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Voor TERRA stond 2013 hoofdzakelijk in het teken van onroerend goed.
Zo was er de zoektocht naar een eigen locatie. En dan bij voorkeur eens niet
verstopt op een industriegebied. TERRA heeft de uitdrukkelijke wens om
nieuw publiek te werven en zichtbaarheid is daarbij van groot belang.
En dat is gelukt! Na een lange aanloopperiode kreeg de stichting in juli 2013
de beschikking over de locatie Dorpsstraat 12. Er werd door de vrijwilligers
twee maanden met man en macht gewerkt aan het opknappen van het
uitgeleefde pand, en het resultaat mag er zijn. Het nieuwe TERRATORIUM
opende op 27 september 2013 haar deuren en met frisse energie zien we uit
naar wat zich daar gaat ontwikkelen. We hebben de wens om nog lang op
deze tijdelijke locatie te mogen blijven.
Ook in de zin van leegstandbeheer stond onroerend goed dit jaar op de
planning van TERRA. De vele leegstaande winkelpanden in Stadshart en
Dorpsstraat werden tijdelijk voorzien van kunstetalages. Deze pop-up
galeries functioneerden als representatiemogelijkheid voor de Zoetermeerse
kunstenaars. De expositie Kera-mix werd daarnaast gerealiseerd in een
leegstaande kantooretage in het hart van de stad. Beeldende kunst leverde op
deze wijze een positieve bijdrage aan het imago van de winkelgebieden.
De rij onroerend goed-zaken wordt afgesloten met de plannen die TERRA
ontwikkelt voor het huidige pand van Kwik-fit in de Vlamingstraat. Deze
locatie is uitermate geschikt voor de wensen die TERRA heeft voor een
podium voor (experimentele) kunst, (inter)nationale uitwisselingen en
ateliers. In 2013 werd een werkgroep opgericht om de ideëen vorm te geven
en om de mogelijkheden serieus te onderzoeken.
Met al deze bouwstenen is TERRA dit jaar letterlijk naar haar publiek
toegekomen. Het is ons ondanks wat tegenslagen gelukt een fraaie
programmering te bieden. Dankzij een grote groep vrijwillige gastvrouwen en
-heren is het TERRATORIUM vier dagen per week te bezoeken. Doorlopend
is er Kunst in de etalages te zien en minstens twee keer per jaar wordt er
een groot project of een expositie op locatie aangeboden. Als het aan TERRA
ligt verstevigen we deze fundamenten in 2014 en bouwen we verder aan de
kunst- en cultuurbeleving in Zoetermeer.
Dit jaarverslag biedt een overzicht van onze projecten en activiteiten in 2013.
‘Kunst in de etalage’
Westwaards, Marijke Ridderhof
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2.1 Wijk Palenstein
Naast het aanbieden van exposities in kunsthal TERRATORIUM is Terra Art
Projects ook actief als initiatiefnemer en ondersteuner van Community Art
projecten. Dit zijn projecten waarbij wijken en haar bewoners centraal staan.
2.1.1 Algemeen
In tegenstelling tot voorgaande jaren is TERRA in 2013 op het gebied
van kunst in de wijk Palenstein niet meer zo actief en minder zichtbaar.
Tijdelijke kunstwerken zullen de komende jaren worden verwijderd. In
2013 was het keramiekproject ´Samen Sterk´ hier een voorbeeld van. Het
kunstproject ´Dubbelportretten´ van Gregor Servais (foto’s van wijkbewoners
op billboards) is daarentegen op verzoek van PalensteinDoetMee een jaar
verlengd. Het laatste kunstwerk ´Wegtrekken´ aan de flat Florens van
Brederodelaan zal verdwijnen met de sloop van de flat.
2.1.2 Opdracht/concept 2013/2014
In 2012 konden we nog melden dat het concept ´Transformatie´ voor de
eerst te slopen flat enthousiast door PalenstenDoetMee was ontvangen.
Gaandeweg is het standpunt, de visie ten aanzien van kunsttoepassingen
in de wijk, bijgesteld. Dat heeft geleid tot het verzoek om een kunstproject
te ontwikkelen waarin de participatie van diverse doelgroepen een grotere
rol zal moeten spelen. Het beschikbare budget werd gehalveerd en het
kunstproject zal meerdere jaren moeten beslaan.
Door TERRA werden twee concepten voorgesteld: Renaissance Palenstein
(Andries Mons) en het Metrum (Hetty Arens). In overleg met de gemeente en
twee woningcorporaties (PalensteinDoetMee) is echter besloten om voor een
ander concept te kiezen door het adopteren van een kunstwerk uit het project
Jaarringen, thema Waterwerken in 2014.
2.1.3 Verwijderen keramiekproject ´Samen Sterk´
Het´Samen Sterk´ kunstproject van Vera Zegerman heeft een jaar aan
de kopkant van het Participatiecentrum aan het Van Duvenvoordepad 13

Opening project ‘slaverNEE’ met Gerda Havertong
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gehangen. Door de barre weersomstandigheden en vandalisme zijn er veel
keramiekbordjes losgelaten en beschadigd. TERRA heeft in samenspraak
met PalensteinDoetMee en de kunstenaar besloten om de panelen op
20 april 2013 te verwijderen. Het restant borden uit het project werd verdeeld
onder de deelnemers.

2.2 Overige projecten
2.2.1 Tentoonstelling slaverNEE!
Periode: 29 juni- 31 juli/ 30 september
Bezoekersaantal expositie TERRA: 297
Bezoekersaantal slaverNEE!-kast Stadsmuseum: >2000
(= aantal museumbezoekers, niet perse specifiek voor de kast)
Bezoekersaantal kunstfoyer: 22
Aantal passanten slaverNEE! posters Dorpsstraat: >1000

Op 1 juli 2013 was het 150 jaar geleden dat de slavernij in de toenmalige
Nederlandse koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen werd
afgeschaft. Een aantal burgers nam het initiatief om de Stichting Herdenking
Slavernijverleden Suriname en de Nederlandse Antillen Zoetermeer op te
richten . Hiermee werd een stadsbreed gedragen programma opgezet rond
de herdenking. De stichting wilde - naar voorbeeld van haar Amsterdamse
voorganger - het slavernijverleden en hedendaagse vormen van slavernij
onder de aandacht brengen van een groot publiek. Het plan werd breed
gedragen binnen de Zoetermeerse samenleving. Een samenleving die voor
13% bestaat uit inwoners met een Surinaams/Antilliaanse achtergrond.
Doelen
Begin 2013 kregen Stichting Terra Art Projects en Het Stadsmuseum
Zoetermeer het signaal dat Stichting Paloeloe en Stichting Herdenking
Slavernijverleden Suriname en de Nederlandse Antillen Zoetermeer
aansluiting zochten bij andere maatschappelijke en culturele organisaties.
TERRA en Het Stadsmuseum hadden al snel ideeën over hoe het programma
via kunst en cultureel erfgoed verrijkt kon worden. Bij het opstellen van het
programma hadden de twee culturele organisaties, die hierna onder de
noemer slaverNEE! als één orgaan opereerden, een aantal doelen voor ogen.
TERRA  EXPOSEERT: Alyke Poelstra
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De organisaties wilden:
• deelnemen aan een stadsbreed gedragen initiatief en aansluiten bij de
landelijke herdenking 150 jaar afschaffing Slavernij Suriname en de
Nederlandse Antillen;
• een bijdrage leveren aan het zichtbaar maken van gedeelde historie;
• de relatief grote Surinaams/Antilliaanse gemeenschap in Zoetermeer
betrekken en een stem geven door persoonlijke (familie) verhalen
in objecten, getuigenissen en beelden zichtbaar te maken voor een
breed publiek (hierbij wordt uitgegaan van de vooralsnog anonieme
Surinaamse/Antilliaanse achterban en zullen de woordvoeders van deze
gemeenschap(pen) slechts worden ‘ingezet’ als intermediair);
• mogelijkheden bieden tot het uitwisselen van ervaringen;
• talentvolle Surinaams/Antilliaanse kunstenaars een podium geven;
• een voorbeeld stellen van samenwerkinitiatief tussen twee culturele
instellingen die samen de handen ineenslaan (Musea voor Morgen:
Commissie Asscher-Vonk: NMV/VRM) op verzoek van een burgerinitiatief.
Beeldende kunst en cultureel erfgoed
Na een succesvolle fondsenwerving werd het programma opgestart. In
de voorbereidingsfase is veel overleg gevoerd. Al snel werd duidelijk dat
TERRA zich in de presentatie zou richten op de beeldende kunst en Het
Stadsmuseum op het culturele erfgoed. TERRA benaderde de Zoetermeerse
kunstenaar Wonny Stuger. Zij gaf tijdens een kunstenaarsgesprek aan nog
een aantal andere geschikte kandidaten te weten voor de expositie. Naast
Wonny Stuger exposeerden André Mosis en Frank Cretron. De locatie voor de
expositie was een leegstaand winkelpand aan de Dorpsstraat 51. Deze locatie
werd onder andere gekozen vanwege de gunstige ligging ten opzichte van Het
Stadsmuseum. Het doel was om beide exposities op loopafstand van elkaar
te laten plaatsvinden, zodat de geïnteresseerden deze als één geheel konden
bezoeken.
In Het Stadsmuseum werd een speciale slaverNEE!-kast ontworpen
en gebouwd. In deze kast stonden voorwerpen afkomstig uit het
slavernijverleden zoals een traditionele Marronkam, zilveren armbanden
en een rasp en houwer die in die tijd werden gebruikt. De voorwerpen zijn
beschikbaar gesteld door Zoetermeerders.
De opening
De opening van slaverNEE! was een groot succes. Meer dan 200 mensen
wisten op 29 juni de weg naar de Dorpsstraat te vinden. Ook het winkelende
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publiek sloot zich bij de vrolijke menigte aan. De kunstexpositie werd na een
optreden van de trommelaars van Kingbotho Art Studio’s en een traditioneel
zegeningsritueel geopend door actrice en zangeres Gerda Havertong.
“Ook de Zoetermeerse gemeenschap heeft een erfenis die we moeten
delen”, vertelt zij. “De herdenking is niet bedoeld om je met je neus op de
feiten te drukken. Wel moeten we samen kijken naar wat we kunnen doen
om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. Het is belangrijk dat
we ervoor zorgen dat scholen deze geschiedenis blijven vertellen. Als je niet
weet hoe de geschiedenis eruit ziet, dan kun je ook niet goed naar het heden
en de toekomst kijken.” Tijdens haar openingswoord zong Havertong diverse
traditionele liederen.
Na de opening werden de geïnteresseerden door bazuinkoor Harmony
begeleid naar Het Stadsmuseum. “Meer dan tien procent van de
Zoetermeerders heeft een band met Suriname en de Nederlandse Antillen”,
vertelde wethouder Hans Haring tijdens zijn openingswoord. Na de opening
van de slaverNEE!-kast heeft de groep nog lang gezongen en gedanst in de
tuin van Het Stadsmuseum.
Ook aandacht voor moderne vormen van slavernij
De organisatie wilde niet alleen naar het verleden kijken. Hoewel het bijna
overal illegaal is, komt slavernij nog op veel plaatsen in de wereld voor.
Er leven ongeveer 100 miljoen mensen in een situatie waarin ze gedwongen
worden om te werken. Veel producten die te koop zijn in onze samenleving,
ook in de stad Zoetermeer, zijn niet op een eerlijke manier geproduceerd.
Ondernemers worden zich steeds meer bewust van deze situatie en kijken
kritisch naar de herkomst van hun producten.
De organisatie maakte een rondje door de Dorpsstraat en schreef diverse
winkeliers aan. Doel: het via interviews voor de stadsbewoners inzichtelijk
maken hoe de ondernemers omgaan met eerlijke handel. Moeilijk was
het om de grotere ketens te bereiken en sommige winkeliers vonden het
onderwerp toch net wat te lastig. Er waren vijf ondernemers die openhartig
vertelden, niet alleen over hun producten maar ook over de moeilijkheden die
de inkoop met zich meebrengt. Je kunt immers niet continu toezicht houden
op je leveranciers. De winkeliers die hun verhaal deden waren: Vis van Lon,
speelgoedwinkel YouPeeDoo, de Natuurwinkel, Van Veen Schoenen en de
Wereldwinkel. Hun verhalen werden samen met een representatief logo in
de etalages tentoongesteld. De reactie op dit logo was enthousiast en de
ondernemers gaven aan dat zij het fijn vonden om betrokken te worden bij
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dit culturele project met maatschappelijke inslag. De Wereldwinkel verkocht
tijdens de opening en gedurende de expositie (op beide locaties) de chocola
van Tony’s Chocolonely. Deze chocola staat erom bekend ‘100% slaafvrij’
geproduceerd te worden. De chocola paste dus perfect bij het thema.
Er zijn ook heel wat repen verkocht.
Kunstfoyer
Op zondag 14 juli vond er een kunstfoyer plaats in Het Stadsmuseum.
Kunstenares Rita Maasdamme vertelde aan de hand van haar handgemaakte
diorama over Susanna du Plessis, een wrede slavenhoudster over het
slavernijverleden. De diorama’s verbeelden belangrijke momenten uit
de slavernijgeschiedenis. Verschillende bevolkingsgroepen met eigen
klederdrachten en de flora en fauna van Suriname en de Antillen spelen een
hoofdrol. De creaturen en bijbehoren worden volledig van stof gemaakt.
De kunstfoyer werd goed bezocht en er ontstond een interessante dialoog.
Opbrengst
De doelen die de organisatie zichzelf stelde zijn behaald. slaverNEE! werd
goed belicht in de media en werd goed bezocht door geïnteresseerden.
Door de centrale ligging kwamen er ook toevallige passanten. SlaverNEE!
stimuleerde een dialoog. Daarbij liet slaverNEE! het nut zien van
samenwerking. De diverse culturele instellingen maakten samen de verhalen,
gedachten en getuigenissen zichtbaar. Een belangrijk doel van TERRA is om
nieuwe groepen bezoekers te interesseren voor kunst. Het project slaverNEE!
is hier goed in geslaagd. Veel mensen die normaal gesproken niet naar een
expositie (durven) komen kregen een laagdrempelige introductie over de
activiteiten van de Stichting. Ook bood het project een goed voorproefje van de
toekomstige activiteiten van TERRA, die vanaf nu zoveel mogelijk in de kern
van de stad (culturele as) zullen plaatsvinden.

