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1. VOORWOORD

Het kalenderjaar 2005 stond in het teken van de afronding van het jubileumjaar 

in 2004, de verdere uitwerking van het kunstproject Virtueel Spoor, het 

kunstevenement ‘100% Kunst’ en de ontwikkeling van diverse zaken op het 

gebied van de interne organisatie.

In dit kalenderjaar zijn er twee nieuwe leden toegetreden en heeft één kunstenaar 

de groep verlaten. De Vereniging Terra Kunstprojecten heeft dit jaar maandelijks 

bijeenkomsten gehouden om de artistieke inhoud van de projecten en 

toekomstige projecten te bespreken. 

Tijdens deze bijeenkomsten was er eveneens afstemming tussen het bestuur over 

de organisatorische aspecten van de projecten en eventuele nieuwe ideeën. In dit 

verslag volgen per onderdeel verdergaande beschrijvingen. 
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2. AFRONDING TIENJARIG BESTAAN (2004)

2.1 Kunstproject Terra X

Na een succesvol tienjarig bestaan was de wens aanwezig om op een waardige 

manier dit jubileum af te sluiten.

De afronding van het Kunstproject Terra X bestond in 2005 voornamelijk uit het 

vastleggen van het beeldmateriaal, de presentatie en de gebruikelijke afsluiting 

Fotoboek

Het fotoboek geeft een weerslag van de deelprojecten zoals deze in het 

jubileumjaar zijn gepresenteerd. De deelprojecten die hierin zijn vastgelegd zijn:

-  Project het Tiende beeld (experimenteel kunstwerk)

-  Project Save Our Souls (kunstwerk oud-terraleden)

-  Project Renovatie (beeldententoonstelling)

-  Project Terra Futura (digitale tentoonstelling)

-  Project Terra Teatro (theatervoorstelling) 

Het beeldmateriaal is tijdens de presentaties door Theo Janssen vastgelegd en later 

door Natalie Vinke in een fotoboek vormgegeven. 

DVD

De videoopname die door Edo Boutkan van de theatervoorstelling Terra Teatro is 

gemaakt heeft Annegret Suaudeau (editor) vanuit haar beleving gemonteerd.

Cd-rom

Tijdens de veelvuldige repetities van de dansers (Terra Teatro) heeft Jack 

Koolhoven een zwart-wit fotoreportage gemaakt en deze gemonteerd op een cd-

rom.
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Revival Terra Teatro 

Op 30 september 2005 is er een afsluitingsbijeenkomst georganiseerd waarvoor 

alle deelnemers aan het kunstproject Terra X zijn uitgenodigd. Hiervoor is een 

speciale uitnodiging gedrukt. Het verzamelde beeldmateriaal is onder het genot 

van een hapje en drankje op die avond aan de aanwezigen gepresenteerd. 

Na afl oop heeft iedereen een exemplaar van de documentatie over Terra X 

meegekregen.  

Externe financiële controle

Als laatste activiteit binnen dit kunstproject heeft er in opdracht van de gemeente 

Zoetermeer een fi nanciële controle over de eindafrekening door Deloitte & Touche 

plaatsgevonden. De fi nanciële eindafrekening werd in orde bevonden.

  

3. KUNSTPROJECTEN

3.1 Kunstevenement 100 % Kunst (2005)

Zoetermeer stond dit jaar vroeg in het teken van de Beeldende Kunst: 

Van 2 april t/m 17 april vond er een groot Kunstevenement plaats. 

Wat: 100% Kunst! Atelierroute, Binnen-Buiten Museum, verkoopexpositie én 

kunstloterij in Zoetermeer. 

Binnen-Buiten Museum

De hele Dorpsstraat werd omgetoverd tot een bijzonder museum: Het Binnen-

Buiten Museum, met kunst binnen en de kijkers buiten. Van 2 t/m 17 april hingen 

werken van 30 Zoetermeerse kunstenaars voor 90 ramen langs deze route. 

Doel was het publiek te laten kennismaken met kunst op een andere wijze dan 

gebruikelijk. In plaats van naar een museum te gaan, wilden wij kunst onder de 
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aandacht van het publiek brengen in een omgeving waar ze het normaliter niet 

verwachten. Als lokatie hadden we de winkels van de Dorpsstraat in Zoetermeer 

gekozen. Enthousiast werd er op ons verzoek gereageerd door de winkeliers en 

particulieren. 

Iedere deelnemende kunstenaar kreeg door de organisatie een raam toegewezen. 

In overleg met de eigenaar heeft de kunstenaar zijn kunstwerk geïnstalleerd. 

Hierdoor ontstond er een direct contact tussen de kunstenaar en de winkelier/

bewoner, wat door velen als positief is ervaren. 

Verkoopexpositie

In het pand aan de Eerste Stationsstraat 84 was van 2 t/m 17 april een 

verkoopexpositie te bezichtigen met een groot aanbod, toegankelijke kleine 

werken, van 30 deelnemende kunstenaars. De werken, per stuk maximaal 300 

euro, waren te koop onder het motto: 100% origineel, 10% korting! Deze korting 

gold voor de eerste 50 verkochte werken.

De verkoopexpositie was vanaf 2 april t/m 17 april te bezoeken op de 

volgende tijden: 

Zondag en dinsdag t/m vrijdag: 13.00-17.00 uur. 

