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Op vrijdag 28 januari 2011 presenteerde kunstenaar Daan Roosegaarde zijn schetsvoorstel voor jaarring 2011. Genodigd waren de 

wethouders Haring en Speel, de betrokken ambtenaren (cultuur, participatie, milieu en stadmarketing), participerend kunstenaars/

deelnemers aan de projecten uit 2010 en vertegenwoordigers van Floravontuur Promotie Zoetermeer. Na een introductie over 

het totale project Jaarringen, verzorgde Daan Roosegaarde de presentatie van het interactieve landschap dat hij voor Zoetermeer 

ontwierp. Zoetermeer krijgt een primeur (lees verder op pagina 2).

Architect Yaike Dunselman van 

‘9°architecture’ zal op woensdag-

avond 2 maart 2011 een lezing 

verzorgen over antroposofische 

architectuur in het TERRATORIUM.

Yaike Dunselman heeft het nieuwe 

gebouw ‘Vuurvogel’ ontworpen voor de 

Vrije School in Zoetermeer. Het is een 

ontwerp dat zijn inspiratie vindt in de 

antroposofie. 

Antroposofische of organische architectuur 

kan ontstaan als de architect voorop stelt 

dat hij in het gebouw zichtbaar wil laten 

worden wat karakteristiek is voor de 

mensen of de organisatie die het gaat 

gebruiken, in vorm, kleur en ruimtelijke 

verhoudingen. Als dit slaagt is het 

gebouw zo verwant aan de gebruikers 

dat zij het zullen ervaren als een 

gezonde, passende omgeving. Voor de 

meeste gebruiksvoorwerpen, variërend 

van speelgoed tot meubilair wordt zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke 

materialen. Dat geldt bij de 

antroposofische architectuur ook voor 

het gebruik van bouwmaterialen. 

Kom woensdag 2 maart 2011 naar het 

TERRATORIUM aan de Philipsstraat 18 

te Zoetermeer. Van 19.30 – 22.00 uur. 

Toegang gratis. Kijk voor meer informatie 

op: www.terra-artprojects.com.

02.03

Wat is antroposofische architectuur?

TECHNO POËZIE



Zoekt: bedrijven die de activiteiten 

van Terra Art Projects willen 

ondersteunen, en daar zelf ook 

artistiek van willen groeien!

Neem contact op met Ricardo Seffelaar: 

r.seffelaar@terra-artprojects.com

Ondersteun jaarring 2011

Het ontwerp is klaar. Vóór 1 april 2011 moet het budget verkregen zijn voor 

de realisatie van de objecten. De gemeente Zoetermeer heeft al een bijdrage 

toegekend. Wij zoeken nog partijen en bedrijven die dit project, een artistieke primeur, 

ook financiëel willen steunen. Het Zoetermeerse landschap wordt na 2011 onderdeel 

van het wereldwijde reisprogramma van de kunstobjecten van Daan Roosegaarde. 

Recente projecten van Daan Roosegaarde als Dune, Flow 5.0 en Sustainable Dance 

Floor zijn internationaal tentoongesteld in Tate Modern London, National Art Center 

Tokyo en Victoria & Albert Museum in Londen.  

Meer informatie is te vinden op www.jaarringenzoetermeer.nl.

Nieuwsgierigheid naar de technologie in de kunst, de interactieve landschappen 

van Daan Roosegaarde. Dat bleek uit de volle Driemanspolderzaal in het 

gemeentehuis op 28 januari jongstleden. Nagenoeg alle genodigden waren 

aanwezig om te luisteren en te kijken. Duurzame lichttechniek als aanraakbare 

kunstobjecten. Zoetermeer krijgt een primeur. 

De eerste Jaarring krijgt vorm in het centrum bij de Dobbeplas. Een door Daan 

Roosegaarde bedacht ontwerp, zal het publiek gaan verrassen. Aanraken, beklimmen, 

langslopen, erop zitten; op alles reageert het kunstwerk, dat bestaat uit 9 lichtobjecten. 

In de objecten van gegoten, hoogwaardige kunststof bevindt zich custom interactieve 

electronica, bewegings- en aanrakingssensoren, wireless communicatie en LEDs. 