2.2.2 KUNSTMAAND: Open Atelierdagen 2013 en overzichtstentoonstelling
Periode: 4 oktober t/m 27 oktober 2013
Bezoekersaantal expositie: > 3000
Bezoekersaantal ateliers: totaal circa 400 (niet allen uniek)
Aantal artistieke koppels (professional-amateur): 9
Aantal deelnemende kunstenaars aan expositie: 37
Aantal deelnemende kunstenaars aan Affordable art: 15
Aantal deelnemende kunstenaars Open Atelierdagen: 20

Overzichtsexpositie Kunstmaand, CKC
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Een aantal jaar geleden begon Stichting Terra Art Projects met het
organiseren van de Overzichtsexpositie en de Open Atelierdagen in
Zoetermeer. Per jaar laten ongeveer veertig kunstenaars hun werk zien. Een
groot deel van hen opent hun atelier voor het publiek. In 2012 werd voor het
eerst de Oktober Kunstmaand georganiseerd. Het concept Kunstmaand is
ontstaan uit de behoefte om de verschillende activiteiten van Stichting Terra
Art Projects in de maand oktober op een aantrekkelijke manier te bundelen.
Het is een maand waarin de activiteiten op een overzichtelijke manier worden
aangeboden en kruisbestuivingen kunnen ontstaan. Dit jaar zocht Terra Art
Projects voor de kunstmaand actieve samenwerking met culturele partner
CKC, het Centrum voor Kunst en Cultuur Zoetermeer.
Elkaar inspireren
Vorig jaar werd begonnen met het thematiseren van de activiteiten rondom
de Open Atelierdagen en de Overzichtsexpositie. Dit jaar was het thema
‘inspiratie’. Niet alleen werd in de ateliers extra aandacht aan dit thema
besteed, er werd ook een interactief onderdeel aan deze kunstmaand
toegevoegd. TERRA vroeg tien kunstenaars om de jaarlijkse zomerexpositie
van cursisten van het CKC te bezoeken. Zij selecteerden hier een ‘amateur’
op basis van zijn of haar werk. Het werk had in alle gevallen verwantschap
met dat van de kunstenaar. De kunstenaar en de amateur werden aan elkaar
gekoppeld en er werd een afspraak gemaakt op het atelier van de kunstenaar.
Daar bespraken zij het door de amateur gemaakte werk. De kunstenaar gaf
relevante tips over het gebruik van materialen, kleuren en technieken en
ondersteunde deze door voorbeelden te tonen van het eigen werk.
Na deze eerste bijeenkomst gingen amateur en kunstenaar op het atelier
aan de slag met het maken van nieuw werk. De artistieke koppels bepaalden
zelf de mate van de samenwerking. Het thema van het nieuwe werk was het
thema van deze kunstmaand; inspiratie. Uiteindelijk hebben negen koppels
het resultaat van hun samenwerking getoond op de overzichtsexpositie die
van 4-27 oktober in het CKC te bezichtigen was. Sommige koppels waren
wederzijds geïnspireerd geraakt en hadden samen nieuw werk gerealiseerd.
In alle gevallen was men bijzonder enthousiast over het initiatief, de
samenwerking en de resultaten. Teksten van de deelnemers werden
toegevoegd aan de expositie.
De keuze om de kunstenaars actief in te zetten vloeide voort uit de
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aangescherpte missie van TERRA om de Zoetermeerse kunstenaars
op zoveel mogelijk manieren voor het voetlicht te brengen. Door de
samenwerking met de amateur beoogden wij ook de kunstenaar te
stimuleren om zijn werk opnieuw kritisch onder de loep te nemen. Daarnaast
hadden we de hoop dat meer amateurs zich nog serieuzer bezig zullen
gaan houden met het maken van kunst. Dit jaar is TERRA begonnen
met persoonlijke gesprekken met Zoetermeerse amateurs die zich op
professionele basis bezig willen gaan houden met kunst. De stichting is onder
de indruk van het werk en de gedrevenheid van deze mensen. Nieuwe aanwas
is immers belangrijk voor de stichting en de stad.
Tijdens de opening gaf wethouder Mariette van Leeuwen toe dat voor
haar, als ‘niet-kunstkenner’, de grens tussen amateur- en professionele
kunstbeoefening moeilijk zichtbaar was. Een opsteker voor de cursisten maar
tevens een opdracht aan de kunstenaars. Wat TERRA betreft is de opzet van
de samenwerking dan ook geslaagd.
Overzichtsexpositie
De overzichtsexpositie vond dit jaar plaats in het ruime gebouw van
het CKC. De expositie was niet alleen in het weekend te zien, maar ook
doordeweeks. Zo boogde TERRA naast de doelgerichte bezoekers ook het
grote leerlingenbestand van het Centrum voor Kunst en Cultuur te bereiken.
De overzichtsexpositie toonde werk van negenendertig kunstenaars en van
negen cursisten. Docenten beeldende kunst hebben de expositie met hun
cursisten bezocht en ook de overige CKC-leerlingen hebben de expositie
bewonderd. Het aantal gerichte bezoekers in de weekenden (gemiddeld
slechts vijftien per dag) viel erg tegen. Mogelijk dat het duidelijke stempel van
het CKC als opleidingscentrum en de gesloten indruk van het gebouw hieraan
ten grondslag liggen.
Open Atelierdagen
In het weekend van 5 en 6 oktober openden twintig kunstenaars de
atelierdeuren voor publiek. Paginagrote advertenties in de lokale kranten
kondigden de deelnemende ateliers aan. Er waren enkele nieuwe ateliers
te bezoeken, en een groep kunstenaars uit de wijk Rokkeveen gaf een
gebundelde atelierpresentatie in de lobby van het NH hotel.