Zaterdag van 11.00–17.00 uur (zaterdag 2 april vanaf 13.00 uur).

De verkoopexpositie had als doel om iedereen in de gelegenheid te stellen 

om kunstwerken te kopen tot een max. prijs van 300 euro. De lokatie daarvoor 

beschikbaar, was een monumentaal pand aan de Eerste Stationsstraat 84. De 

voorste twee kamers werden ingericht met vele tientallen kleine kunstwerken. 

Helaas heeft deze expositie niet helemaal het gewenste resultaat opgeleverd. 

In totaal zijn er 10 kunstwerken verkocht. Het aantal bezoekers was: 250

Op de verkoopexpositie zijn ook 160 loten verkocht.
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Officiële opening

De offi ciële opening van het Binnen-Buiten Museum en verkoopexpositie was op 

zaterdag 2 april.

Om 12.15 uur vertrok Vincent van Gogh, samen met een van zijn modellen, vanaf 

het plein voor de Zoetelaar naar de Eerste Stationsstraat 84. Hier werd de offi ciële 

opening verricht. Hierna liep de stoet naar de Dorpsstraat om het Binnen-Buiten 

Museum te bekijken en het publiek erbij te betrekken.

Atelierroute

De jaarlijkse Atelierroute werd in het weekend van 9 en 10 april gehouden. Op 

zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur stelden zo’n 40 kunstenaars, galeries 

en kunstvereniging uit Zoetermeer en omstreken hun ateliers open voor publiek. 

Een uitgelezen kans voor een ieder om, dicht bij huis, de mens achter de kunst 

eens te ontmoeten, om eens van gedachten te wisselen over de inspiraties 

en motivaties van kunstenaars en om eens nader kennis te maken met de 

verschillende disciplines. 

De indrukken van de kunstenaars waren positief, enkelen hebben kunstwerken 

verkocht en sommige hebben een opdracht gekregen. Ateliers 99A in de 

Dorpsstraat telde ruim 120 bezoekers!

Een overzicht van de deelnemende kunstenaars plus plattegrond was gratis af te 

halen aan de Eerste Stationsstraat 84. 

Kunstwijzer

Ter gelegenheid van de Open Atelierroute 2005 is de traditionele kunstwijzer 

geactualiseerd. Dit handige naslagwerk geeft een overzicht met de nodige 

informatie over de  Zoetermeerse kunstenaars en aanverwante verenigingen en 

galeries. 
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De kunstwijzer is uitgedeeld op de verkoopexpositie  en tijdens het vertrekpunt van 

de Open Atelierdagen (Eerste Stationsstraat 84). 

Kunstloterij

Iedereen kon meedoen met de kunstloterij ‘van kunstminnaar tot kunstwinnaar’. 

Met een lot van 5 euro maakte men kans op één kunstwerk van 1.000 euro, en 

twee kunstwerken ter waarde van 300 euro van een deelnemende kunstenaar 

naar keuze!

Het Kunstevenement werd afgesloten met de trekking van de loterij op zondag 

17 april om 16.00 uur aan de Eerste Stationsstraat 84. Notaris Jan Hulsebosch 

heeft de drie winnende loten getrokken. De beeldend kunstenaars, (Fieke Hordijk 

en Xandra Laperre) waarvan de winnaars een kunstwerk mochten uitzoeken, 

zijn inmiddels door hen benaderd voor een afspraak. In totaal zijn er 350 loten 

verkocht en kan worden geconcludeerd dat de loterij een succes was. 

Werkwijze

Om dit kunstevenement goed te kunnen begeleiden is er een werkgroep 

geformeerd waarin 8 deelnemers zaten onder regie van de Vereniging Terra 

Kunstprojecten. De deelnemers bestonden uit 5 beeldend kunstenaars, 1 

bestuurslid van de Vereniging Open Atelier Modeltekenen en 2 bestuursleden van 

de Vereniging Terra Kunstprojecten.   

Vanaf medio november 2004 tot en met de maand maart 2005 zijn er diverse 

bijeenkomsten door de werkgroep gehouden (1 x per 2 weken) om het geheel 

af te stemmen. Binnen de werkgroep waren de leden individueel verantwoordelijk 

voor een of meer activiteiten. 

Promotie

Pers: Drie keer een persbericht: het eerste als aankondiging en het tweede tijdens 
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het evenement. Beide met foto’s. Het derde met de uitslag van de loterij en met 

foto’s (en namen) van winnaars en kunstenaars en de kunstwerken.

In verschillende lokale media is aandacht besteed aan dit kunstevenement. 

Winkeliersvereniging Dorpsstraat: Winkeliersvereniging Dorpsstraat: Winkeliersvereniging Dorpsstraat Aankondiging in evenementenkalender 

Dorpsstraat en aankondiging in de Postiljon.

Flyers en plattegrond/ routebeschrijving: oplage: 2000 fl yers en 1000 

routebeschrijvingen. Breed verspreid onder het publiek via persoonlijke 

overhandiging in de Dorpsstraat en via winkeliers (toonbank) en via Promotie 

Zoetermeer: in de zgn. folderbakken.

