gebruik makend van
de potenties die de omgeving biedt voor nieuwe
vormen van wonen. werken en ontspanning.
In het nieuwe landschap wordt gebiedseigen water zo

lang mogelijk vastgehouden, zodat nieuwe natuur ge-
koppeld kan worden ean een meer duurzame land-
bouw. Een nieuwe wijze van drinkwaterwinning kan
de motor vorÍnen voor grootschalige natuur-
ontwikkeling. Het landschap za| op tal van plekken
een nieuwe betekenis krijgen voor zowel de bewoners
a1s de bezoekers.
Tegenover de dynamiek van nieuwe vorÍnen van
bewoning en inrichting van het landschap wordt ook
aandacht gegeven aan de noodzakelijke stabiliteit.
De landgoederen vornen de kernen van de gebieden
waar de stabiliteit centraal staat, maar waar tegelijk
door kleine, gerichte ingrepen de ruimtelijke kwaliteit
kan worden verbeterd.
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'Mental map'
van een inwoner van Diepenheim

'Schetsplan'
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Extra bulletin
Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 1.7 , 7 478 AA Diepenheim
Telefoon 05475-2143

Contactpersonen

Guusje van Driel (Kunstvereniging),
Peter de Ruyter (Bureau AI1e Hosper).

Redactieadres

Grotestraat L7 ,7478 AA Diepenheim

Bureau Ir. Alle flosper:
Berrie van Elderen
Marie- Laure Hoedemakers
A11e Hosper
Arjan (arssen
Remco Rolvink
Peter de Ruyter
René van der Velde

FotograÍie: Annalies Scheerhorn, Zeist

Agenda
Tentoonstellingsprograrnrna 1994

Zaterdag 25 juni t/m woensdag 17 augustus

Jan Fabre

Zaterdag 24 september t/m woensdag 9 nouember

Arno van der Mark

Zaterdag 77 december t/m woensdag SJebruari 1995
Roos Theuws

Andere activiteiten

Poëzie in muzikaal passe-partout:
Zondag 15 mei, 15.00 uur
Willem M. Visser, Jan Zitrnan en Jan Hofmeijer
Entree: / 5,00 /leden f 2,50


