
§
{

Diepenheim en Andere

Een voorstel voor de toekomstige uitbreiding van Diepenheim

Aan de planvorming gaat een uitgebreide analyse vooraf, die binnen een of
meerdere kaarten de volgende aspecten uiteenzet:

- de historische groei van het dorpslichaam
- de ontwikkeling van de openbare ruimte
- een overzicht over de bestaande publieke functies
- de verhouding tussen de bebouwingsvormen en hun kavels
- de interne en externe structuur van de verschillende bouwvormen

aan de hand van de meest significante voorbeelden
- de tegenwoordige dichtheid van bebouwing
- een projectie van een gemiddelde dichtheid en (toegestane) bebouwings-

snelheid op de toekomstig aangewezen terreinen

Verder zijn een aantal collages van erven opgenomen, die een aanzet vormen
tot de planvorming.

De analyse toont in verschillende facetten een breuk in de ontwikkeling van
Diepenheim van een historische plattelandsgemeente, die bestuurlijk en land-
schappelijk gedomineerd werd door een drietal kastelen, naar een door huisves-

tingsbelangen gekenmerkte woongemeenschap.
De studie vertrekt vanuit een kritische distantie ten opzichte van gebruikelijke
planvormings-procedures en de daaruit voortvloeiende ruimtelijke, architectoni-
sche en programmatische gevolgen, die door de analyse aantoonbaar zijn
gemaakt.

Algemeen

De voorstellen beogen een aantal parameters te ontwikkelen, die het
Bouwen in het londschop legitimeren en vinden hun neerslag in een meer
proces-georiënteerde planvorming- en beeldcultuur.
Plan-niveaus, gerepresenteerd in tekeningen en modellen:

o Bewerking en transformatie van de bestaande'natuurlijke' ondergrond
tot condities voor de toekomstige bebouwíng door toevoeging van
diverse landschappelijke programma's.

b Zelfstandige bewerking van de verkeersontsluiting van het plangebied
door middel van paden en wegen.

c lntroductie van dertien punten die leiden tot een niet-orthogonale orga-
nisatie van de bouwvolumes.

d Alie grondoppervlaktes, die niet door de bouwvolumes in beslag
genomen worden, zÍjn als openbaar gekwalificeerd en bei'nvloeden de
ikonografie van de gevels. Tevens wordt hierdoor een expliciete grens
aangegeven tussen privé en openbaar / interieur en exterieur.

e De afmetingen en configuraties van de voorgestelde bouwvolumes
beogen de ontwikkeling van een eigentijdse logica. Deze zal program-
matisch veelzijdíger moeten zijn dan de bekende suburbane, famílie-
georiënteerde woom milieu's.



Thema - doelstelling - betekenis

Titel project: Diepenheim en Andere

De tekst van Jan de Graaf die hieronder integraal is afgedrukt vormt de weerslag

van een samenwerkingsproces tussen de kunstenaar Arno van der Mark, de archi'

tect Christian Rapp, de Kunstvereniging Diepenheim en het Praktiikbureau voor

Beeldende Kunstopdrachten van de Mondriaan Stichting. ,le zou kunnen zegg.en

dat Diepenheim en Andere een product is van de wetten van oorzaak en gevolg:

de contacten tussen Arno van der Mark en de Kunstvereniging hebben geleld tot
een breder discours waarbii een groeiend aantal personen en mstellingen werd

betrokken.

Diepenheim is een dorp met een inwonertalvan iets boven de 2.700.

Het is een kleinschalig verkavelde plattelandsgemeente. Bovendien is het riik aan

landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Dorp en streek ziln zich daar ter

dege van bewust. De regionale activiteiten op toeristisch gebied spelen daar op

in: "(...)..Diepenheim, de culturele metropool van Overiissel, te midden van de

HoÍ van Twente...".