Radio/TV: Het eerste weekeinde van de maand april interview in live uitzending 

van de Zoetermeerse radio (ZFM).

Internet: Actuele informatie was steeds terug te vinden op de website van de 

Vereniging Terra Kunstprojecten; www.terrakunstprojecten.nl

  
Financiële afrekening

Door de werkgroep zijn bijzondere inspanningen verricht die in de begroting bij 

het onderdeel organisatiekosten niet zijn meegenomen. Dit is in eerste instantie zo 

bepaald om de kosten van de Open Atelierroute te drukken. Bij het opmaken van 

de fi nanciële afrekening kunnen we concluderen dat het bedrag van de korting van 

de verkoopexpositie te ruim was begroot. De ruimte die hierdoor is ontstaan wil de 

werkgroep inzetten voor een honorarium van de werkgroepleden als compensatie 

voor de vele uren die door de werkgroepleden zijn gemaakt. 

Uren die niet alleen in de avonduren, maar zeker ook overdag, in het weekend en 

op verlofdagen hebben plaatsgevonden.
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Bij het opmaken van de fi nanciële afrekening werd geconstateerd dat de gemaakte 

kosten (scherpe prijsafspraken) van dien aard waren en het aantal sponsoren dat 

zich in de loop van de tijd had aangesloten dat wij het volgende voorstelden.

- aan de Stichting Fonds 1818 500 euro terugbetalen;

- 80% van de subsidiëring van de gemeente Zoetermeer handhaven en geen 

gebruik maken van het restant t.w.v. 1.000 euro;

- geen gebruik maken van de garantstelling van Promotie Zoetermeer Floravontuur.  

Als afsluiting willen we graag bij de volgende mensen en organisaties stilstaan.    

De Open Atelierroute 2005 was niet mogelijk geweest zonder de inzet van 

de werkgroepleden, Rob Kooyman (bestuurslid Vereniging Open Atelier 

Modeltekenen) Ed Boutkan en Natalie Vinke (bestuursleden Vereniging Terra 

Kunstprojecten), Harry Englebert, Anita Gaasbeek, Mieke Fabery de Jonge, Lucy de 

Kruijf, Xandra Lapperre (beeldend kunstenaars).

Als sponsoren en subsidiënten: Gemeente Zoetermeer, Fonds 1818, Promotie 

Zoetermeer Floravontuur, Galerie De Vlaming, Winkeliersvereniging Dorpsstraat, 

Menea-groep, Jacobse Hulsebos en Doorduyn Notarissen. 

Tot slot verzochten wij aan de Stichting Fonds 1818, de gemeente Zoetermeer en  

Promotie Zoetermeer aan de Vereniging Terra Kunstprojecten schriftelijk kenbaar te 

maken dat zij akkoord konden gaan met bovenstaande fi nanciële afrekening. 

3.2. Kunstproject Virtueel Spoor (2006)

Aanvankelijk zag het er naar uit dat het kunstproject Virtueel Spoor niet door zou 

gaan. De toegezegde fi nanciële middelen waren onvoldoende om het totale beeld 

van 6 kunstwerken uit te voeren. In de loop van de tijd zijn er 2 kunstwerken uit 
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het projectvoorstel gehaald in verband met het vertrek van een kunstenaar en te 

hoge kosten. 

Door de kunstenaars is een variant uitgewerkt waarbij drie kunstwerken 

gerealiseerd zouden kunnen worden die ook een permanent karakter zouden 

kunnen krijgen.

In de tussentijd is het bestuur nog op zoek gegaan naar aanvullende fi nanciële 

middelen of materialen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd dat er in medio 2005 

drie sponsors zich hebben aangesloten te weten BAM, Stadsgewest Haaglanden 

en de HTM. Restte ons alleen nog de vergunningaanvraag bij de gemeente 

Zoetermeer.

Door de veranderende procedures, de benodigde aanvullende informatie 

(constructieberekeningen), de verschillende bouwaanvragen en tijdelijke ontheffi ng 

van bestemmingsplannen is het project noodgedwongen verplaatst naar het 

voorjaar van 2006.

De subsidiënten en sponsoren zijn hiervan de op de hoogte gesteld en hebben 

hun medewerking verleend om de toegezegde fi nanciële middelen te verlengen 

naar 2006.

Bij eventuele extra vertraging in verband met de offi ciële vergunningaanvragen 

loopt het kunstproject gevaar niet door te gaan. Voor enkele toegezegde 

sponsorbedragen zal opnieuw overleg moeten plaatsvinden.

   3.3. Kunstproject Palenstein (2006-2010) 

In 2005 is er een idee ontwikkeld om in verband met de sloop en renovatie 

van enkele fl ats in wijk Palenstein een kunstmanifestatie te presenteren. Hierbij 
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wordt gedacht om in één fl at in 2008/2009 de nodige kunstzinnige uitingen te 

realiseren. Doel hierbij is om meerdere disciplines en culturele organisaties te 

betrekken 

Tijdens het contact met de gemeente Zoetermeer en later met de 

woningcorporatie Vidomes is er een overeenstemming tot stand gekomen. 

Het zal niet alleen blijven bij het grote kunstproject in 2008/2009 maar er zullen 

meerdere activiteiten door de VTK worden geïnitieerd en gecoördineerd.  In 

dit kader zal er door Vidomes een tijdelijke huisvesting (anti-kraak) aan de VTK 

beschikbaar worden gesteld.