Overzichtsexpositie Kunstmaand, CKC
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Evenals voorgaande jaren liepen de bezoekersaantallen weer uiteen.
Sommigen waren blij verrast met het aantal bezoekers en zagen een
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duidelijke verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. Voor anderen
vielen de bezoekersaantallen tegen. Dat de locatie van het atelier een grote
rol speelt werd wederom bevestigd. Een atelier in het centrum, of meerdere
ateliers bij elkaar, trekken meer bezoekers dan ateliers op afgelegen
locaties. Daarnaast hangt de keuze voor bepaalde ateliers natuurlijk af van de
persoonlijke smaak van de potentiële bezoeker. Het blijkt onmogelijk om alle
ateliers in twee dagen te bezoeken.
Nevenactiviteiten
Eén van de nieuwe elementen die Stichting Terra Art Projects in 2012
introduceerde in het kader van de kunstmaand, is de Affordable Art Wall. Het
succes van de vorige editie inspireerde TERRA om dit initiatief permanent
voort te zetten. In het nieuwe TERRATORIUM, aan de Dorpsstraat 12, richtte
zij een speciale ‘betaalbare kunst’-hoek in. Gedurende deze kunstmaand
werd daar werk aangeboden van vijftien Zoetermeerse kunstenaars. Zij
leverden een divers assortiment werken in dat voor maximaal tweehonderd
euro verkocht wordt. In tegenstelling tot vorig jaar werd er deze kunstmaand
niets verkocht. Aangezien het langer blijft hangen, bestaat de kans dat dit
alsnog gebeurt.
Promotie
De Kunstmaand is gepromoot via de netwerken van TERRA, het CKC en
van de deelnemende kunstenaars. Er zijn flyers en posters verspreid. In de
lokale kranten stond het kunstmaandaanbod met een volledig overzicht in
paginagrote advertenties. Er werd via de sociale media en relevante websites
melding gemaakt van de activiteiten en er zijn persberichten verspreid naar
digitale media.
Ondanks de wat tegenvallende bezoekersaantallen, is de Oktober
Kunstmaand voor herhaling vatbaar. Het nieuwe initiatief van samenwerking
tussen amateur en professional bleek een waardevolle en succesvolle
toevoeging aan de bestaande activiteiten. Dat ook TERRA als organisatie
op een nieuwe locatie weer beter vindbaar is zal positief bijdragen aan
een volgende editie. Wel streven wij naar een plan van aanpak om het
atelierbezoek te vergroten en de omvang/het aanbod van beeldend
kunstenaars in de lokale samenleving beter zichtbaar te maken.

Overzichtsexpositie Kunstmaand, CKC
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2.2.4 evergreenZ
Periode: 27 september – 27 oktober 2013
Bezoekersaantal: 380
Aantal deelnemers: 20 ouderen
Samenwerkingspartner: De Vierstroom, locatie Buytenhaghe

Het project
Een kunstproject met ouderen en iPads. Het leek een beetje een vreemde
match. Toch waren kunstenaar José Krijnen en Stichting Terra Art Projects
ervan overtuigd dat juist deze combinatie een boeiend maatschappelijk
en kunstzinnig debat teweeg kan brengen. Dit resulteerde in ‘evergreenZ’,
een kunstproject dat succesvol tot stand kwam door de samenwerking
van organisaties, individuen en het belangrijkst: twintig fotografen uit
woonzorgcentrum Buytenhaghe.
De groep ‘ouderen’ is er een waar vaak ‘voor’ gepraat wordt. Beleidsmakers
debatteren al sinds jaar en dag over de meest efficiënte wijze om de zorg
voor deze groep te regelen. Zij creëren en organiseren de wereld waarin de
ouderen leven. De organisatie vroeg zich af hoe de ouderen zelf hun wereld
beleven. Hoe zien zij hun omgeving en hoe ervaren zij hun dagelijks leven?
Het is een bescheiden generatie die weinig tot niet naar buiten treedt. Men
leeft en recreëert voornamelijk in- en dicht bij de woning en houdt zich veelal
afzijdig van moderne communicatiemiddelen, zoals Facebook. De twintig
ouderen kregen de handvatten om hun leefwereld te tonen. Via een fotoexpositie die door henzelf werd gecreëerd gaven zij de kijker een visuele
inkijk in hun leven. Geïnteresseerden worden op intieme wijze deelgenoot
van het leven van de ouderen. Gedurende een week fotografeerden zij
hun leefomgeving via een iPad. Er werd niet gestuurd in de richting van
onderwerpen. Dit lag geheel in de handen van de fotografen zelf.
EvergreenZ werd begeleid door Jose Krijnen, die naast kunstenaar
ook humanistisch geestelijk verzorger is in het woonzorgcentrum. Als
initiatiefnemer en curator wilde zij de maatschappelijke en artistieke kanten
van het project onderzoeken. Hoe brengen de bewoners hun dagelijkse
leefwereld in beeld? Is snapshotfotografie een goed medium voor beeldend
sociologisch onderzoek en wat voor beeldende kwaliteit hebben de foto’s los
van het onderwerp? Spannende of ontroerende beelden waren niet het doel.
De organisatie vroeg aandacht voor de kijk van de fotografen via hun eigen
mogelijkheden en kracht.
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Waarom nu?
De vorm van wonen die door Krijnen werd vastgelegd zal nog maar korte tijd
bestaan. Dit door veranderingen in de AWBZ. De mensen die in het complex
wonen en zorgindicatie 1 t/m 3 hebben, zullen voortaan thuis moeten blijven
wonen. “Het leek me mooi om dit beeld vast te leggen voordat het verdwijnt.
Er bestaan veel foto’s waarin ouderen het ontroerende of ontluisterende
onderwerp zijn. Het leek mij interessant om de blik van de ouderen vast te
leggen juist door hen zelf de foto’s te laten maken. De keuze viel op de iPad,
omdat deze een groot scherm heeft en stevig is vast te houden. De ouderen
konden het apparaat gemakkelijk op tafel zetten of op schoot nemen tijdens
het klikken. Ook vond ik het boeiend om deze groep in contact te brengen met
nieuwe media.”
De woonomgeving in beeld
Bij de meeste fotografen zijn de eigen spullen te zien. “Men woont op een
kleine kamer in een verzameling die heel je leven vertegenwoordigt”, zegt
Krijnen hierover. “Ook het laten zien van de activiteiten was belangrijk en
de bewoners vonden het leuk om zichzelf op de foto te zetten. Dit is denk ik
kenmerkend voor alle leeftijdsgroepen! De bewoners waren overal in huis te
vinden met een iPad in de hand. Het project bracht hen in contact met ‘iets
heel nieuws, iets anders’. Het enthousiasme werd gevoeld door heel het
gebouw. De ouderen hadden veel bekijks van hun complexgenoten wanneer
zij met hun iPad in het gebouw bezig waren.”
Sommige participanten maakten al graag foto’s en zijn daar ook na het
project mee doorgegaan. Twee bewoners hebben zelf een iPad aangeschaft.
Ook heeft een aantal participanten gezamenlijk een schilderclub opgericht.
Kunst als middel om iets vast te leggen
Voor José Krijnen was kunst tijdens dit project een middel om iets vast te
leggen. Wat is voor mensen belangrijk binnen een bepaalde woonsituatie?
Het hielp de kunstenaar om vorm te geven aan de zaken die zij op haar werk
(humanitair medewerker) tegenkomt en waar zij niet direct een antwoord
op heeft. “De uiteindelijke expositie ademde heel duidelijk een sfeer waar
mensen door aan het denken zijn gezet. Daarnaast roept het ook gevoelens
als tederheid en zorg op.” Krijnen ziet het project als een gezamenlijke
maatschappelijk prestatie. Veel organisaties en individuen droegen
hun steentje bij (TERRA, gemeente, familie van bewoners, vrijwilligers,
verzorgenden en de plaatselijke bakker, die taart doneerde voor de opening).
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“Dat mensen elkaar op een creatieve manier kunnen vinden, met elkaar in
gesprek gaan, samen nadenken over de actualiteit en daarbij zelf de leiding
hadden bij het fotograferen is voor mij een zeer brede manier van geestelijke
verzorging. Als humanist vind ik dat mensen zoveel mogelijk het roer in
eigen handen moeten krijgen. Voor de bewoners was dit zeker zo. Dat het
‘community-art’ is geworden geeft iedereen een goed gevoel en maakt een
open dialoog mogelijk. Het verbindt.”
Reacties van alle kanten
Bewoner Henk Steensma stuurde een e-mail met het compliment dat
het project perfect was in uitvoering en samenwerking. ‘Geweldig voor de
bewoners, geweldig qua resultaat (kwaliteit van de foto’s) en een project dat
nationaal uitgevoerd zou moeten worden.’ Henks mening leeft onder meer
mensen. Vanuit het Humanistisch Verbond en vanuit de beroepsvereniging
VGVZ wordt aandacht aan het project besteed en collega’s van Krijnen denken
erover om een gelijksoortig project op te starten
Ook zijn er veel reacties vanuit het publiek. De bewoners en bezoekers vinden
het project goed verzorgd, zijn onder de indruk van de hoge opkomst bij de
opening en hebben genoten van de verhalen. “De stralende bewoners tijdens
de feestelijke opening (met burgemeester) maakten dit project nog meer de
moeite waard”, aldus Krijnen. Burgemeester Aptroot noemde de foto van
Miep een potentiële World Press Photo.
Terugblik van de organisatie
(TERRA) Het project ‘evergreenZ’ wordt georganiseerd vanuit een
stimuleringssubsidie voor ouderen. Deze werd geïnitieerd door de overheid
en ondersteund door diverse fondsen. Het projectbureau van Stichting Terra
Art Projects stond aanvankelijk sceptisch tegenover deze gekaderde subsidie.
Toch liet José Krijnen met ‘evergreenZ’ zien hoe doeltreffend je kunst kunt
inzetten om bij te dragen aan het activeren van ouderen. Zij toonde dat
ouderen wel degelijk open staan voor nieuwe technieken en prikkelde hen om
met de tijd mee te gaan. De fotografen zijn trots op hun foto’s, en veel van hen
hebben de tentoonstelling meerdere malen bezocht.
(José Krijnen)“Ik vond het verstandig en vruchtbaar om met zoveel
mogelijk mensen en organisaties samen te werken. Dit was ook nodig,
omdat sommigen behoorlijk wat technische ondersteuning nodig hadden
om actief aan de slag te kunnen. Naast de interessante foto’s zijn er een
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aantal resultaten geboekt die we de subsidiegevers hebben beloofd. De
bewoners zijn zeker geactiveerd door dit project. Men heeft elkaar op een
andere manier beter leren kennen. Sommigen hebben een extra vrijwilliger
gekregen, bijvoorbeeld om mee te wandelen. Een ander, die vroeger veel
schilderde, heeft ontdekt dat ze zich ondanks haar beperking goed kan
uitdrukken via het maken van foto’s. Ik heb het gevoel dat een aantal
fotografen er zelfbewuster uitgekomen is. Ik hoop zelf dat dit project een
eerste steen in de vijver is geweest en er meerdere mensen zijn die dit project
uit gaan voeren.
Tournee
Met het verschijnen van een krant gaat ‘evergreenZ’ op tournee door de
huizen van Vierstroom en verder. Iedere fotograaf werd geïnterviewd over
zijn of haar achtergrond en de ervaringen tijdens de deelname. Hun verhalen
waren tijdens de expositie te lezen op de iPads en zijn ook in de krant te
lezen. Zo reizen de fotografen toch een beetje met hun foto’s mee. De tournee
gaat van start in Buytenhaghe. We kijken terug op een project dat mensen
met elkaar verbindt. Het leverde ontmoetingen en vitaliteit op en zal dit in de
toekomst nog gaan doen op vele andere locaties.
     