Woarom wordt het Stimuleringsfonds voor Architectuur benoderd

Allereerst omdat in Diepenhelm de kans ligt om op ongewone wilze een gewoon

vraagstuk aan te pakken. Diepenheim verschilt in niets van tal van andere kleine

gemeenten die in verstedelijkt Nederland een urtgesproken rurale gedaante heb-

ben. Celijk elders breidt ook dit Overijsselse dorp de komende decennia uit. Dit
voltrekt zich echter zo mondjesmaat, dat het de vraag is hoe van deze trage,

haast huisgewijze extensie die vaak als nood gezien wordt, hoe van die nood een

deugd gemaakt kan worden. Daarbii komt de vraag naar boven hoe in dit plaat-

selijke geval het hoofd geboden kan worden aan de treurniswekkende vervlak-

king in landschapsarchitectonisch, stedebouwkundig en architectonisch opzicht.
Deze vervlakking wordt, zoals bekend, ook wel aangeduid als verschimmeling '
waarmee de'markt' Neerlands landeliike bodem dreigt te bedekken.
Een vindingrijk tegenwicht is gewenst.
Hetbijzondere van Diepenheim is gelegen in de weg die een aantal betrokkenen
de afgelopen jaren zijn ingeslagen. Er is sprake van een indringende, 'multidisci-
plinaire' samenwerking tussen een lokaal cultuurinstituut dat formeel gesproken

als opdrachtgeverÍungeerL een nationaal opererend bureau dal fociliteert (in

adviserende en financierende zin), en een tweetal 'ontwerpers' die de huidige
beeldcultuur willen herinterpreteren en nieuwe inhoud willen geven Sinds enige tild
neemt ook het gemeentebestuur actief deel aan het discours dat zich hieruit
heeft ontwikkeld.

. Ten eerste is er de Kunstvereniging.
Deze onafhankelijke Vereniging heeft zich, naast haar reguliere tentoonstellings-
programma, sinds haar oprichting beijverd om'beeldende kunst' en 'openbaar-
heid' op een kritische, vernieuwende manier met elkaar in verband te brengen.
Dit inltiatief heeft achtereenvolgende projecten opgeleverd die landeliik de aan'
dacht trekken.
Enige |aren geleden heeft de Kunstvereniging de landschapsarchitect Alle Hosper

uitgenodigd om antwoord te geven op de vraag waar beeldende kunst in

Diepenheim in de toekomst een plaats zou kunnen krijgen. Hospers antwoord



ging die vraag verre te boven; hii maakte een breder opgezette analyse van het

óielennelmsó landschap. Hospers werkwijze leidde echter tot kritische reactles

vanuit de beeldende kunst. Terwijl Hosper dacht in termen van het toewiizen van

locaties voor kunstwerken, betoogden de Kunstvereniging en van der Mark dat

de kunst een actievere rol zou moeten spelen binnen de processen die ten

grondslag liggen aan de programma's van de publieke ruimte en (de interpreta-

ie van; netianOscnap. Deze kritische uiteenzetting met het Hosper-plan is in

feite het startpunt geweest voor Diepenheim en Andere.

Een tweede betrokkene is het Praktiikbureau Beeldende

Kunstopdrachten (PBK) van de Mondriaan Stichting'
Meerdere malen heeft dit bureau aan projecten in Diepenheim biigedragen,

zowel financieel als inhoudelijk. Uiteraard is het bureau tegeliikertiid ook elders in

den lande werkzaam; daarmee heeft het een onschatbaar vogelperspectief opge-

bouwd waar het gaat om de ontwikketing en totstandbrenging van (èn omgang

met) de openbare ruimte.'
Het PBK beschouwt de gekozen werkwiize van de beeldend kunstenaar Arno van

der Mark en de architect Christirn Rapp als een belangwekkende innovatie; hier

herijken twee verteqenwoordigers van de beeldende kunst en architectuur de

besiaande procedures, samenwerkingsverbanden en ontwerpmethodes om te

komen tot een andere programmatuur voor stedeliike en landschappelijke gebie-

den. Met deze heriiking kan de beeldende kunst in het beste geval haar positie

versterken en van meer betekenis zijn dan tot voor kort mogeliik was.