Op verzoek van de gemeente Zoetermeer is zelfs gevraagd om op 16 januari 2006 

de eerste kunstzinnige bijdrage tijdens de eerste offi ciële handeling van de sloop 

van twee basisscholen te leveren. 

In 2006 zal er op initiatief van de VTK een intentieverklaring worden 

ondertekend door de belanghebbende partijen t.w. de gemeente Zoetermeer, de 

woningcorporaties en de VTK.    

4. MEERJARENPROGRAMMA

In het begin van dit jaar zijn de eerste bijeenkomst georganiseerd om te komen 

tot een meerjarenprogramma. Hiervoor hebben de leden diverse ideeën 

en onderwerpen aangedragen. Vanaf augustus 2005 zijn hiervoor aparte 

kunstenaarsbijeenkomsten belegd om over de verdere inhoud te discussieren. 

Enkele thema’s zullen projectmatig worden uitgewerkt.  Voor het presentatiejaar 

2007 zal het thema Water verder uitgediept worden zodat er in mei 2006 een 
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projectbeschrijving gereed ligt. Daarna zal de sponsorwerving gestart worden. De 

overige onderwerpen zullen in de meerjarenprogramma worden opgenomen met 

een korte beschrijving.

5. TIJDELIJKE HUISVESTING

In 2005 heeft de VTK tot juli de beschikking gehad over een tijdelijke huisvesting 

aan de Eerste Stationsstraat 84. Nadien is het atelier van Natalie Vinke door haar 

beschikbaar gesteld om de maandelijkse bijeenkomsten te laten plaatsvinden. 

Naar verwachtring zal begin 2006 de VTK zijn tijdelijke intrek nemen in ‘de 

Schoutenhoek’, een complex in de wijk Palenstein te Zoetermeer. 

6. VERHUUR KUNSTWERKEN 

Zoals gebruikelijk in het meerjaren verhuurcontract van kunstwerken met de 

Dienst Stedelijk Ontwikkeling in Den Haag zijn de kunstwerken in de maand 

juli vervangen. Gelijktijdig in deze maand zijn bij het Kadaster (DSO) enkele 

kunstwerken vervangen. In verband met de aankoop van enkele kunstwerken 

van een vertrekkend Terra-lid is in 2005 het verhuurcontract aangepast waarbij er 

minder kunstwerken vervangen konden worden met een aangepast budget.  

Verder is er op verzoek van Silverdome een concept gemaakt om de gangen van 

dit pand met kunstzinnige uitingen op te fl euren.

Tot op heden heeft dit initiatief nog geen vervolg gekregen.
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7. INTERNE ORGANISATIE

7.1 Website

In 2004 is er een start gemaakt met de website van de vereniging. In 2005 

is voornamelijk gewerkt aan het verfi jnen van de website. Diverse uitgevoerde 

kunstprojecten zijn aan de website toegevoegd en ook heeft de website van de 

VTK gefungeerd als informatiebron voor het kunstevenement 100% Kunst. Op de 

website zijn de resultaten van dit evenement vastgelegd.

In 2006 zal het accent liggen op het vervolmaken van de gepresenteerde 

kunstprojecten en de biografi eën van de leden. Verder zal er op de website 

de actuele informatie te vinden zijn van het kunstproject ‘Virtueel Spoor’ en de 

activiteiten in het kunstproject ‘Palenstein: nog kleurrijker.’      

7.2 Grafische vormgeving

De grafi sche vormgeving heeft binnen de vereniging ook een nieuwe facelift 

ondergaan. Zo is de lay-out van de brieven (logo Terra) aangepast en is er  een 

fl yer ontworpen waarop de VTK zich presenteert. De aandacht in 2006 zal uitgaan 

naar de naamkaartjes, enveloppen en een folder van de statuten.

7.3 Procedures/formulieren

Om meer eenduidigheid in de werkwijze binnen de VTK aan te brengen, is gestart 

met ontwerpen van formulieren, overeenkomsten en richtlijnen. In de vorm van 

een modellenboek zullen de procedures en de formulieren worden besproken en 

vastgelegd.  

7.4 Schoningsacties

In de loop van de jaren heeft de VTK een aanzienlijk archief opgebouwd. Vanaf de 

start in 1994 tot 1998 zijn de archiefstukken van de VTK geschoond en voor een 

groot gedeelte vernietigd.
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7.5 Documentatiemap met krantenartikelen.

Bij de schoningsactie van het archief zijn de krantenartikelen bewaard en deze 

zullen in aparte mappen worden gedocumenteerd.  

7.6 Aankoop digitale camera

Door de VTK is in 2005 een digitale camera aangeschaft voor de vastlegging van 

de kunstprojecten in wording en de realisatie van de projecten. De leden kunnen 

deze camera ook gebruiken voor het vastleggen van hun eigen kunstwerken. Het 

beeldmateriaal zal hoofdzakelijk worden gebruikt voor de website en mogelijk in de 

toekomst voor het vervaardigen van documentatiemateriaal. 