2.2.5 Wijk Buytenwegh
Sinds begin 2011 wordt door TERRA met de betrokken partijen gesproken
over het opwaarderen van het gebied rondom de César Franckrode. Het
gebied was rommelig en moeilijk vindbaar. Ook heerste er een gevoel
van onveiligheid. TERRA heeft na onderzoek overleg gevoerd met het
wijkmanagement en de gebruikers van het plein. Dit resulteerde in
verschillende mogelijkheden om het gebied op te waarderen. Een belangrijk
punt daarbij was de behoefte om bewoners te betrekken bij de ontwikkeling.
Daarnaast het in stand houden van het aanbod: scholen, buurtvereniging,
resto Van Harte, Jongerenkeet, Pinkstergemeente. Op basis van de ervaring
in de wijk Palenstein is door TERRA een globaal plan gemaakt. Dit is met de
stakeholders besproken.
Kunstenaars Hetty Arens en Patrick Lijdsman bleken in hun oeuvre het
meest aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van het gebied. Met een
eerste ontwerp werd een enquête gehouden onder de bewoners om meer
inzicht te krijgen in de behoeften. Hiermee is een gedetailleerd plan van
aanpak opgesteld met de belangrijkste gebiedskenmerken: de polder en
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de romantiek in de tijd van César Franck. Het project kreeg de titel ‘César
Franck zet de toon’.
Wijkmuseum
Hetty Arens ontwierp een expositiekubus, ‘het Metrum’. De transparante
kubus heeft een kernpositie in het gebied en vormt door zijn sokkel ook een
rustpunt. Gezamenlijk met Hetty Arens werd door een afvaardiging van de
bewoners de meest geschikte plaats voor de kubus bepaald. De kubus zal
functioneren als een wijkmuseum. Het geëxposeerde werk is steeds door
bewoners van de wijk gemaakt. Er wordt een wijkconservator gezocht om het
expositieprogramma samen te stellen. De wijkconservator is een bewoner
van de wijk die wordt begeleid door de kunstenaars. Neveneffect van de
kubus is dat deze door avondverlichting een positieve invloed heeft op de
veiligheid van het gebied.
Ook zal de kubus meer passanten trekken (bijvoorbeeld bewoners die de
hond uitlaten) waardoor er meer natuurlijk toezicht in het gebied ontstaat.
Entree
Bij de meest in het zicht springende invalsweg valt het door Patrick Lijdsman
ontwikkelde logo van het project op. Dit ontwerp toont een geabstraheerde
César Franck en zal op de gevel van de sporthal worden afgebeeld. Zo wordt
César Franck daadwerkelijk ‘het gezicht’ van het gebied.
In dezelfde lijn werd bewegwijzering naar de gevestigde instanties
vormgegeven. Deze vervangt het rommelige assortiment van verouderde
naambordjes bij de entree van de César Franckrode. Langs de inrijroute en op
de berging op het plein werden muurschilderijen aangebracht met als thema
het romantische landschap. Deze schilderijen werden door de kunstenaars
vervaardigd op basis van ontwerpen van leerlingen van het ID college.
De algemene uitstraling van het vernieuwde gebied toont romantische
invloeden met een moderne twist. Het nu nog anonieme en onvindbare César
Franckplein wordt een culturele ontmoetingsplaats en zet de toon voor de
rest van de wijk.
Procedures en afstemming
Het plan werd gepresenteerd op de nieuwjaarsbijeenkomst van 2012. In resto
Van Harte werd een overleg- en informatiebijeenkomst georganiseerd met
het wijkteam (corporaties, maatschappelijke instanties). Daarbij werden alle
instanties op de hoogte gesteld en uitgenodigd om mee te doen. Ook werd
er een presentatie verzorgd voor de bewoners op de jaarlijkse wijkmarkt.
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De resultaten zijn teruggekoppeld naar het wijkmanagement. Uit deze
componenten vloeiden de acties in 2012 voort. Deze hadden vooral betrekking
op het omvormen van de uiterlijke kenmerken van het gebied. Essentieel
daarbij was het gereedmaken en opwaarderen van het terrein. Samen met
gemeenteambtenaren zijn de mogelijkheden bekeken en is begonnen met de
vergunningenprocedure. Na akkoord in oktober 2012 kon het definitieve plan
worden opgesteld.
Participatie
Tussentijds zijn de kunstenaars Hetty Arens en Marijke Wijgerinck begonnen
met artistieke workshops in de wijk. Met scholen en maatschappelijke
instanties is gewerkt aan invulling van het expositieprogramma voor 2013.
Binnen het thema ‘het gezicht van de wijk’ kwam een diversiteit aan creatieve
uitingsvormen tot stand, die in 2013 werden geëxposeerd in ‘het Metrum’.
Oplevering
In februari 2013 werd de expositiekubus geplaatst aan de voorzijde van het
plein bij het ID College/resto van Harte. Dit werd enigszins vertraagd door de
vergunningprocedure en kon pas op het moment dat de buitentemperaturen
boven nul waren. Tussentijds werden de muurschilderingen gemaakt en
volgde herinrichting van het openbaar groen.
Op 16 mei 2013 vond de feestelijke onthulling plaats van wijkmuseum Het
Metrum en de negen muurschilderijen. Wethouder van cultuur Hans Haring,
opende het wijkmuseum en sprak met de dertig ‘kunstenaars’ uit groep 5/6
van OBS De Watersnip. De portretten die zij onder begeleiding van Hetty
Arens en Marijke Wijgerinck schilderden, zijn nu te zien in Het Metrum.
Maandelijks wordt er een nieuwe expositie in de kubus ingericht. Dit wordt
wijkbreed gepromoot en kan, bijvoorbeeld samen met een actie van een van
de gebruikers van het gebied, de aandacht vestigen op het aanbod van de
instellingen. Zodra het weer het toelaat wordt het beeldmerk van het project
nog aangebracht bij de entree van het gebied.
Verankering
Afhankelijk van de beschikbare middelen wordt het workshopprogramma
in 2013 voortgezet en wordt een bewoner van de wijk gezocht die door de
kunstenaars wordt ‘opgeleid’ tot kunstconservator. Er zijn plannen om met
bewoners vorm te geven aan verdere aankleding van het plein, door middel
van mozaïeklopers (tapijten) die de looproutes naar de verschillende ingangen
aangeven. Oriënterende afspraken met adoptiegroen moeten resulteren
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in een gezamenlijk onderhoud van de groenstroken in het gebied. Met het
participatiecentrum zijn gesprekken gevoerd over de inzet van cliënten bij het
beheer van het gebied.
Een wens van TERRA is om de verankering op termijn te bezegelen met de
inrichting van een aantal ateliers. Daar kunnen kunstenaars autonoom werk
maken én workshops geven. Maar vooral om de continuïteit van het culturele
karakter in het gebied te Behouden.
Leermomenten
De kunstenaars hebben voor dit project gebruik kunnen maken van de
ervaringen van TERRA in Palenstein. Daar bleek het al een utopie om zoveel
mogelijk bewoners vanaf de eerste schets bij een project te betrekken. Beter
is om eerst een outline te maken en deze aan te reiken als leidraad voor
gesprekken. Ook was uit ervaring bekend dat persoonlijke gesprekken met
bewoners de gewenste contacten en participanten opleveren. Beter dan dat
dit via bijvoorbeeld flyers tot stand komt. Toch bleek ook bij dit project weer
de lange adem nodig om mensen daadwerkelijk te motiveren om mee te
doen. Bij toekomstige projecten is het zinvol om deze fase concreter in te
plannen.
In 2012 ontstond contact met de afdeling stedenbouw van de gemeente.
Met hun hulp is het uiteindelijk gelukt om alle betrokken afdelingen
gelijk te stemmen en om werk met werk te maken, of aan te sluiten op
elkaars planning. Als we deze contacten eerder hadden gelegd dan had de
vergunning eerder afgegeven kunnen worden en waren de onroerende zaken
nog in 2012 geplaatst.
2.2.6 Kunsthappen
Ook in 2013 leverde TERRA een bijdrage aan kunsthappen, de projectweek
waarin middelbare scholieren in het kader van het vak CKV kennismaken met
de lokale culturele instellingen. TERRA en Het Stadsmuseum hadden dit jaar
een gezamenlijk aanbod, waarbij leerlingen bij de ene instelling beginnen, en
bij de andere eindigen. Zij liepen een route langs kunst in de openbare ruimte
rond de Dobbe en vulden daarbij een papieren facebookpagina in. Onder
andere kozen zij een favoriet kunstwerk. Naderhand werden de bevindingen
verwerkt op ‘echte’ facebookpagina’s, waarbij elk kunstwerk werd ‘geliked’
en er een weerslag van de meningen werd gegeven. Er kwamen circa 660
leerlingen over de vloer in het TERRATORIUM.
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2.3 Voorbereidingen 2014
2.3.1 Jaarringen 2014
Tegenvallende financieringsmogelijkheden van de tweede editie,
‘Waterwerken’, van het periodieke project Jaarringen waren voor het
projectbureau reden om het project een jaar uit te stellen. In de hoop om
op basis van een aangescherpt projectplan extra financiële middelen te
verwerven. Helaas lukte dit ook in 2013 niet. Landelijke fondsen beoordeelden
het project als te lokaal, en het aandeel van de kunstwerken op de begroting
bleek, in tegenstelling tot de participatie-onderdelen, moeilijk te financieren.
Net voor het moment van annulering van het project, dienden zich echter
twee onverwachte mogelijkheden aan. Mogelijkheden waardoor het project
zonder al te veel concessies te doen toch zou kunnen plaatsvinden.
De tweede editie van Jaarringen verbindt een achttal waterpartijen op de
kaart van Zoetermeer. De ring beslaat de wijken Centrum en Dorp, waar ook
Palenstein onder valt. Plaatsing van tijdelijke kunstwerken in de waterpartijen
levert een interventie op in het gebied. Twee maanden lang veranderen de
gebieden hierdoor. Wandelroutes attenderen de bezoekers van het project
op de beeldende kunst, maar ook op de cultuurhistorische- en natuurlijke
aspecten op de route.
Eén van de kunstwerken werd uitgekozen door de gemeente Zoetermeer
voor een 1% procent locatie. Omdat hiervoor een werk gezocht werd dat in
het water geplaatst kan worden, werd hiervoor een kunstenaar geselecteerd
uit het project Waterwerken. TERRA had hier immers al het nodige
onderzoek naar verricht. Kunstenaar Richard van der Koppel kreeg opdracht
van de gemeente om een permanent werk te ontwerpen voor de locatie
Leeuwenhoeklaan/JL van Rijweg. Vanwege de expertise begeleidt TERRA dit
traject als extern adviseur. De plaatsing van het beeld gaat gelijk op met de
promotie en context van het project Waterwerken, wat een positieve impuls
zal geven aan de waardering van het beeld door omwonenden, zo is de
gedachte. Het participatieproject Badkonijn, van kunstenaar Niels Lakens
bleek aan te sluiten bij de wensen van PalensteinDoetMee, om in 2014 in
te zetten als community-art project in de wijk Palenstein. Ook hier vormt
gelijktijdige opname van het kunstwerk in Jaarringen een pluspunt. De brede
context van het project verbindt de wijk meer met de stad; een wens die vanaf
het begin van de transitie van de wijk wordt geuit.
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De vorenstaande adoptie van de twee projecten levert een aandeel in de
inkomsten van de promotiebudgetten en betekent een besparing in de
vergoeding van twee kunstwerken.
2.3.2 Jubileumjaar
In 2014 is TERRA 20 jaar actief in Zoetermeer. Eerst als vereniging, sinds
2008 als stichting. In 2013 heeft projectbureau diverse momenten haar
gedachten laten gaan over de wijze waarop dit gevierd zou kunnen worden.
Aangezien er budgettair niet veel speelruimte is, zal er doorlopend bij
de geplande projecten gekeken worden naar aanknopingspunten om het
jubileum onder de aandacht te brengen.
2.3.3 Concrete Kunst
Curator Hannie van der Made werd door TERRA gevraagd om een expositie
van hoogstaande kwaliteit te organiseren. Aangezien Van der Made in haar
galerie l’idee destijds voornamelijk kunstenaars uitnodigde die concrete kunst
vervaardigden, en omdat deze kunststroming duidelijk haar voorliefde heeft,
ontwikkelde zij het plan voor een overzichtsexpositie van de stroming Concrete
kunst. Waarbij de nadruk komt te liggen op de transformatie die de stroming
al dan niet heeft ondergaan in de periode van 1950 - heden. De expositie zal
plaatsvinden in april 2014 op de locatie Spazio-offices. In 2013 selecteerde Van
der Made een twintigtal kunstenaars en bezocht zij hun ateliers.
2.3.4 Kunstplaats Nicolaasplein
Ondanks het uitblijvende besluit over het Stadsforum, werd eind 2013 door de
gemeente besloten de oude Nicolaasschool te slopen. Om te voorkomen dat
de locatie zou verworden tot een braakliggend terrein, werd TERRA gevraagd
hiervoor een plan te ontwikkelen. De locatie bevindt zich immers achter het
TERRATORIUM in de Dorpsstraat. Op dit verzoek heeft TERRA gereageerd
met een voorstel, getiteld ‘Kunstplaats/Artspace’. Hierbij wordt het terrein
ingezet voor een diversiteit aan artistieke evenementen. Aansluiting
op andere evenementen, en samenwerking met andere disciplines en
organisaties wordt waar mogelijk gezocht. Het concept is breed omarmt door
de gemeente. Omdat er een beperkt budget beschikbaar is, werd 2013 verder
gebruikt om mogelijkheden en obstakels te inventariseren. In 2014 wordt de
uitwerking voortgezet.
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3.1 Algemeen
Bij gebrek aan een eigen, grote, expositieruimte is TERRA op zoek gegaan
naar alternatieve locaties. Dit heeft er toe geleid dat met medewerking
van Het Stadsmuseum, CKC, Rodamco (Stadshart) en het CKC de grote
tentoonstellingen in 2013 toch zijn gerealiseerd. Vanaf 27 september 2013 zijn
kleinere exposities in het TERRATORIUM (Dorpsstraat 12) georganiseerd.
3.2 Tentoonstellingsprogramma 2013
3.2.1 3-DIMENSIONAAL (Stadsmuseum)
Expositieperiode: 16 februari - 28 april 2013
Expositielocatie: Stadsmuseum
Bezoekersaantal: 1.400