De derde partii bestaat aldus uit de 'ontwerper§"
Enige iaren geleden werd Arno van der Mark door de Kunstvereniging uitgeno-

digi om een werk in Diepenheim te realiseren in het kader van beschikbare EEC-

gio.n voor beeldende kunst in de openbare ruimte. Hii realiseerde de z'9.
-CulturotEoxet 

metalen presentatie- en informatiekasten die fungeren als pro'

grammatische verlengstukken van de Kunstvereniging. De vraag naar de mogelil-

[e plaatsing en daarmee naar de betekenis van deze CulturalSoxes leidde naar

een geïnteÀsiveerde uiteenzetting met het Diepenheimse landschap en de gra-

duelé transformatie hiervan onder invloed van het langzaam uitdiiende dorp' Bii

ziln verdere onderzoek betrok hii Christian Rapp, om te komen tot een gezamen-

lii'k ontwerp dat zich zal verhouden tot de toekomst van het Diepenheimse land'

schap en in het verlengde daarvan de omgang van de Diepenheimse gemeen-

Schap met haar'biotoop'. Hun samenwerking, en de uitkomst ervan, markeert

voor beiden een nieuwe, belangwekkende stap.

Terwiil eertiids de vraag aan Hosper luidde of (en zo ja, hoe) de beeldende kunst

als afzonderliike bestemming in de reguliere planpraktiik van de gemeente een

plaats zou kunnen krijgen, liiken de thans voorliggende analyse en de daaruit

gedistilleerde schema''-s, plattegronden, computèrsimulaties en maquettes deze

iraag te abstraheren tot een analyse van Diepenheim als 'gegeven' lokatie, om

op net gemeentelijke grondvlak een drietal plaatsen aan te duiden als toekomsti-

ge plek[,en van verandering. Per geval worden verschillende ontwerpmiddelen

ingezet die alle hun wortels hebben in de analytische fase die is vastgelegd in 'de

z*arte map'. Deze ontwerpmiddelen zijn gerelateerd aan de verwachtingen voor

de korte, middellange en lange termiin. De ontwerpen die nu in ontwikkeling

ziin bieden een dynamisch raamwerk voor een potentieel Diepenheims woning-

bouwprogramma. De onzekerheden hierover worden niet als negatieve factoren

gezien, maar juist als troeven in het spel uitgespeeld.

Tenslotte is ook het gemeenteb€stuur in toenemende mate bii
Diepenheim en Andere betrokken.

Ook bii het college van B&W speelt de hamvraag, hoe vanuit een cultureel ver-

antwoordelijkheidsbesef gehandeld kan worden binnen een door de 'Markt'

voorgeschreven ontwikkeling. Het plaatseliik college van burgemeester en wet'

houders schenkt de unieke co-productie van Kunstvereniging, PBK en de twee

ontwerpers alle aandacht, in toenemende mate in octieve zin. Als voorstel tot een



nieuw type'bestemmingsplan'maakt het proiect kansop een volwaardige rol in

f,.öiríàfogische spel. Éet is dan ook opportuun dat óók de provincie Overiissel

"n 
unOuru a-an de pianologie oÍ landschapsinrichting gelieerde diensten (biivoor-

beeld het Welstandstoezicht; bii het proiect worden betrokken'

Publicatie en tentoonstelling
om de betekenis van Diepenheim en Andere breder onder de aandacht te bren-

gen,zilneenpubticatleeneenreizendetentoonstellinggepland'Ditimpliceert
óat de'aanurager het proiect niet alleen beschouwd als lokale excercitie, maar

ook als voorbeeldProiect'

Dieptenheim en Andire kan ter plekke (markt-)partifen stimuleren om op bezonnen

*i1i. op de ingeslagen weg voort te gaan. Lokale bestuurders (en hun adviseurs)

elders in den tande kunnen echter evenzeer de vruchten plukken van dit proiect'

à*. op waarde schatten, er wellicht lering uittrekken en waar mogelijk hun

voordeel mee doen.
Naaraard,toonenvormkiezendesamenstellersvandepublicatieVooreen
publieksgerichteopzet.DemetDiepenheimverbondenpartijenvoorevenzovele
IO*tgroËpun,. Mede daarom heeft zich het plan postgevat om de publicatie te

foppÉf .n aan een reizende tentoonstelling. önderzocht wordt of andere lokale

en' nationa le architectuurinstituten daarvoor bela n gstellin I tonen'

Het gewicht dat de recente nota "De architectuur von de rLtimte" toedicht aan

lokaal architectuurbeieid en aan lokale architectuurinstituten rechtvaardigt dat

Diepenheim en Andere onverkort in de openbaarheid treedt'

ln het beste geval kan de uitkomst ziin dat meer partilenin Nederlond en Andere

hetwagen om bestaande procedurei te herzien en andere dan de gebaande

paden van de ruimteliike ordening in te slaan'