7.7 Jaarverslagen 1994 t/m 1999 en 2000 t/m 2004

De jaarverslagen over de periode 1994 t/m 1999 zijn in het verleden per 

kalenderjaar uitgewerkt. In het laatste kwartaal van 2005 is gewerkt aan de 

lay-out van deze jaarverslagen. In 2006 zullen ze worden gedrukt en op de 

website komen. De verslaglegging over de periode 2000 t/m 2004 heeft een 

grote vertraging opgelopen. Besloten is om deze kalenderjaren in één verslag te 

presenteren. De onderwerpen zijn geïnventariseerd en aan de inhoud zal in het 

eerste kwartaal van 2006 worden gewerkt. 

7.8 Beursvloer

De VTK heeft voor het eerst aan de beursvloer van de gemeente Zoetermeer 

deelgenomen.

Uit deze beurs zijn contacten onstaan tussen de VTK en drie organisaties: Deloitte 

& Touche, de Fortis bank en de stichting Stedenband.

Door de VTK zijn nog voor het eind van het kalenderjaar brieven uitgegaan naar 

deze organisaties om te komen tot nadere afspraken. In 2006 hopen we met 

resultaten te komen. 
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BIJLAGEN

Overzicht bestuur en leden van 1994 - 2005

Bestuur:

Voorzitter  Ed Boutkan  (1994 - 1995)

 Rob de Ruiter  (1995 - 1996)

 Yvonne Hagenaars (1996 - 2003)

 vacant vanaf 2004

Secretaris Wim Vogels  (1995 - 1996)

 Ed Boutkan (1996 - heden)

Penningmeester Ed Boutkan  (1994 - 1995)

 Ankie van Doorn (1995 - 1996)

 Theo van Bergen (1996 - 1998)

 Wim Huurman  (1998 - 2000) 

 Ed Boutkan (2000 - 2003)

 Henk Arens (2003- heden) 

Bestuurslid Piet Ruivenkamp  (1994 - 1997)

 Natalie Vinke  (2004 - heden)

Projectleider Ed Boutkan (1995 - 1996)

Freelance adviseur Henk van Bilsen (1998 - heden)

Public relations  Andrea van Lindenberg  (1996 - 

Leden:

Hetty Arens beeldend kunstenaar  (1997 - heden)

Jaqueline Brekelmans beeldend kunstenaar  (1997 - 1998)

Elly du Clou beeldend kunstenaar  (1994 - 2001)  

Peter Djelân beeldend kunstenaar  (1994 - 1997)

Maria van Eyk  beeldend kunstenaar  (1994 - 1997)
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Hans de Groot beeldend kunstenaar (2003 - heden)

Lia Harkes beeldend kunstenaar (2005 - heden)

Laurens van Herpt beeldend kunstenaar  (1994 - heden)

Rosie den Houting beeldend kunstenaar  (1994 - 1996)

Gerard Huisintveld beeldend kunstenaar (2000 - heden)

Tineke Jacobs beeldend kunstenaar  (1998 - 1999)

Theo Janssen beeldend kunstenaar (2001 - heden) 

Frans de Jong beeldend kunstenaar  (1999 - 2001)

Marjon van Kan beeldend kunstenaar  (1999 - 2000)

Lucy de Kruijf beeldend kunstenaar  (1994 - 2001) 

Marijke Lamboo beeldend kunstenaar  (1994 - 1999)

Leslie Mcwilliam video kunstenaar       (1995 - 1999)

Marja Milo beeldend kunstenaar  (1999 - 2001)

Andries Mons beeldend kunstenaar (1999 - 2001)  

Tiny B. Perrot beeldend kunstenaar (2001 - 2002)

Yke Prins beeldend kunstenaar (2001 - heden)

Dick de Rooy beeldend kunstenaar  (1994 - heden)

Thea Schenk beeldend kunstenaar (2001 - heden)

Patricia Seyen ten Hoorn beeldend kunstenaar  (1994 - 2001)

Anna Sikkers  beeldend kunstenaar  (1994 - 1997)

Yvo van der Vat beeldend kunstenaar (2001 - 2005)

Robert Verhaaf                    beeldend kunstenaar (1999 - 2004)

Mick v.d. Wegen  beeldend kunstenaar (2001 - heden) 

Marina Veenendaal beeldend kunstenaar (2005 - heden) 

Ben van Viegen beeldend kunstenaar (1998 - 2001)

Wietske Zwetsloot beeldend kunstenaar  (1994 - 2005)
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Gerealiseerde projecten van Terra

Voorgeschiedenis

Leden van Terra wonen verspreid over de provincie Zuid-Holland. Een aantal leden 

van de VTK heeft op 21 juni 1993 een project uitgevoerd over het fenomeen 

‘grensgestalte’ vanuit de Vrije Academie Den Haag, waarbij een kunstwerk op het 

Katwijkse strand tot stand is gekomen onder coördinatie van Adriaan Nette.

In 1993 hebben voornamelijk kunstenaars uit Zoetermeer; leden van de 

Kunststichting Zoetermeer, een project uitgevoerd in het kader van de Theaterdag 

1993. Dit project werd gecoördineerd door beeldend kunstenaar, Wietske BoutZ. 

Bezoekersaantal: 500

Vereniging Terra Kunstprojecten (voorheen de werkgroep Terra)

In 1994 is onder initiatief van Wietske BoutZ de tijdelijk werkgroep Terra in het 

leven geroepen die later is overgegaan in de Vereniging Terra Kunstprojecten.