Marus van der Made is als designer en kunstenaar een begrip in Zoetermeer.
Sinds kort richt hij zich volledig op het maken van vrij werk. De kunstenaar
maakt het zichzelf niet gemakkelijk. Het experiment is zijn grootste drijfveer
en alle kunstwerken moeten perfect zijn, tot in het kleinste detail.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat al het tentoongestelde werk speciaal
voor deze expositie werd vervaardigd. Het resultaat van 3-Dimensionaal
was een intens onderzoek naar vorm, kleur en materiaal. De bezoeker
kon het handschrift van de kunstenaar herkennen in de geometrische
vormentaal en primaire kleuren. Via nieuwe disciplines en texturen voegde
Van der Made bovendien het verrassingselement toe. Contrasten en licht- en
schaduweffecten speelden meer dan ooit met het materiaal en de perceptie.
Marus van der Made toont aan dat concrete kunst ook in 2013 nog in staat
is om nieuwe wegen in de slaan. De expositie werd georganiseerd door
Stichting Terra Art Projects in samenwerking met Het Stadsmuseum.
3.2.2 KERA-MIX 2013
Expositieperiode: 2 t/m 24 november 2013
Expositielocatie: de bovenste etage van Spazio Offices in het Stadshart
Bezoekersaantal: 750

3-Dimensionaal, solo-expositie Marus van der Made
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Van 2 t/m 24 november 2013 was in het Stadshart Zoetermeer de bijzondere
expositie KERA-MIX’13 te zien. Aan deze gratis toegankelijke tentoonstelling
van keramiek, gecombineerd met andere materalen, deden 39 geselecteerde
keramisten uit binnen- en buitenland mee, elk met maximaal vijf werken, van
klein figuratief tot grote installaties. De tentoonstelling trok ca. 750 bezoekers
in vier weekenden. KERA-MIX ’13 was dit jaar op een prachtige locatie waar
de kunstwerken mooi tot hun recht kwamen: de bovenste etage van Spazio
Offices in het Stadshart. Deze ruimte werd door vastgoedbeheerder Rodamco
ter beschikking gesteld.
De expositie KERA-TEX, die in 2011 en 2012 werd georganiseerd door
Stichting Terra Art Projects in samenwerking met de keramiekkunstenaars
Hetty Arens en Vera Zegerman, trokken totaal ca. 1.700 bezoekers. Tientallen
door TERRA geselecteerde beroepskeramisten toonden toen hun visie op de
relatie die keramiek en textiel met elkaar kunnen aangaan.
TERRA had de keramiekkunstenaars dit jaar uitgedaagd om een stapje verder
te gaan tijdens KERA-MIX ’13. De herkenbare combinatie van keramiek en
textiel werd verlaten en de kunstenaars kregen in 2013 volledige vrijheid om
klei te combineren met materiaal naar keuze.
Bezoekers kregen een boeiend overzicht van de veelzijdigheid van kunstenaars.
Zij lieten zien op hoeveel verschillende manieren klei gecombineerd kan
worden met andere materialen, zoals hout, textiel, glas en metalen.
De deelnemers aan KERA-MIX ‘13 waren:
Hetty Arens, Nora Baetens, Tanneke Barendregt, Mance van Beers,
Anneke Coppoolse, Talya Damhuis-Meller, Marleen de Vos, Janny van Dijk,
Inka Doornkate, Ruth van Eck-Rotholz, Patricia Elsakkers, Meilani Embran,
Odette Frijters, Nelly Geluk, Irene Goethuys, Jorika van Ham, Cocky HofferHietbrink, Irene Hoogendoorn, Arja Hoogstad, Wilma Hornsveld,
Ans van den Hurk, Ricky Kanters, Dagmar de Kok, Nicky Konings, Linaaa,
Adriana Nichting, Conny Pols, Annelies Pont, Lieke Smits,
Elize van Sonderen, Eefje Sonneveld, José van den Tweel, Inge Louise Valk,
Gerreke van Veen, Akke Visser, Margreet de Vries, Antoinette de Vroomen,
Irene van der Winkel en Vera Zegerman.
3.2.3 TERRA EXPOSEERT
Onder de noemer ‘TERRA EXPOSEERT’ wordt er per 27 september 2013
maandelijks een andere expositie in het TERRATORIUM ingericht.
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De exposities zijn zeer divers geprogrammeerd, en allen van Zoetermeerse
kunstenaars.
In 2013 waren de volgende exposities te zien in TERRATORIUM:
• Oktober
fototentoonstelling evergreenZ, José Krijnen, 286 bezoekers
• November
keramiek Hetty Arens, ’25 jaar keramiek-atelier’, 83 bezoekers
• December
schilderijen, Alyke Poelstra, Traveling Colors, 179 bezoekers
3.2.4 TERRA ART SHOP
Sinds de opening van TERRATORIUM is er op de locatie tevens een Art Shop
gerealiseerd. De TERRA ART SHOP is gevuld met werk van Zoetermeerse
kunstenaars én van anderen uit hun netwerk indien het aanbod betreft
wat niet door Zoetermeerse kunstenaars wordt gemaakt. Alle schilderijen,
tekeningen, foto’s, beelden, sieraden en objecten zijn niet duurder dan
200 euro.
3.3 Kunstfoyers
Bij gebrek aan een locatie, was TERRA in 2013 nauwelijks in de gelegenheid
om kunstfoyers te organiseren.
Het bleef beperkt tot kunstfoyers bij de expositie van Marus van der Made
en bij het project slaverNEE!. Na opening van het TERRATORIUM werd er
voorafgaand aan de exposities een alternatieve kunstfoyer georganiseerd voor
de gastvrouwen en -heren, waarbij de kunstenaar uitleg gaf over zijn of haar
werk. In totaal werden de kunstfoyers bezocht door 120 geïnteresseerden.