Interactief landschap is actief gedurende twee weken in de maand november 2011; 

de donkere dagen van het jaar.  

De omgeving wordt sterk betrokken bij het project: bewoners, Stadsmuseum en 

kunstenaars van de Londenstraat. Er zal een informatiepunt worden ingericht. Er 

komt een nevenprogramma met masterclasses, ontmoetingen en rondleidingen. Op 

verschillende momenten tijdens deze periode zal een kunst- en cultuurprogramma 

gepresenteerd worden.

jaaRRINg 2011

uITgElICHT

Daan Roosegaarde

02.03 Kunstfoyer

Antroposofische architectuur

door: Yaike Dunselman

03.04 - 01.05 Project TIME

Multidisciplinair kunstproject met 

beeld en geluid. Door: Ton van Zeijl,  

Ien Dobbelaar en Glimlicht

07.04 Kunstfoyer 

Projectpresentatie TIME 

 

VERENIGING: 
06.02 - 27.02 Tussen Hemel en Aarde 

Ars Aemula Naturae/ Sidac studio Leiden 

COMMUNITY ART: 
Brederodeflat Palenstein

Oplevering: april 2011

Samen Sterk Palenstein

Oplevering: februari 2011

Teilingenflat Palenstein

Projectduur: 01.02 - 01.09.2011

Cesar Franckrode Buytenwegh

Projectduur: t/m 31.12.2012 

TERRagENda
Ook op de agenda in 2011:

Mei:  04.05 Kunstfoyer

 Uitwisseling XIAMEN ‘11

Juni: Kunstveiling WNF

 TERRATAFELEN ‘10

September: Project Verbindingen

 07.09 Kunstfoyer

Oktober:  Expo Zoetermeerse kunst

 06.10 Kunstfoyer 

 Open Atelierdagen 

November:  02.11 Kunstfoyer

 KERATEX beurs

 Project Jaarring 2011 

  ZOETERMEER, MAAR ANDERS

December: 01.12 Kunstfoyer 

  ZOETERMEER, MAAR ANDERS

TERRaCTIEF

Bezoek www.terra-artprojects.com voor 

uitgebreide projectinformatie. 

Liquid Space 6.1, OerolDune 4.1, Maastunnel
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COlOFON

Minder of meer Zoetermeer... 

Afgelopen dinsdagavond 8 februari zaten er veel belangstellenden 

op de publieke tribune in de Raadszaal. ik zat er ook en kon bijna 

niet blijven zitten van opwinding, verbazing en teleurstelling! Op 

de agenda stond onder andere het Stadsforum: het huis van de 

toekomst voor Zoetermeer, met ruimte voor exposities, filmhuis, 

horeca. Een bruisend forum voor ontmoeting en uitwisseling.  

De wens ligt er al zo lang, de noodzaak is groot: museale en  

filmische functies zitten in de knel in te kleine en onderhouds- 

behoeftige ruimtes. in de veranderende wereld past een interac-

tieve behuizing. Al jarenlang wordt er over het Forum gesproken, 

worden er vragen gesteld en beantwoord, worden wensen  

ingewilligd, onderzoeken gedaan, opnieuw gedaan, wordt er voor 

alle zekerheid nog een contra-expertise uitgevoerd, gerekend en 

nog eens nagerekend... we hadden er bijna een forum van kunnen  

bouwen! De coalitie heeft dit forum opgenomen in het college-

akkoord. in de afgelopen jaren is het benodigde bedrag gespaard. 

Juist een aantal van deze coalitiepartijen gaf dinsdag niet thuis.  

Aan het einde van de lange avond werd besloten om er opnieuw 

over te spreken in een volgende raadscommissievergadering en 

’nee, het mag ook in de daarop volgende..’ waarmee de besluitvor-

ming in de Raad opnieuw vooruitgeschoven werd. Noemen we dit 

zorgvuldig afgewogen voorschrijdend inzicht of angst om besluiten 

te nemen? iedere partij zal hierover zelf een oordeel moeten vellen.

Natuurlijk moet er zorgvuldig gekeken worden naar de besteding 

van gemeenschapsgelden want het kost veel geld! Maar wie kijkt 

er naar de verhouding daarvan ten opzichte van andere uitgaven? 