Terra aan de Dobbe

Deze groep heeft in 1994 een kunstmanifestatie gepresenteerd tussen de 

Dorpsstraat en het Stadshart (culturele as) van Zoetermeer. Hierbij werd het 

Dobbe-eiland, zelfkunsteiland in het kunstwerk geïntegreerd. Dit project werd door 

de gemeente en enkele particuliere instanties gesponsord.

Bezoekersaantal Terra aan de Dobbe: 300

Kunstproject Terraquatotum

Dat de VTK groep zich snel ontwikkelt moge blijken uit hun presentatie in en 

rondom de watertoren van Zoetermeer in juni 1995. Dit kunstproject trok tijdens 

de openingsperiode van één week ongeveer 1000 bezoekers. De video-opname 

die van dit project gemaakt is, werd tijdens het landelijke Nova-festival in Beverwijk 

bekroond met brons. Bezoekersaantal Terraquatotum: 1250
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Kunstproject Loeterrapport

Het kunstproject in 1996 “Loeterrapport” in het Loetbos nabij Lekkerkerk was een 

van de grootst opgezette projecten van de VTK. Dit project waarbij een dertigtal 

kunstobjecten door 15 kunstenaars werden gerealiseerd heeft veel publiciteit 

getrokken. Zowel in de regio als op landelijk niveau is hieraan door de media veel 

aandacht aan besteed.

Van dit project zijn een tweetal video-opnamen gemaakt onder de titel “Red Alert 

For Green” en “Loeterrapport” en er is van dit project een documentatieboekje 

uitgegeven.

Bezoekersaantal: 2500

Galery Terratorium

In het najaar van 1996 heeft de VTK op basis van anti- kraak het historische 

pand aan de Eerste Stationsstraat 84 betrokken. Dit pand is benut voor allerlei 

expositiemogelijkheden en heeft tijdelijk de naam van Galery Terratorium gekregen. 

Doel was om de terra-leden in de gelegenheid te stellen om exposities en 

kunstprojecten te initieren. Dit pand leende zich uitstekend voor ateliers en voor 

exposities. Een gedeelte van het pand was ingericht met ateliers, in totaal 4 ateliers 

en 2 expositieruimten. De eerste expositie die hier plaatsvond was van Elly du Clou 

“Reisverslag Nepal en Thailand”.

Bezoekersaantal: 650

Kunstproject Bevroren Aarde

In het voorjaar van 1997 heeft de VTK het kunstproject “Bevroren Aarde” in de 

tijdelijke Galerie Terratorium gepresenteerd. Het kunstproject was opgedeeld in 

twee ruimten. In de eerste ruimte was de combinatie gerealiseerd tussen techniek 

en kunst waarbij een speciaal aangelegd koelsysteem een bijzondere invloed had 

op de geïnstalleerde objecten. De buizen waardoor koelvloeistof werd geperst 
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bereikten hierdoor een temperatuur van 20 graden onder nul. Deze combinatie 

van kunst en techniek resulteerde in een bijzondere belevenis voor de bezoeker.

In de tweede ruimte waren objecten geïnstalleerd in het donker bestaande uit 

fi guren van geschept papier en vlas die aan primitieve levensvormen deden 

denken. Men waande men zich op een andere planeet.

Bezoekersaantal: 1000

1997 “Vibrations en expositie van Wietske BoutZ en Jacqueline Brekelmans” 

Het project ‘Vibrations’ was opgezet vanuit twee verschillende gedachtegangen. 

De ene visie zag de wereld als één groot energieveld, een melodie van trillingen. 

In de expositie probeerden de kunstenaars deze vibraties op te vangen door ze 

een kleur te geven. De andere gedachtengang was dat als je wilt weten waar alles 

uit bestaat, je dat ook toe kunt spitsen op het individu. Dan kom je al gauw bij de 

hersenen. Hersencellen ontvangen en zenden trillingen. Kun je de kern ontdekken 

door zuiver gebruik te maken van je linkerhersenhelft, de rede? Of speelt de 

rechterhelft, die intuïtie, dromen en verbeeldingskracht uitdrukt, een grotere rol?”

Door de dialoog draaiende te houden zijn Wietske BoutZ en Jacqueline 

Brekelmans tot concrete dingen gekomen.

‘Vibrations ‘  was een kunstproject en een expositie van acrylschilderijen en 

gemengde technieken van beeldend kunstenaars Wietske BoutZ en lacqueline 

Brekelmans en was te zien, horen en voelen van 24 mei tot en met 15 juni 1997 

in Galerie Terratorium.

Bezoekersaantal: 300

1997 Verkoopexpositie “Oh, kom er eens kijken’ 

Voor het eerst werd op initiatief van de Terraleden een verkoopexpositie in 

Galerie Terratorium georgani seerd. Op verzoek van de leden werd een aantal gast-

kunstenaars voor deelname aan deze verkoopexpositie uitgenodigd.  

Aan deze expositie namen in totaal 30 beeldend kun stenaars deel die maar liefst  
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500 kunstwerken beschikbaar stelden. Deze verkoopexpositie onder de naam  ‘Oh 

...., kom er eens kijken’ liep van 15 november tot 21 december 1997

In totaal zijn er 23  kunstwerken verkocht.

