




LAAGE DIEPENVEEN

Vlak bij het dorp Diepenveen krijgt de Zandwetering bijna 4 hectare grond aangeboden om bij hoogwater uit te kunnen vloeien. Tussen de 15000 en 20000 m3 water zal enige dagen in dit laag gelegen gebied blijven 
staan. Dat is één van de onderdelen waarmee hoogwateroverlast benedenstrooms vermeden wordt en waarmee (opnieuw) een soort natte laagte ontstaat waar de Zandwetering de hartlijn van is.

Laage Diepenveen bestaat uit drie grote percelen, verbonden door de Zandwetering, en een route. Door de beschikbare gronden te herverdelen is een compositie ontstaan van en aantal ruwe en natte, lage vlakken 
in het verder open landschap.

Hoe werkt een retentiegebied? Het ligt laag, zodat het makkelijk overstroomt. In het systeem van de Zandwetering betekent een overstroming, dat er zo’n 50 cm water staat. Om dat water ‘uit te nodigen’ zijn de 
percelen afgegraven tot op zomerpeil. Ze zullen daarom ook in niet-overstroomde toestand nat zijn. In korte perioden, opgeteld zo’n 1-2 maanden per jaar, staan ze echt onder water.

Een wandelroute maakt dit zeer beleefbaar. Vanuit het dorp loop je er in 10 minuten naar toe. In het retentiegebied loopt de route op een smalle kade, die bij hoog water net droog blijft. 
In het retentiegebied zijn lijnen van bomen gestrooid. Het zijn hoge Italiaanse populieren. Als een soort wijzende vingers bekrachtigen ze de wetering en de stroomrichting van het water en brengen ze een verband 
tussen de deelstukken van het gebied. De route loopt langs en door deze boomrijen.

Een nat gebied dat niet meer in landbouwkundig beheer is, zal –een beetje afhankelijk van de feitelijke overstromingen- een veel ruwer uiterlijk krijgen. Wordt er ieder jaar een keer gemaaid, dan domineren 
rietachtige planten en kruiden die een beetje nattigheid prettig vinden. Wordt er minder vaak gemaaid, dan winnen de wilgen. Die kunnen per jaar 1-3 meter groeien. Met dit gegeven wordt gespeeld: sommige 
vlakken worden ieder jaar gemaaid, andere eens in de drie jaar. Je kunt in die zin niet echt meer spreken over ‘open’ of ‘dicht’: soms is een heel vlak opeens voor enige maanden open, dan weer groeit het langzaam 
dicht tot een aaneengesloten jong wilgenwoud. Het materiaal dat hier eens per 3 jaar wordt uitgehaald, kan gebruikt worden als biomassa. Zou er niet meer gemaaid worden, dan ontstaat een ‘echt’ bos. Dat is niet 
de bedoeling. Door ieder jaar een bepaald deel te maaien, blijven er constant open zones en ontstaat er een aantrekkelijke diversiteit voor planten en dieren. Want een retentiegebied kan nieuwe dieren en planten 
aantrekken.

In het retentiegebied is een landschapskunstwerk opgenomen van Jeroen van Westen. Het idee voor het totale retentiegebied en het landschapskunstwerk zijn gelijk op ontwikkeld. 
Wanneer je het voetpad naar het retentiegebied neemt, kom je vanzelf in het kunstwerk terecht. Retentiegebied, route, wilgenbos vlechten zich in één en ontvlechten zich weer. De route kan vervolgd worden aan de 
overkant. Met een smal pad loop je tussen de hoge populieren. Bij hoogwater zul je soms moeten waden door ondiep water, omdat de kade waarop je loopt het retentiegebied in verschillende vakken verdeelt. Door 
kleine verlagingen in de kade worden al die vakken gevuld.

