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Het Gazebo van Diepenheim
Sinds 1983 houdt Kunstvereniging Diepenheim zich o.a. bezig met het plaatsen van ruimtelijk werk in
en om Diepenheim. De afgelopen jaren ontstond bij de Kunstvereniging de behoefte aan een
richtinggevend plan, een 'drager' voor het plaatsen van dríedimensionale kunst op loopaÍstand van
het centrum van Diepenheim. Deze behoeÍte leidde in 1993 tot een in samenwerking met de
Gemeente Diepenheim totstandgekomen en door het 'stimuleringsfonds voor Architectuur'
ondersteunde opdracht aan Burëau Alle Hosper. Aan dit bureau werd gevraagd om de
Iandschappelijke en cultuur-historische waarden van Diepenheim in kaart te brengen en een visie te
ontwikkelen op het landschap, als basis voor de wijze waarop mogelijk in de toekomst daarin met
beeldende kunst zou kunnen worden omgegaan.
De resultaten van de door het Bureau Hosper verrichte analyse werden in 1994 vastgelegd in een
atlas van Diepenheim en het boekje 'lnterviews Diepenheim'.

Met de door Bureau Hosper ontwikkelde visie als uitgangspunt kreeg de
Belgische kunstenaar Urbain Mulkers in 1994 de opdracht om een
ruimtelijke werk te ontwikkelen^
Urbain Mulkers, beeldend kunstenaar en tevens directeur van de ontwerpstudio
van de provincie Limburg te Hasselt (België) ontwierp voor het terrein van de
Diepenheimse waterzuivering Het Gazebo van Diepenheim, waarin de
Europese referentiecollëctie van Hosta's wordt opgenomen.
Het betreffende perceel, dat in de plattegrond sterk afwijkt van de omringende
kavels, bevindt zich even buiten de bebbuwde kom vaà Oiepenheim, aàn de
oevers van de Flegge.
Het Gazebo wordt omringd door een dubbele rij van 136 rode beuken. De
binnenruimte van het Gazebo wordt aangeplant met een uitgebreide Hosta-
collectie en zal gedomineerd worden door het uitzonderlijke brede scala aan
groentinten dat deze plantenverzameling te zien zal geven.
Aangezien er naar gestreefd wordt een duizendtal varianten van de Hosta aan te
planten en deze op de meest correcte wijze te verzorgen, wordt aan de collectie het
predikaat Europese Refentiecollectie verbonden_

Voor de collectievorming wordt Urbain Mulkers bijgestaan door een aantal
deskundigen, o.a.:
lgnace van Doorslaer (Hostakweker, België), Harry van Trier (Hostadeskundige,
België), Richard Ford (Hostakweker, Engeland), Gaby Braun-Nauerz (Hostakwekér,
Duitsland) en Didier willery (publicist, Hostadeskundige, Frankrijk).
De Hostacollectie van het Gazebo wordt door Urbain Mulkers verzameld en
opgekweekt in potten. De Hosta's zullen, naar schatting in het voorjaar van 1999,
definitief geptant worden in de speciaal ontworpen moederbedden van het
Gazebo,

Aan het project is een adoptiecampagne gekoppeld. Belangstellenden kunnen
tegen betaling van een éénmalige biidrage van f 50,= ( voor leden van
de Kunstvereniging f 25,-) donateur worden van het Gazebo van Diepenheim en
een Hosta adopteren.
Een scheurling van de geadopteerde Hosta('s) kan, zonder bíjkomende kosten, in
de lente van 1999 afgehaald worden.
Toewijzing van de Hosta's vindt plaats in volgorde van betaling en op basis van de
alfabetische lijst van de Gazebocollectie. De adoptie wordt schriftelijk bevestigd in
de vorm van een garantiebewijs, waarmee ëen scheurling van de betreffende
Hosta('s) kan worden afgehaald.
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