BIJZONDERE ACTIVITEITEN
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4.1 Afscheid Carla Deelstra
Dinsdag 26 maart nam Carla Deelstra afscheid als ambtenaar van de afdeling
cultuur van de gemeente Zoetermeer. TERRA werd gevraagd de organisatie
voor haar rekening te nemen. Omdat Carla zich jarenlang had ingespannen
voor het kunstklimaat in Zoetermeer, waren er naast collega’s ook veel
kunstenaars aanwezig op de receptie in Het Stadsmuseum. Vrijwilligers van
TERRA en Het Stadsmuseum werkten samen en zorgden er voor dat alles
goed werd verzorgd.
4.2 Etalagekunst
Ruimte voor kunstenaars
GroenLinks maakt zich zorgen om de leegstand in het Stadshart en de
Dorpsstraat. De lege winkelpanden geven soms een mistroostige uitstraling,
waarbij het risico bestaat dat nieuwe winkeliers deze plekken ook steeds
minder aantrekkelijk gaan vinden. Vooral lege etalages zien er niet prettig
uit. Daarom diende GroenLinks een motie in om te bekijken of Zoetermeerse
kunstenaars deze ruimten (tijdelijk, tot er een nieuwe winkel in komt) zouden
kunnen huren tegen lagere prijzen of om de etalages en gevels te verfraaien
met kunstuitingen.
TERRA heeft een presentatie gemaakt voor ´Kunst in de Etalage´ en deze
onder de aandacht van diverse organisaties en politiek gebracht. Op basis
van deze presentatie en in overleg met de eigenaren/beheerders van lege
winkelpanden zijn enkelen daarvan in 2013 met kunst ingericht.
In 2013 heeft TERRA de onderstaande lege winkelpanden voorzien van kunst.
De panden in en nabij de Dorpsstraat :
• Schoutenhoek 1 vanaf 2 augustus tot 20 december 2013
(pand van woningcorporatie Vidomes)
- kunstwerken van Fieke Hordijk en José Krijnen
- vanaf 20 december 2013 kunstwerken Wolfram Querfurth
• Dorpsstraat 6 vanaf 1 november 2013 (pand via van As Makelaardij)
- kunstwerken van Heleen de Lange
• Dorpsstraat 51 vanaf 1 augustus tot 13 december 2013
(pand via Business Connect)
- kunstwerken John Henniger
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Dorpsstraat 115 p vanaf 7 augustus 2013 tot 2 november 2013
(pand via Business Connect)
- kunstwerken Vera Zegerman
Dorpsstraat 115 t vanaf 13 augustus 2013 tot 2 november 2013
(pand via Business Connect)
- kunstwerken Lucy de Kruijf
Dorpsstraat 161-163 vanaf 24/05/2013 tot 11 november 2013
(pand van de gemeente Zoetermeer)
- kunstwerken van Gerart Kamphuis en Joke Meijer
- vanaf 11 november 2013 kunstwerken van José Koebrugge

De panden in het Stadshart :
• Westwaart 24-26 vanaf 25 juli 2013 tot 7 november 2013
(pand van Rodamco)
- kunstwerken van Marijke Ridderhof
- vanaf 8 november 2013 kunstwerken Jan Knoester
• De plaats 20 vanaf 28 juni 2013 tot 13 oktober 2013
(pand via Van den Bosch Vastgoed)
- kunstwerken van Matthijs van Amsterdam
- vanaf 8 november tot 21 december 2013: Xandra Lapperre
• De plaats 12 vanaf 8 november 2013
(pand via Van den Bosch Vastgoed)
- kunstwerken Willem Hansum en Xander Breumelhof
4.3 Montmartre
Zaterdag 22 juni stond de Dorpsstraat in het teken van het Parijse
Montmartre. TERRA was benaderd door de initiatiefnemers van het
evenement, Lionsclub de Meerbloem en de Lionsclub Soetermare. Veertien
Zoetermeerse kunstenaars tekenden en schilderden deze dag op straat
en in leegstaande winkels aldaar. Ook brachten zij werk in voor de veiling
waar ook een deel van de opbrengst van de dagverkoop voor bestemd
was. De opbrengst van alle activiteiten kwam ten goede aan Happy Days,
een organisatie die jaarlijks Zoetermeerse kinderen een onbezorgde
vakantieweek bezorgt.
4.4 Mobiel museum
Het mobiele museum dat gemaakt werd voor Jaarringen 2011 is in het
voorjaar in de beeldentuin van Het Stadsmuseum geplaatst om aandacht

‘Kunst in de etalage’
Plaats 20, Matthijs van Amsterdam
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te vragen voor het periodieke kunstproject Jaarringen en in bredere zin
voor land-art in het algemeen. Er is nu sprake van een permanent mobiel
museum.
4.5 Kaarsjesavond
Op 17 december 2013 heeft TERRA vanuit haar nieuwe locatie deelgenomen
aan de traditionele kaarjesavond in de Dorpsstraat. TERRATORIUM werd
deze avond opengesteld voor de bezoekers van de kaarsjesavond. Er was
livemuziek en glühwein, en het was gezellig druk met circa 90 bezoekers.
4.6 Nominatie Publieksprijs ´Het Metrum´
Dit jaar is ´Het Metrum´ van Hetty Arens (een project wat zij samen met
TERRA realiseerde in de wijk Buytenwegh) genomineerd voor de publieksprijs
kunst- en cultuur 2013. Helaas heeft zij de prijs niet gewonnen.

SAMENWERKINGSPARTNERS
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5.1 Stichting ParticipARTe
De samenwerking met de stichting ParticipARTe bestaat hoofdzakelijk uit het
jaarlijks afstemmen van de jaarplannen en ambities.
5.2 PalensteinDoetMee
In 2013 heeft TERRA drie bijeenkomsten met PalensteinDoetMee bijgewoond.
Vertegenwoordigers van woningcorporaties Vidomes, Vestia, de Goede
Woning en de gemeente nemen hieraan deel.
5.3 Stadsmuseum Zoetermeer
In vervolg op de intentieverklaring om meer met elkaar samen te werken zijn
nadere afspraken gemaakt over afstemming in de programmering, promotie,
backoffice-ondersteuning en de gezamenlijke bijdragen aan de culturele as.
In 2013 hebben vier overleggen plaatsgevonden tussen Jouetta van der Ploeg
(directeur Stadsmuseum) en de directie van TERRA.
5.4 Wijkmanagement Buytenwegh
In het kader van het project ‘César Franck zet de toon’ was er regelmatig
overleg met het wijkmanagement Buytenwegh de Leyens. Voor de oplevering
van het Metrum verzorgden zij de beplanting en afzetting van het gebied. Op
de wijkwebsite zijn persberichten geplaatst en via het wijkmanagement zijn
contacten met de wijkorganisaties gelegd. Door functiewisselingen in het
wijkmanagement werd e.e.a. enigszins vertraagd, maar eind 2013 is de draad
weer opgepakt en zijn nieuwe plannen besproken.
5.5 CKC
De samenwerking met het CKC had in 2013 hoofdzakelijk betrekking op het
thema van de kunstmaand 2013, waarbij amateurkunst en professionele
kunst werden gecombineerd. Zowel in de vorm van een gezamenlijke
expositie als in een individuele samenwerking tussen negen CKC cursisten en
negen Zoetermeerse, professionele kunstenaars.
Op 12 juni vond een algemener overleg plaats tussen Joep Annegarn,
directeur CKC en de directie van TERRA. Tijdens dit overleg werd de

44

45

relevantie onderzocht van permanente huisvesting van TERRA binnen het
CKC. Aangezien TERRA nu voorlopig een eigen onderkomen heeft is dit
niet aan de orde. Ook hecht TERRA bijzonder aan identiteitsbewaking.
Samenwerking met het CKC ligt voornamelijk op projectinhoudelijk gebied.
Waar mogelijk wordt samenwerking in projecten gestimuleerd. Om dit
te kunnen implementeren vindt een jaarlijkse afstemming van elkaars
programmering plaats.
5.6 Unibail-Rodamco
Met Unibail-Rodamco is een intensievere samenwerking ontstaan ten
aanzien van Kunst in de etalages en tijdelijke expositieruimte. Voor de
tentoonstelling KERA-MIX in november 2013 stelde Rodamco expositieruimte
beschikbaar aan Buitenom nr. 267 (8e etage SPAZIO-office). Rodamco heeft,
op basis van het projectplan dezelfde locatie ook beschikbaar gesteld voor
de tentoonstelling ´Concrete Kunst Nu´ in april 2014. TERRA betaalt wel een
vergoeding voor de verbruikskosten in de expositieperiode.
5.7 Van den Bos Vastgoed
In het kader van ‘kunst in etalage’ is er een samenwerking met Van den
Bos Vastgoed ontstaan, die in 2013 heeft geresulteerd in kunst in meerdere
leegstaande winkels in het Stadshart.
5.8 Vidomes
Vidomes heeft de Schoutendoek 1 beschikbaar gesteld voor etalagekunst.
De eerste etalage werd in augustus 2013 gerealiseerd. Het interieur van de
ruimte werd voor een open dag op 21 november aangekleed met de fotoexpositie ‘Evergreenz’.
5.9 Gemeente Zoetermeer afdeling Stedenbouw
Periodiek (vijf keer per jaar) vindt er overleg plaats met de
programmamanager Binnenstad over de invulling van de Binnenstadvisie.
Op 9 april 2013 heeft TERRA naast andere stakeholders een bijdrage geleverd
aan een brainstorm over de upgrading van het stadshart. De bijeenkomst
werd verzorgd door Rodamco in samenwerking met de gemeente. In de
vervolgsessie op 20 juni 2013 zijn de aangedragen suggesties verwerkt in een
aangepast voorstel van Rodamco en de gemeente.
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5.10 Culturele partners
Vanuit het directeurenoverleg van de culturele instellingen werd het initiatief
geboren om een gezamenlijke brief op te stellen aan de wethouder van
Cultuur. Hierin is aandacht gevraagd voor de noodzaak van een kunsten cultuurbeleid voor Zoetermeer. Deze brief werd in juni aangeboden
en vormde in december de agenda voor een overleg met de wethouder.
Inmiddels is de gemeente begonnen met het opstellen van een notitie waarin
het beleid aan de orde komt.