Dan is het een zeer beperkt bedrag. Het is besteding in het belang 

van de Zoetermeerse gemeenschap die behoefte heeft aan een 

leefbare stad, nu en in de toekomst. Met mensen die er graag 

wonen, verblijven, werken, zich kunnen ontspannen, uitgaan. Dus 

ook besteden! Daar vestigen bedrijven zich graag. Anders gezegd: 

kosten gaan voor de baten of: investeringen in cultuur leveren – 

behalve een prettig leef- en werkklimaat - ook geld op!

Ook begreep ik niet goed waarom er dinsdagavond over het Fo-

rum gesproken werd als iets compleet nieuws bovenop de reeds 

gevestigde organisaties. Stadsmuseum en Filmhuis zijn ook ge-

vestigde organisaties die bovendien samen zullen opgaan in één 

nieuwe organisatie. Terra Art Projects heeft met 

Stadsmuseum en cine utopia een intentieverklaring getekend 

om samen te gaan werken in het Stadsforum. Of werd er op nog 

meer samenwerking gedoeld? Misschien niet bij iedereen bekend 

maar alle culturele podia werken al jarenlang samen zoals bij: 

directeurenoverleg, werkgroep Fonds cultuurparticipatie, cultuur 

op Zondag, Kunsthappen, Reiziger in cultuur, Thrillerfestival. 

Het lijkt me niet dat samenwerking om overlap te voorkomen nu 

afgedwongen moet worden. Het bestaat al! En het zal ook blijven 

bestaan. Sterker nog: volgens mij is het heel bijzonder dat al 

jarenlang verschillende culturele organisaties op zoveel vlakken 

samenwerken! Dat kom je niet veel tegen in andere steden. 

Vraag is of Zoetermeer - dat al achter loopt op het gebied van 

cultuur - deze  achterstand nog wil vergroten. Door de fysieke 

mogelijkheden tegen te houden worden ook inhoudelijke ontwik-

kelingen geremd.  Sommige mensen menen dat ‘armoede goed 

is voor echte creativiteit’. Dit voelt vooral als geestelijke armoede. 

in W.O ii vroeg iemand aan Winston churchill waarom hij niet 

bezuinigde op cultuur ten behoeve van het oorlogsinspanningen, 

waarop hij antwoordde: “wat valt er dan nog te verdedigen?”

Tot slot:  als dit centrum er niet komt is er nog steeds een nieuw 

museum nodig en een filmhuis... Ook de beeldende kunsten heb-

ben dan nog steeds geen expositieplek die recht doet aan  

kwaliteit. Het lost ook de zorgen van de bestaande culturele centra 

niet op. Maak een principiële keuze voor kunst en cultuur als  

dragende en innoverende optie voor een leefbare stad. Het houdt 

meer mensen vast en dat levert financieel meer op! Dat is  

investeren in de toekomst. Als er niet vol vertrouwen in het idee  

‘Zoetermeer als groeikern’ was geïnvesteerd, was Zoetermeer als 

New Town er nooit gekomen! Dat is toch ook vrij aardig gelukt?! 

Nu doorpakken! Marijke Wijgerinck, beeldend kunstenaar

De nieuwe politieke wind bezuinigt stormachtig op alle kunst- en 

cultuurbudgetten. Politieke uitspraken vertroebelen het publieke 

beeld van de sector. We worden getypeerd als zijnde volledig 

afhankelijk van de overheid en niet ondernemend. Er worden 

vragen gesteld over nut en noodzaak. Beargumenteerd alsof het 

over een hype gaat, terwijl kunst en cultuur al sinds mensheugenis 

een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving. 

 

Om mede vorm te geven aan een weerwoord vanuit de sector 

heeft Terra Art Projects zich aangesloten bij De Zaak NU, 

belangenbehartiger van de presentatie-instellingen in Nederland 

naar landelijke politiek en, waar nodig, naar regionale, lokale 

politiek, maatschappelijke partijen en sectoren.  

Ook dichter bij huis werd de afgelopen week gedebatteerd 

over de positie van kunst en cultuur in de samenleving. Naar 

aanleiding van het debat over het Stadsforum Zoetermeer op  

8 februari ontvingen wij de hieronder geplaatste reactie. 

VaN dE REdaCTIE