Bezoekersaantal: 650

1998 “Bomen over Leven” 

Kunstproject op 15 locaties in Zoetermeer en Zoeterwoude met als doel om 

gezamenlijk, de beeldend kunstenaars en de stichting BOL, de mensen te 

confronteren met kunst en literatuur over het thema ‘Bomen over leven’ en 

bewust te maken van hun wereld om hen heen. De participatie van de mensen in 

dit project speelde een bijzondere rol. Het geheel kreeg een extra dimensie door 

op een experimentele wijze het project te omlijsten met muziek en theater

Bezoekersaantal: 2500

1998 Verkoopexpositie “Oh, kom er eens kijken II’ 

Na een geslaagde eerste verkoopexpositie in de toenmalige Galerie Terratorium is 

op verzoek van de leden ook in 1998 een verkooptentoonstelling gehouden. Aan 

deze expositie namen in totaal 19 beeldend kunstenaars deel die maar liefst 200 

kunstwerken met een maximale verkoopwaarde van f 750,-- per stuk, beschikbaar 

stelden. Deze verkoopexpositie liep van 6 november tot 20 december 1998. In 

totaal zijn er 19 kunstwerken verkocht.

Bezoekersaantal: 500

1999 Tentoonstelling in het kader van het tienjarig bestaan

De expositie onder de naam ‘Een teken van Terra’ werd in de periode van 

27 november tot en met 26 december 1999 gepresenteerd. 

In de expositie presenteerden de leden van de Vereniging Terra Kunstprojecten niet 

alleen hun eigen werk, maar legden daarbij een relatie met kunstenaars met wie zij 

zich verwant voelden. 



27

Bezoekersaantal: 1500

2000 Kunstproject “Land van Wijk en Wouden, beeldenroute 2000 

Beeldenroute in het land van Wijk en Wouden (Zoeterwoude) van 17 juni 

- 1 oktober 2000. Beelden in het landschap reageerden op hun omgeving 

en voegden daar iets aan toe. En daarmee veranderden ze die omgeving. De 

toeschouwer moest wel meekijken met de kunstenaar. de blik van de kunstenaar 

was zichtbaar in het landschap zelf. Onder het motto van ‘behoud’ werd tegelijk 

ook ingegrepen tegen de oprukkende verstedelijking en het gevaar van de schare 

natuur in dit gebied

Bezoekersaantal: 15.000

2001 Kunstproject Academies

In de periode van 18 november tot 12 januari 2001 zijn 30 jonge kunstenaars van 

de Rietveld academie Amsterdam en de Koninklijke academie

voor beeldende kunst Den Haag bezig geweest de 45 kamers om te toveren 

tot een waar schouwspel. In de kamers kon men o.a. vinden: een doolhof 

van draden, installatie van graszoden in combinatie met een videopresentatie, 

gips(souveniers)hoek, lichtinstallaties, muurschilderingen, kasten ingericht met 

installaties, hout- en waterobjecten, doolhof van meer dan 40 deuren, een (kunst) 

bungalowtent, kunst (maquette) objecten, een kamer in een kamer in een kamer, 

bamboegangen, een kunsttunnel en nog veel meer.

Bezoekersaantal: 1500

2001 Overzichtstentoonstelling Ahrend Inrichten, Rotterdam

(november 2001 - maart 2002) 

Op 23 november 2001 werd de overzichtstentoonstelling onder het thema: 

‘Ahrend Inrichten creëert ruimte voor Terra Kunstprojecten’ geopend.

De overzichtstentoonstelling liet een selectie zien uit beeldend werk van 11 
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kunstenaars uit Zuid-Holland. De kunst van het inrichten van Ahrend ging een 

verrassende dialoog aan met de diversiteit van het werk van de verschillende 

kunstenaars, waaronder een aantal nieuwe leden.

Bezoekersaantal: 200

2003 Kunstproject in het kader van het 25 jarig bestaan “Natuurtuin 

Westerpark” 

In het kader van het vijfentwintigjarig bestaan van de Natuurtuin in het Westerpark 

kwam van de gemeente Zoetermeer een verzoekom aan dit heugelijke feit een 

kunstzinnige bijdrage te leveren. Door de leden van VTK zijn diverse kunstwerken 

en installaties in de Natuurtuin aangebracht die een extra dimensie aan de 

natuurtuin hebben gegeven. 

Bezoekersaantal: 250 

2003 Kunstproject “Soete Aarde” 

Sinds 24 juli 2003 werd het door de gemeente Zoetermeer mogelijk gemaakt 

het gebouw ‘De Soete Aarde’ aan de VTK op te leveren ten behoeve van een 

kunstproject dat op 13 september 2003 aan het publiek getoond werd. In de 

negen ruimten werden diverse kunstwerken/installaties gecreëerd. Een overgroot 

gedeelte van de Terra-leden aangevuld met enkele gastkunstenaars nam deel aan 

dit project.  