5.11 Nicolaaskerk/parochie
Medio 2013 heeft TERRA contact gezocht met pastor Walter Burgering over
een samenwerking. De interesse op dit gebied bleek wel aanwezig, de vorm
waarin zal nog verder uitgewerkt moeten worden. TERRA zou graag zien dat
er in de oktobermaand kunst in de kerk komt en dat er ruimte voor kunst
komt in het nieuw te bouwen pand aan de Dorpsstraat/Nicolaasplein. In het
nieuwe pand zijn diverse vergaderruimten en een atrium aanwezig waar
kunst op zijn plaats zou zijn. Het verzoek wordt meegenomen in besprekingen
van het bouwteam.
5.12 Business Connect
In de loop van 2013 is er een intensievere samenwerking ontstaan met
Erik Kettenis van Business Connect, waardoor meerdere leegstaande
winkelpanden tijdelijk beschikbaar kwamen voor ‘Kunst in de etalage’.
5.13 CBRE Vastgoed BV
Op 22 oktober 2013 nam TERRA het initiatief voor een gesprek met
Ton Wesseling van CBRE Vastgoed over het initiatief van Terra Art Projects
om kunst te exposeren in leegstaande winkelpanden. Op zijn verzoek
is TERRA de mogelijkheden gaan inventariseren om in plaats van een
statische etalagepresentatie een dynamische galerie te realiseren in de
stadshartpassage.
TERRA is van mening dat zij met een pool van kunstenaars uitvoering moeten
kunnen geven aan dit initiatief. Wanneer groepen van zes kunstenaars steeds
twee maanden de galerie vullen en runnen dan kan er doorlopend sprake
zijn van een gevarieerd kunstaanbod. Naast de Zoetermeerse kunstenaars
die aangesloten zijn bij TERRA, zal TERRA hiervoor ook kunstenaars uit
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het netwerk aan moeten schrijven. Niet alle kunst is immers geschikt voor
verkoop op een dergelijke locatie.
Om de pop-up galerie te kunnen realiseren is aan CBRE gevraagd om, mede
gezien de financiële- en capaciteitsconsequenties die de professionele
organisatie van een dergelijke galerie met zich meebrengt, een budget
beschikbaar te stellen, voor de kwaliteitsbewaking, programmering,
doorlopende promotie en financiële zaken.
5.14 Van As Makelaardij
Via van As Makelaardij zijn de contacten gelegd met de erven KarensKwakernaak om kunst te presenteren op de leegstaande locatie aan de
Dorpsstraat 6.
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PROJECTBUREAU
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6.1. Management
De directie heeft dit kalenderjaar veel energie moeten steken in de realisatie
van het jaarprogramma. Hierbij heeft de huisvesting een grote rol gespeeld.
De ontwikkelingen rond het Stadsforum leverden vertraging en wisselende
standpunten ten aanzien van de mogelijke huisvesting aan de Dorpstraat 12 op.
In mei 2013 werd, na een besluitperiode bij de gemeente van acht maanden,
het definitieve besluit genomen dat TERRA de Dorpsstraat 12 per
1 juli 2013 kon gaan betrekken.
Niet alleen realisatie van de huisvesting van TERRA vergde een flinke
tijdsbesteding maar ook de oriëntatie op geschikte expositieruimten met een
groot oppervlak en leegstaande winkelpanden voor de etalagekunst hebben
veel inspanningen gevergd.
Uitbreiding projectbureau ter ondersteuning van het management
Om bovenstaande activiteiten goed te kunnen stroomlijnen heeft de directie
enkele vrijwilligers geworven die de coördinatie voor hun rekening hebben
genomen.
• Coördinator gastvouwen/ -heren TERRATORIUM Dorpsstraat 12:
Jeannette Colijn.
• Coördinator ‘Kunst in de etalage’:
Sylvia Essenberg.
Aanvullend werd Suzette Reijnen als projectondersteunend medewerker
aangesteld.
Het management heeft ook het initiatief genomen om, passend binnen de
visie van de Culturele As een plan uit te werken om de bedrijfshal Kwik-Fit
als toekomstige tentoonstellingsruimte te gaan gebruiken. Het projectteam
bestaande uit het management van TERRA , Peter Hop, Coen Tückerman,
Peter Heuzinkveld en Martin Hoogendijk is in het najaar van 2013 aan de slag
gegaan.
6.2 Raad van Toezicht
De raad van toezicht en de directie kwamen in 2013 vier maal bijeen. Daarbij
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zijn visie, missie, meerjarenbeleidsplannen en de doelgroepen besproken en
vastgesteld. In de bijeenkomsten werd:
• de verantwoording van de exploitatie en jaarverslag van het vorige
kalenderjaar besproken. Beide onderwerpen over 2012 zijn in de maand
april 2013 goedgekeurd en vastgesteld;
• het jaarplan 2014 besproken en in juni 2013 vastgesteld.
Tussentijds werd de Raad van Toezicht door de directie schriftelijk
op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen, stand van zaken lopend
jaarprogramma en exploitatie. Inzet van TERRA op korte termijn betrof
de huisvesting, het politieke bewustzijn ten aanzien van kunstenaars- en
atelierbeleid, contactversterking professionele beeldend kunstenaars en de
introductie van het deelnemerschap aan TERRA per 2014.
Per 1 juni 2013 is door het vertrek van Ton van Zeijl binnen de Raad van
Toezicht een vacature ontstaan. Wij bedanken Ton voor zijn inzet binnen
TERRA als bestuurslid en later als lid van Raad van Toezicht. De vacature
werd later in het jaar door Coen Tückermann (landschapsarchitect) ingevuld.
6.3 Bestuurlijk Overleg wethouder/gemeente
Sinds 2013 vindt er een periodiek bestuurlijk overleg plaats met de wethouder
en de directie van TERRA. TERRA ervaart deze gesprekken als constructief en
waardeert het initiatief van de gemeente. In het overleg van
25 april 2013 werd met de wethouder onder andere de huisvestingsproblematiek van TERRA besproken. Hierna werd eindelijk de acht maanden
durende procedure ten aanzien van dorpsstraat 12 doorbroken en volgde op
16 mei de uitspraak dat Dorpsstraat 12 voorlopig voor 1 jaar aan TERRA op
basis van anti-kraakvoorwaarden beschikbaar wordt gesteld. In dit overleg
is met betrekking tot huisvesting ook bekend gemaakt dat TERRA interesse
heeft in de bedrijfshal van Kwik-fit zodra deze vrij komt.
Kunst in de etalage
Er werd na vragen van GroenLinks eenmalig 1000 euro beschikbaar gesteld
voor de kosten van de diverse glasverzekeringen die TERRA verplicht is af te
sluiten voor ‘Kunst in de etalage’.
Jaarlijkse subsidie en projectsubsidies (BKV-gelden)
De wethouder verklaart zich in het gesprek bereid om te kijken naar de
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regels van het BKV/budget, waarbij projecten individueel moeten worden
ingediend met een plafond van 15.000 euro per project. TERRA uit de wens
om flexibeler met dit budget om te kunnen gaan. Dit scheelt aan beide
zijden veel administratieve rompslomp en maakt het mogelijk om eerder
projecten op te kunnen starten. TERRA heeft de afgelopen jaren bewezen
de projectbudgetten zorgvuldig te besteden en vraagt het vertrouwen van de
wethouder.
TERRA dringt aan op capaciteit en prioriteit voor het opstellen van een
kunstenaars- en atelierbeleid.
6.4 Politiek
Door Helmut Beckhuis (lid RvT) zijn de fractiepartijen bezocht.
GroenLinks heeft te kennen gegeven de professionele kunst in hun
verkiezingsprogramma op te nemen. Zij waren blij verrast met het initiatief
dat TERRA ondernomen had om inhoud te geven aan Kunst in de etalages. In
2011 is een motie hierover aangenomen in de gemeenteraad op voordracht
van Groen Links.
In de maand mei werd door TERRA, in nauwe samenwerking met Monique
Plantinga (lid RvT), een benchmark en memo voor het verkiezingsprogramma
opgesteld. Deze werden begin juni aan alle voorzitters van de fracties en
lokale afdelingen gestuurd.
6.5 Gesprekken beeldend kunstenaars Zoetermeer
De directie heeft in 2013 het initiatief genomen om met de beeldend
kunstenaars uit Zoetermeer in gesprek te gaan. Doel hiervan was om:
• de organisatie, structuur en werkwijze van TERRA nogmaals onder de
aandacht te brengen;
• de behoefte en belemmeringen in het vakgebied bij de beeldend
kunstenaar te polsen;
• de initiatieven die TERRA wil gaan ontwikkelen vooraf te toetsen bij de
beeldend kunstenaars naar draagvlak, waaronder het voorgenomen
deelnemerschap.
In individuele gesprekken werden over en weer de verwachtingen
uitgewisseld. De zestig beeldend kunstenaars die in deze fase,
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januari t/m augustus 2013, zijn uitgenodigd hebben in het verleden met
TERRA samengewerkt. In de tweede fase die duurde t/m november 2013
zijn nog tien aanvullende gesprekken gepland met ‘nieuwe’ kunstenaars.
Van de in totaal zeventig gesprekken zijn er door omstandigheden zes niet
doorgegaan.
In de gesprekken lag het accent op zowel het vernieuwende en
ondernemende karakter van de kunstenaar als op de belemmeringen die hij/
zij binnen het kunstenaarschap ondervindt. Verder wilde TERRA een aantal
voorgenomen initiatieven bij de beeldend kunstenaars toetsen. Het ging
hierbij over het deelnemersschap aan TERRA, Kunst in de etalages, TERRA in
Bedrijf en de maandelijkse bijeenkomst voor kunstenaars.  
Over het algemeen waren de beeldend kunstenaars zeer positief over de
individuele gesprekken. Het deelnemersschap bij TERRA met een vast
aanbod aan activiteiten voor een jaarlijks basisbedrag werd door iedereen
omarmd. De interesse voor deelname aan ´Kunst in de etalage´ en ´TERRA
in Bedrijf´ is groot. Het initiatief van de maandelijkse bijeenkomst op een
vrijdagmiddag werd als zeer positief ontvangen.
Het gebrek aan een gemeentelijk kunstenaars- en atelierbeleid wordt door de
beeldend kunstenaars als een ernstig gemis ervaren.
Kwantitatieve gegevens van de 64 gesprekken.
Deelnemersschap:
59
Etalagekunst:
52
Terra in bedrijf:
52
Maandelijkse bijeenkomsten:
61
Behoefte aan permanent atelier:
14
Projecten:
35