Vlak voordat de route door Laage Diepenveen uitkomt op de Randerweg passeer je nog een paddenpoel. Zo’n paddenpoel moet enigszins beschut zijn voor hoogwater, maar wel nabij de wetering liggen.
Eveneens een �at er allemaal leeft in zo’n paddenpoel.
In het noordelijke deelstuk van het retentiegebied ligt nog een ‘speeltje’. Van de route takt een kade af die eigenlijk nergens naar toe gaat. Dit stuk kade omsluit een gebiedje, dat enerzijds moeilijker vol zal lopen, 
anderzijds niet goed leeg kan lopen. Dit gebiedje zal zich daarom anders ontwikkelen. Als een klein gebaar klinkt hier na, hoe in essentie Nederland is; een spel tussen nat en droog waarin wij steeds ingrijpen.

Noël van Doorn
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Op uitnodiging van Henk Hengeveld wordt een budget dat hem bij zijn afscheid als 
algemeen directeur van Tauw ter beschikking is gesteld gebruikt voor het maken van  
land-art in het retentie-gebied Laage Diepenveen. Dit retentiegebied aan de Zandwetering 
wordt in opdracht van het Waterschap Groot Salland ontworpen door Noël van Doorn.

Hier ligt de uitdaging een beeld te maken dat de uitnodiging aan het water als nieuwe 
cultuur in Nederland uitdiept. Om te zoeken naar manieren om meer ruimte te bieden aan 
een minder technische verhouding met water. De grote verandering in onze benadering van 
water vraagt ook om her-ijken, om reflectie op meer dan alleen waterbeheersing, om 
esthetiek voorbij de leesbaarheid van het functionele landschap. Als water niet meer alleen 
een vijand is die door normalisatie ‘onttoverd’ wordt, dan ontstaat er weer ruimte voor een 
meer associatief bewustzijn waarin verwondering een boventoon mag voeren. Het liefst bereik 
ik dit door te werken met het landschap en er zo min mogelijk ‘object’ aan toe te 
voegen. Ik zoek naar een wisselwerking tussen zintuiglijke beleving (afwisseling) en intellectuele 
inzichtelijkheid. Niet in de zin van antwoorden, maar van vragen: ruimte voor associaties door 
meerdere lagen in tijd (en cultuur) gelijktijdig in het landschap zuiver te stellen.

Landschappelijk zullen de kleine stukken land die langs de gehele Zandwetering verworven 
worden door het waterschap voor retentie ten dele gemarkeerd worden door een de 
waterloop benadrukkende hoge beplanting op enige afstand van de Zandwetering. We zijn 
uitgegaan van een minimale beheersvorm waardoor in de retentiegebieden steeds 
kreupelhout zal opslaan dat iedere 3 (?) jaar verwijderd zal worden. In dit kreupelhout ligt een 
minimaal labyrint voor het water, met een pad voor mensen als waardige tegenhanger: een 
weg met verrassende perspectieven.  Immers, een labyrint verlengt de weg om 
gelegenheid tot reflectie te bieden. 
Het mini-labyrint van de Zijwetering sluit een eiland in dat als kern beschouwd kan worden van 
het mini-labyrint voor de mens (het pad). Het water volgt geen natuurlijk ogende loop, maar 
is duidelijk menselijk vormgegeven. Het eiland blijft op oorspronkelijk maaiveld, en gaat haaks 
over in het nieuw maaiveld van het retentiegebied. De harde rand wordt opgebouwd met 
bouwstaal (een soort kooivorm) die verder niet of nauwelijks zichtbaar zal zijn (overgroeid). Op 
het eiland een natuurlijk gebouwde ruimte, gebouwd met knotwilgen op een vloer van een 
bloemenweide (1 x per jaar maaien). 
Als het kreupelhout in de retentiegebieden vijftienjaarlijks geoogst wordt dan groeien de 
muren van het labyrint steeds opnieuw. De knotcyclus van de wilgen is korter, de stammen 
groeien door, barsten open, tonen hun leeftijd, zij zetten de toon voor het tijdsbeleven van de 
ouderdom van het retentiegebied. De regelmatige aandacht voor het terrein (maaien-knot-
ten-oogsten biomassa is belangrijk, niet alleen beheerstechnisch, maar ook om de zorg voor 
dit waterlandschap zichtbaar te maken, en alleen dan kan het gebied uitnodigend blijven 
aan natuur en mens: ruimte bieden voor bespiegelingen.

Jeroen van Westen, Enschede 2008
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