2004 Kunstproject “Terra X” in het kader van het tienjarig bestaan 

Tien jaar na de oprichting van de Vereniging Terra Kunstprojecten hebben wij 

in 2004 ons tienjarig bestaan op een bijzondere wijze kunnen vieren. Het 

totale kunstproject, onder de naam Terra X, is in onderdelen aan het publiek 

gepresenteerd. Vanaf september t/m november 2004 konden de aanschouwers 

de volgende onderdelen beleven:
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Renovatie

De sfeer van vergankelijkheid, kwetsbaarheid, intimiteit en slaperigheid in de 

beeldentuin van het Stadsmuseum heeft bij Terra een behoefte aan renovatie 

opgeroepen. 

Tiende Beeld 

Een experimentele bijdrage aan de 9 beelden in de beeldentuin. 

Save Our Souls 

Bijdrage van enkele oud-Terraleden aan het tienjarig jubileum. 

Terra Futura 

Een tentoonstelling van digitale fotobeelden die door de kunstenaars van Terra 

waren gemaakt en die een idee gaven van hun inspiratiebron en hun werk in 

ontwikkeling. 

Terra Teatro 

Multidisciplinaire theatervoorstelling geregisseerd en vormgegeven door 

choreograaf Thom Stuart. Bezoekersaantal: 1000

2005 Kunstevenement 100% kunst, atelierroute

Zoetermeer stond in 2005 al vroeg in het teken van de Beeldende Kunst: 

Van 2 april t/m 17 april vond er een groot Kunstevenement plaats. Onder de titel

100% Kunst kon men een Atelierroute, Binnen-Buiten Museum, verkoopexpositie 

én kunstloterij bezoeken. 

Binnen-Buiten Museum

De hele Dorpsstraat werd omgetoverd tot een bijzonder museum: Het Binnen-

Buiten Museum, met kunst binnen en de kijkers buiten. Van 2 t/m 17 april hingen 

werken van 30 Zoetermeerse kunstenaars voor 90 ramen langs deze route. 

Verkoopexpositie

In het pand aan de Eerste Stationsstraat 84 was van 2 t/m 17 april een 

verkoopexpositie te bezichtigen met een groot aanbod toegankelijke kleine werken 

van 30 deelnemende kunstenaars. 
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In totaal zijn er 10 kunstwerken verkocht. Het aantal bezoekers was: 250

Atelierroute

De jaarlijkse Atelierroute werd in het weekend van 9 en 10 april gehouden. Op 

zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur stelden zo’n 40 kunstenaars, galeries 

en kunstvereniging uit Zoetermeer en omstreken hun ateliers open voor publiek. 

Bezoekersaantal: totaal > 1000

Overzicht documentatiemateriaal

Video-opnames:

1994  “Terra aan de Dobbe”.

1995  “Territorium”.

 “Werk- en registratievideo “Terraquatotem”.

 “10 Kunstenaars ontketend”.

1996  “Red Alert For Green”.

 “Werk- en registratievideo “Loeterrapport”

 “Open Atelierdagen 1996”

 “Expositie Elly du Clou, reisverslag Nepal en Thailand”

1997  “ Bevroren Aarde” een spirituele reis

 “ Werk-en registratievideo “Bevroren Aarde”

 “ Performance “Vibrations”

 “ Werk- en registratievideo “Vibrations en expositie van Wietske   

 BoutZ en Jacqueline Brekelmans”

1998  “ Informatievideo kunstproject “Bomen over Leven”

 “ Ik ben een boom” van Leslie Mc William

 “Werk- en registratievideo “Bomen over Leven”

“ (Muziek) performance in het Buytenpark, kunstwerk Wietske  Zwetsloot”

1999  Vijfjarig bestaan (1e lustrum) nog te monteren

2000  “Het Land van Wijk en Wouden, beeldenroute 2000”
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2001  Academies, nog te monteren

2004  Tienjarig bestaan (2e lustrum)

 “ A Pure Person” dvd

 “Digitale tentoonstelling” dvd

Documentatie:

1994  Documentatieboekje “Kunstproject Terra aan de Dobbe”

1996  Documentatieboekje “Loeterrapport”.

 “Het Groene Hart, Blauwe Kamers” presentatieboek projectontwik-  

 keling in het Loetbos. 

1997  Kunstproject Bevroren Aarde 

1998  Bomenfi etsroute, een uitgave van de Stichting Bomen Over Leven

 met inlegvel kunstwerkenroute van het kunstproject.

1999  Waar kun je van de bomen eten? Dichtbundel ter gelegenheid van 

 het vijfjarig bestaan.  IBSN 90-75220-0-12- X

 Projectboekje Stilstaan bij het Land van Wijk en Wouden. 

2000  Fietsroute “Land van Wijk en Wouden, Beeldenroute 2000”

 Landschap voor een beeldenroute, Stilstaan bij het land van Wijk 

 en Wouden

2003  Documentatieboekje Natuurtuin Westerpark ter gelegenheid van 

 het 25 jarig bestaan Natuurtuin.

 Documentatieboekje Terra “Kunstproject ‘de Soete Aarde’

 Projectboekje “Kunstproject Virtueel Spoor”

2004  Documentatieboek Terra X, ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan.

2005 DVD registratie theatervoorstelling Terra Teatro

 Cd-rom fotoreportage repetities Terra Teatro

 Kunstwijzer Zoetermeer, geactualiseerde uitgave voor atelierroute
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