belangstellenden
deelnemers
deelnemers
geïnteresseerden
zoekenden
initiatieven

6.6 Deelnemersschap
TERRA heeft na raadpleging van de professionele kunstenaars in
december 2013 het deelnemersschap geïntroduceerd. Hiervoor zijn
73 kunstenaars aangeschreven. Naar verwachting en met verwijzing naar
de gesprekken met de kunstenaars zal het merendeel zich voor 2014 als
deelnemer bij TERRA aansluiten.
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6.7 Huisvesting
Per 1 juli 2013 heeft de sleuteloverdracht van het pand Dorpsstraat 12
plaatsgevonden. Na een intensieve opknapperiode van het pand is het
nieuwe TERRATORIUM op 27 september 2013 officieel geopend. Het
TERRATORIUM zal gaan dienen als kantoorlocatie, kleine expositieruimte,
ontmoetingscentrum voor kunstenaars, verkoop van betaalbare kunst en
informatiecentrum.
Om dit pand operationeel te maken werden de nodige voorzieningen
getroffen waaronder aanleg van een alarminstallatie, afsluiten van een
inventarisverzekering, doorlopende kunstverzekering, internetvoorziening en
treffen van brandveiligheidsmaatregelen. Dit is voor een gedeelte mogelijk
gemaakt door sponsoring, met dank aan KA van Daalen, Extentio en
Antivlam.
6.8 Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers is in 2013 met drie technisch medewerkers uitgebreid
(Ton, Peter en Jan). Aan het eind van het kalenderjaar staat het totaal op
zevenentwintig kernvrijwilligers. Zij hebben ondersteuning verleend bij
promotie, fotografie, catering en techniek.
De werkzaamheden van de vrijwilligers bestonden dit jaar o.a. uit het
opknappen van het opgeslagen expositiemateriaal. Zo werden er zesentwintig
mobiele wanden gemaakt en geschilderd. De schildersezels kregen een
laklaag. De mobiele wanden en schildersezels werden onder andere ingezet
voor presentatie van de etalagekunst.
In het project ´Cesar Franck zet de toon´ hebben zij geholpen met het kanten-klaar maken en ophangen van de negen wandpanelen aan de sportzaal en
fietsenstalling aan de Cesar Franckrode (wijk Buytenwegh).
In de maand april is het opgeslagen mobiele museum van het project
Jaarringen 2011 naar de tuin van Het Stadsmuseum gebracht. Dezelfde dag
verwijderden zij panelen van ‘Samen Sterk’ van het Participatiecentrum in de
wijk Palenstein.
Tussentijds zijn er doorlopend ondersteunende werkzaamheden verricht
voor het project ‘Kunst in de etalage ‘. Hierbij verleenden zij assistentie bij de
inrichting van de diverse locaties.
Voorts werden de nodige uren gemaakt om de grotere tentoonstellingen
in te richten. Denk hierbij aan de tentoonstelling van Marus van der Made
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in Het Stadsmuseum, de tentoonstelling slaverNEE! in Dopsstraat 51, de
overzichtstentoonstelling van Zoetermeerse kunstenaars in het CKC en
KERA-MIX ‘13 op de SPAZIO locatie.
Vanaf 1 juli 2013 is er intensief gewerkt aan het opknappen van
Dorpsstraat 12. Door de vrijwilligers zijn vele uren gemaakt om het pand,
wat na ontruiming van een wietplantage in slechte staat was, gebruiksklaar
te maken.
6.9 Werving gastvrouwen/-heren   
Vanaf juli 2013 is gestart met het werven van gastvrouwen- of heren voor
bemensing van de nieuwe locatie aan de Dorpsstraat 12. De oproep voor deze
vrijwillige functie heeft in TERRA-info, bij het Vrijwilligers Informatiepunt (VIP)
en in de krant (Streekblad) gestaan. Ook hing er een oproep op het raam van
het toekomstige TERRATORIUM.
Tijdens de wervingscampagne zijn diverse informatiebijeenkomsten voor
geïnteresseerden gehouden. Na selectie heeft dit geresulteerd in een
poule van eenendertig vrijwilligers waarvan er zich in de tussentijd vijf
hebben teruggetrokken. Voor de maandelijkse expositie van Zoetermeerse
kunstenaars werd een vrijwilliger aangetrokken die de inhoudelijke
voorlichting aan de gastvrouwen/-heren verzorgt.
In de maand september zijn de gastvrouwen/-heren ingewerkt door middel
van een presentatie over de achtergronden van TERRA, haar activiteiten en
ambities.
Om het geheel soepel te laten verlopen is een basisroosterbezetting voor
TERRATORIUM samengesteld en zijn de nodige instructies op papier gezet.
Maandelijks vindt op de laatste vrijdag van de maand de bijeenkomst van deze
groep vrijwilligers plaats. Voorafgaand aan deze bijeenkomst presenteert de
beeldend kunstenaar van de komende maand zijn of haar werk.
De openingstijden van het TERRATORIUM van 11.00 tot 17.00 uur op
donderdag, vrijdag en zaterdag werden per 1 december uitgebreid met de
woensdag. In de kunstmaand oktober is het TERRATORIUM ook op de zondag
van 13.00 tot 17.00 uur opengesteld. Het bezoekersaantal vanaf de opening op
27 september 2013 is 548.
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6.10 Structurele subsidie
In 2013 ontvangt TERRA ruim 49.000 euro structurele subsidie en aanvullend,
verspreid over vijf projecten, 46.000 euro BKV-gelden. In december 2013
wordt duidelijk dat de jaarlijkse basissubsidie in 2014 eenmalig wordt
verhoogd met een bedrag van 42.000 euro. Dit staat ongeveer gelijk aan dat
wat TERRA doorgaans toegekend krijgt op projectbasis. Deze toekenning is
voor beide partijen een vermindering van de administratieve lasten. Daarbij
vormt dit voor TERRA een stabielere basis voor de projectbegrotingen. Er
wordt in de beschikking echter benadrukt dat deze toekenning geen rechten
geeft voor de toekomst, vanwege de zware bezuinigingen die nog steeds
moeten worden doorgevoerd bij de gemeente.

2013 afgerond en sindsdien functioneert de website eindelijk zoals dit
oorspronkelijk bedoeld was. In 2014 zal Suzette Reijnen de site voor TERRA
gaan onderhouden en zal het bezoek gemonitord worden.
Terra-info
De nieuwsbrief TERRAINFO verscheen in 2013 zes maal. Omdat de
activiteiten van TERRA zich veelal achter de schermen afspeelden, was er
minder informatie voorhanden voor de externe communicatie. TERRAINFO
verscheen in maart, mei, juni, augustus, oktober en december en bereikt
meer dan 800 abonnees.
7.3 Professionalisering interne bedrijfsvoering
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7.1 Terra in Bedrijf
De contacten met het lokale bedrijfsleven werden dit jaar onderhouden door
met regelmaat bijeenkomsten van serviceclubs te bezoeken. De economie is
een remmende factor ten aanzien van kunstuitleen. Het lopende contract met
Samson regeltechniek werd wel verlengd. Na wisseling van enkele werken
huurt het bedrijf in 2013 werk van Xander Breumelhof, Heleen de Lange, John
Henniger, Gerart Kamphuis, José Koebrugge en Joke Meijer.
7.2 Websites en Terrainfo
Website Terra Art Projects
In 2013 werd de website onderhouden door Vera Zegerman. Eind van het
jaar is de website, die grotendeels functioneert als archief van TERRA,
verder gevuld met relevante informatie over de projecten en deelnemende
kunstenaars. De content is nu zo goed als compleet en begin 2014 zal deze de
basis vormen voor een nieuw vormgegeven website die meer voldoet aan de
technische eisen van deze tijd.
Website Kunst en Cultuur in Zoetermeer
Na afronding van de eerste opzet door stagiaires werd besloten de website
kunstencultuurzoetermeer intern opnieuw in te richten. Dit werd medio
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7.3.1 Verzekeringen
Pro Risk Assuradeurs
In 2013 is door de directie gekozen om alle huidige verzekeringen van Univé
onder te brengen bij Pro Risk Assuradeurs. Dit vanwege de administratieve
rompslomp die het bij Univé met zich meebracht. Gekeken is naar een
assuradeur die met een eenvoudige en effectieve procedure werkt.
Doorlopende kunstverzekering TERRATORIUM
Gezien de nieuwe huisvesting van TERRA aan de Dorpsstraat 12 is voor
TERRATORIUM een doorlopende kunstverzekering en een glasverzekering
afgesloten.
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
In relatie tot de groei in de exploitatie van TERRA, het toenemen van
verplichtingen en de uitbreiding van de organisatie heeft de directie gemeend
een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering BTA af te sluiten die op
13 december 2013 is ingegaan.
Glasverzekering
In het kader van het project ´Kunst in de etalage´ werd er door de
beheerders van de leegstaande winkelpanden als voorwaarde gesteld dat er
een glasverzekering per pand afgesloten zou worden. Deze verzekering is
ondergebracht bij ‘Samenwerking Glasverzekeringen’.

57

7.3.2 Overeenkomsten
Het aantal overeenkomsten dat onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering
van TERRA is in 2013 verder uitgebreid.
Kunst in de etalage
Ten behoeve van het project ´Kunst in de etalage´ is een model
bruikleenovereenkomst ontworpen voor de beheerder of eigenaar van de
leegstaande winkelpanden. Ook is een model bemiddelingsovereenkomst
ontworpen voor de deelnemende beeldend kunstenaar.
Vrijwilligers TERRATORIUM
Voor de gastvrouwen/-heren die werkzaam zijn in het TERRATORIUM is een
vrijwilligersovereenkomst opgesteld.
Deze overeenkomsten waren indien van toepassing, noodzakelijk voor de
uitkeringsinstanties zoals de gemeente en het UWV.

FINANCIEEL RESULTAAT
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De stichting Terra Art Projects kende in 2013 een omzet van 139.000 euro.
Hiervan werd 88.000 euro besteed aan de realisatie van de projecten.
Zevenenzestig procent van de baten was afkomstig van de gemeente
Zoetermeer. Drieëndertig procent werd geworven uit verkoop, via het
bedrijfsleven en cultuurfondsen.

58

MET DANK AAN

09

Subsidienten en sponsors
Gemeente Zoetermeer, Fonds 1818, Palenstein DoetMee, Woningcorporaties
(Vestia, Vidomes en de Goede Woning), RCOAK, Antivlam Brandbeveiliging,
Business Connect, De Bouwhof, Extentio, Jongerius Bakker, KA van Daalen
& Zn BV, Kroonpart Zoetermeer, LEAS Bureau voor zorgvernieuwing,
Pilatusdam Mens en Organisatie, Unibail-Rodamco, Van As Makelaardij,
Van den Bos Vastgoed, Vierstroom.
Personen
De deelnemende kunstenaars, alle vrijwilligers, de fotografen.

Colofon
Tekst
Eindredactie
Vormgeving
Fotografie

Mirjam van Spelde, Ed Boutkan, Natalie Vinke
Joke Meijer
Natalie Vinke
Henk Arens, Theo Janssen, José Krijnen, Joke Meijer,
Vera Zegerman
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