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Het Gazebo van Diepenheim
Het Gazebo van Diepenheim is een bijzondere tuin, ontworpen en ontwikkeld door de

Belgische kunstenaar Urbain Mulken. Het Gazebo is in ontwikkeling sinds 1995.

De door Urbain Mulkers bepaalde vormgeving van het Gazebo komt voort uit de cartografie van het
grondgebied van Diepenheim en de door vele nuances groen bepaalde landschappelijke omgeving.
De eerste step in de aanleg van de tuin was het aanplanten van een dubbele rij van honderdzesendertig rode
beuken rondom het circa 1600 m'zgrote perceel. Door de rode bomen onderscheidt de tuin zich van zijn
omgeving.
De binnenruimte veÍr het Gazebo wordt aangeplant met een uitgebreide Hostacollectie die, op haar beurt
in contrast met de rode beuken, door een uitzonderlijk breed scala aan groentinten gekenmerkt wordt.
De Hostacollectie is in de afgelopen jaren door Urbain Mulkers bijeengebracht en telt nu ruim duizend
verschillende exernplaren. Op grond van dit aantal kan de collectie het predikaat Europese Referentiecol-
lectie verwerven.
Vanaf 15 mei 1999 worden de opgekweekte planten in het Gazebo ingeplant.
Belangstellenden kunnen het project steunen door adoptie van een of meerdere Hosta's uit de originele
Gzzebocollectie.
De geadopteerde scheurlingen van de moederplant kunnen bij de opening op zeterdeg2g mei worden
afgehaald. Adoptanten ontvengen hierover nog bericht. Op dit moment hebben ruim driehonderd adop-
ties plaatsgevonden.

In de periode 12 rnei tot en rnet 9 juni loopt in het gebouw van de Kunstvereniging
Diepenheirn een tentoonstelling van cartograftsch werk van tlrbain Mulkers.

lnformatie

Voor meer informatie kunt u

de persmap met foto's aanwagen bij
Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraet 17

7478 AA Diepenheim
Telefoon +31 (0)547 352743

Urbain Mulkers telefonisch interviewen
Telefoon @elgië): +32 7355 2080



De rode beuken vornen de massieve omlijsting van het schilderij. Het schilderij is opgebouwd uit
duizend tonen van groen. Alle denkbare tinten en tussentinten van groen, donkergroen, licht-
groen, blauwgroen, chartreuse, teergroen, geelgroen, goudgroen, dof, glanzend, berijpt, gepana-

cheerd, voÍnen het palet van de schilder. Heel minutieus worden de tinten gecomponeerd tot één

ultieme symfonie van de exclusieve kleur cRoEN.
Oneindig veel meer dan een schilder ooit met verf zou vermogen, creëren de natuurlijke kleuren
van de plant het meest omvattende gamme van deze bijzondere kleur. Het invallend licht, gefilterd

door het bladerdek van de beuken, doet het schilderij fonkelen.
Door het natuurlijke proces van de groei onder invloed van de seizoenen is het groen iedere dag

weer anders. Bij opkomst van de plant in het woege voorjaar spruiten de neuzen uit de grond.
Zwart als diamant, diep violet met berijpte huid, fors en krachtig, doen ze de grond barsten om in
een korte periode het wonder van het vormen van de bladeren te vertonen. Dit wonderlijk proces

voltrekt zich van eind februari tot maart-april.
Als alle groen jong en fris is en de bladeren zich ontwikkeld hebben tot volle wasdom verschijnen
boven de plant de bloemstengels.
In juni, juli en augustus zweeft boven de bladmassa een zee van kelkvormige bloemen, van diep-
peas tot zuiver wit.
In de herfst, als de zaden rijpen, begint het Íèest van de verkleuring. Bladeren worden transparant en

verkleuren tot het puurste goud. Als de late herfstzon dit festijn doet gloeien, is de tijd aangebroken

dat de plant zich voorbereidt op haar winterslaap van november tot februari. En ieder voorjaar, tel-
kens weer, begint opnieuw dit fascinerend wonder van de geboorte van de kleur groen.

Binnen de donkerrode lijst van de majestueuze beuken is het groene schilderij in feite het ultieme
portret van het landschap buiten het Gazebo en daarmee ook van de rest van de wereld. Zoals de

landkaart met haar prachtige kleuren de wereld verbeeldt, zo doen de Hosta's dat ook. Zoals ik
landkaarten verknip en als collage weer samenbreng volgens mijn eigen opvatting van schoonheid,
zo organiseer ik rnet de groentinten van de planten een persoonlijke en unieke collage. Ondanks de

uitgestrektheid van het Gazebo en het contrest van de majestueuze bomen met het $oene tapijt,
blijft het Gazebo intiem en menselijk. Door het ingenieuze netwerk van paden, geïhspireerd op het
nervenpatroon van het hostablad, kan men door het schilderij wandelen. Men kan iedere plant 

ii

individueel benaderen, eraan voelen , eÍaLzn ruiken en men kan steeds vanuit verschillende gezichts- 
i

puncen het geheel overzien. 
:i

De beuken zijn intussen reeds uitgegroeid tot een hoogte.van vier meter. In het landschap is het 
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volume van het Gazebo reeds duidelijk als een sculptuur waarneembaar. De hostacollectie is uitge- i
groeid tot duizend verschillende exemplaren. De Kunstvereniging Diepenheim is er in geslaagd 
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reeds meer dan driehonderd mensen bij het project te betrekken door middel van een adoptieactie. ii

Toch zal het Gazebo nooit af zijn . Het zel steeds in ontwikkeling blijven. Daarom is het ook een 
ii

'life-time project'. Een heerlijk millenniumgeschenk! :i

Schulen @elgië), 1 septernber 1996 i
IJrbain Mulkers i

Het Gazebo van Diepenheim is ontwikkeld in samenwerking met de Kunstvereniging Diepen-
heim, in opdracht van de gemeente Diepenheim, in het kader van de Euregio Kunstroute. Het pro-
ject is gerealiseerd met medewerking van Het'Waterschap Regge en Dinkel, Bureau Àlle Hosper
landschapsarchitectuur en Stedebouw Haarlem en Hamelandgroep Flacron te Lievelde, de

Mondriaan Stichting en de stichting SPES @russel).
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