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Burgo Druk

Provincie Overijssel

'Oude raadhuis



1qs'doorst

Het tentoor-rstcllingsgebourr", van de
Kunstvereniging kwar-n tot stand nret
financië1e steun van de gemeente
Diepenheim. de provincie Overijssei en de
Rijksoverheid in het kader van het toeristisch-
recreatieve project Hofvan Twente. De
Kunstverenigrng bekostigde zelf de innchting.
waawoor het geld brjeengebracht werd door
de leden en donateurs, door het Ànjeríonds en
door vele andere sponsors via een succesvolle
100()-gulden-actie.

Het gebouw is eigendom van de stichtingDe
Zwaan, genoemd naar het voormalige hotel-
caÍé-restaurant dat eens op de grond van het
tentoonstellingsgebouw stond, maar dat eind
jaren tachtig atbrandde. De stichting verhuurr
het tentoonstellingsgebouw aan de
Kunsrvereniging, die evenais de gemeente
Diepenheim in het stichtingsbesturrr is

vertegenwoordigd.

Het gebouw werd ontr,vorpen door het
architectenbureau Ten Dam,/De Leeuw,
gevestigd in Diepenheim, in samenwerking
met binnenhuisarchitect Henrv Betting.

Het Gebouw
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Grotestraat"zuidgevel zii-westgevel

tuin-noordgevel Raadhuisstraat-oostgevel

souterrain/audio-visuele ruirnte 1 1 1 rn:

begane grond:
expositieruinrre l5 I rn:

ontnroetingsrutrrrc I I I nr-

verdieping:
expositieruimre 95 nr:

Totale inhoud van het gebour+' l-.1 n1r.

Voorwaarden in het be:rernrnirr -.n.,r.

rechterdeel

hoogte van 450 cm toegestaàn. te bour. en in
de voorgevelrooilSn
linkerileel

maximale hoogte van 330 cm. te boui,,'el op
300 cm achter de rooilgn
rechterhoek

afschuinen in verband met het zich: o: Je

Raadhuisstraat.

Opvatting van de architect:

- de bebourving in de Grotestraat besraal

oven\regend urt bescheiden rvoningen met
een aantal accenten. zoals de kerk. her oude
gemeentehuis, het oude postkantoor en het
huidige gemeentehuis

- ook het nieur,r,e tentoonstellingsgebouu-
moet een accent geven aan de

Grotestraat

- gezien de iiggng naast het lichtkleunge oude
gemeentehuis met alieen de Raadhuisstraat a1s

scheiding, moet het tentoonstellingsseboulv
eveneens een licht gebouw worden. rnaar dan

met een eigentSdse vormgeving
- de nieuwbouw moet zich langs de straat or.er

zrjn gehele lengte manifesteren. om er-enals de

andere karakteristieke panden zijn eiqen
karakteristieke plek te kunnen innemen

- het tentoonstellingsgebouw rnag niet
di.solieren in de bestaande gevelritmes van de

Crotestraat
- her nieur.,'e gebouw moet een herkenbare

r-erschijr.rrngsvonr hebben passend bij een
ruin-rte voor heclerrdaagse, met narne
dnedinrensionale kunst.

Uitgangspunten van de gebruiker,
de Kunstvereniging Diepenheirn:

t her qebouu'u,ordt (hootdzakehlk) gebruikt
r-oor het exposeren van ruimtelijk werk, sterk
r-anërend in grootte. Een belangrSk aspect

J.rrrbr j: her creëren van ruirnten van
r-erschillende afmetingen, die onderling
r-erschillende sferen scheppen

I daarnaast onder te brengen in het gebouw:
rcr' cprie met balie[unctie
ontmoetingsruimte
,ru dro-r'isuele ruimte
toiletten
hit ten behoeve van minder-validen
keuken
h -.oi. ,,"'-b-.-t)
dienstruimten

3 podia binnen en buiten voor
muziekuiwoeringen, optredens e.d.

-l buitenexpositiemogei5kheden in de tuin

5 de tentoonstellingen nloeten de sfeer van het
gebouu, bepalen. De overige functies moeten
aan die eis ondergeschikt zrjn.

Opvatting van de architect:

de binnenruimte moet ondanks de beperkte
omvangvan het gebouw zo groot mogehjk
h.1ken. De gehele ruimte moet niet in één blik
te overzien zijn, maarwel één ruimtelijk
geheelvormen met plekken van verschillende
kwaliteiten om aan de eisen van de gebruiker
te voidoen.



De faciliteiten van de Kunstvereniging
kunnen worden gehuurd voor bijvooibeeld
vergaderingen, studiedagen en onwangsten.
Op verzoek kan de Kunsrvereniging hierbij
ondersteunende activiteiten organise rrn, ro,
lezingen, rondleidingen en excursies.

Llituoering

- door gebruik van verschillende massa,s en
richtingen ontstaat aan de straatzijde een
geleding

- de ingangsas en de ontmoetingsruimte met
de terrassen verbinden het voor- en
achterterrein. Samen met de tuinmuur
oncstaat hierdoor de buiten-expositieruimte

- de inwendige as - in de lengte van de
expositieruimte en de daarachter gelegen
ontmoetingsruimte - geeft de maat van het
gebouw aan en verbindt de verschillende
plekken

- de plaatsingvan de ontmoeringsruimte op
split-levelniveau (halve hoogte) scheidt deze .r:
van de expositieruimte waarbij echter het
ruimtelg k etTect gehandhaafd bh.1 ft

- de wandafrverking is neutraal en versterkt
daardoor de ruimtelg kheid

- de strjgpunten (rrappen en lift) liggen op de
kruising van de assen

- in het sourerrain liggen de afte sluiten
ruimten.

- voor het interieur, waaronder de receptie,
ontmoetingsruimte en de berging in de audro_
visuele ruinrte wordt verstaan, is gekozen vooi-
opiossingen die de architectuur van het
gebourv geen geweld aan doen

- het interieur bestaat uit op zichzelf saande
elemenren rn de ruimte, synrnetrisch van
opbour,v en bescheiden van kleur, die
geaccentueerd c.q.'omlgnd' worden door
zwart betegelde vnjstaande muren

- evenmin de architectuur'aantastend'is de
verlichting; uniforme armaturen in alle
ruirnten, die het geheei - indirect - algemeen
aanlichten.
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Voor nadere iniormatre or.'er de
Kunstverenrging kunt u tr.lciens kantooruren
bellen ofschnlrelrlk de geu.e nsre informarre
aan\.ragen.

Crotestraat 17

7178 AADiepenheim

Telefoon: 05175-2113

1 entÍee
2 tentoonstellingsruimte
3 receptie
4 ontmoetingsruimte
5 keuken
6 terras
7 binnentuin
8 vide
I audio-visuele ruimte

10 opslag

I
rerdieping


