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INLEIDING
Terra Art Projects: dynamische partner in culturele zaken
Een stad is meer dan een plaats om te wonen of werken Er is behoefte aan 
een inspirerende omgeving, creativiteit en uitdaging tot ondernemerschap. 
Een gevarieerd aanbod aan kunst en cultuur mag niet ontbreken. Door 
kunstenaars een podium te bieden en samen met kunstenaars, inwoners 
en samenwerkingspartners exposities, projecten en manifestaties te 
organiseren, voegt TERRA artistieke beleving toe. Dit versterkt de binding van 
bewoners en bezoekers met de stad en vergroot de aantrekkingskracht van 
Zoetermeer. Zeker als vestigingsstad voor particulieren en bedrijven en voor 
kunstenaars en de creatieve sector in het bijzonder.

Momenteel is kunstorganisatie Terra Art Projects gevestigd op 
Dorpsstraat 12. Elke maand is hier een nieuwe solo-expositie te zien van 
een professionele Zoetermeerse kunstenaar. De locatie biedt zo een podium 
aan artistiek talent. Onze missie? Een inspirerend en innovatief Zoetermeers 
kunstklimaat!

De projecten van TERRA gaan verbindingen aan met de maatschappij, 
het bedrijfsleven en de stadsontwikkeling. We denken graag mee over 
(de culturele) zaken die de stad en haar bewoners aangaan, waarbij de 
interactie tussen kunstenaars en samenleving centraal staat. In 2015 werden 
succesvolle concepten herhaald (zoals de solo’s van lokale kunstenaars in het 
TERRATORIUM aan de Dorpsstraat en in het Stadsmuseum, KERA-MIX en 
Zondag in ’t Park). Ook werden er diverse nieuwe projecten geïntroduceerd, 
zoals De Urban Art Studio, Markt in ’t Park en het uitwisselingsproject 
Mutual Art Inspiration. De voorbereidingen voor de Makersunie Zoetermeer 
en het onderzoek naar het betrekken van de voormalige locatie van de 
Kwik-Fit werden intensief voortgezet. Deze werkzaamheden zullen naar 
verwachting in 2016 hun vruchten gaan afwerpen.

In het Jaarverslag 2015 leest u alles over de projecten die TERRA het 
afgelopen jaar heeft georganiseerd en ontwikkeld.
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Oktober kunstbeurs
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JAARPROGRAMMA TERRA
Ook in 2015 heeft TERRA weer vorm gegeven aan een basisprogrammering. 
Zowel in het TERRATORIUM als op tijdelijke locaties. Vanwege de omvang 
van de expositie KERA-MIX en de kunstbeurs van Zoetermeerse kunstenaars 
werd in samenwerking met Unibail Rodamco een grotere expositieruimte 
aan de Warande ingericht. Ook maakte TERRA weer dankbaar gebruik van 
de mogelijkheid om een solo-expositie van een door TERRA geselecteerde 
Zoetermeerse kunstenaar te organiseren in het Stadsmuseum.
 

2.1	Maandelijkse	exposities	TERRATORIUM	
Periode: het gehele jaar door (m.u.v. de maand oktober)
Locatie: TERRATORIUM, Dorpsstraat 12
Aantal bezoekers: 2907
jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec
280 206 175 166 121 183 354 385 338 414 170 115

Elke maand exposeert een andere Zoetermeerse kunstenaar in het 
TERRATORIUM. Met ‘TERRA EXPOSEERT’ gaf TERRA in 2015 twaalf 
professionele Zoetermeerse kunstenaars de kans om hun nieuwste werk te 
laten zien en te verkopen. Via deze kleinschalige solo-expositie biedt TERRA 
hen een extra stimulans om zich te blijven ontwikkelen en een podium voor 
promotie, een van de speerpunten van de organisatie. Ook ondernemerschap 
vindt TERRA een belangrijke pijler. Het komt geregeld voor dat een exposant 
via het project werken verkoopt en/of in contact komt met galeriehouders en 
verzamelaars.

‘TERRA EXPOSEERT’ biedt de Zoetermeerse kunstliefhebber elke maand 
een andere, toegankelijke tentoonstelling. Het project draagt bij aan de 
ontwikkeling van een dynamisch aanbod van beeldende kunst in Zoetermeer 
en de ‘beleveniseconomie’. Ook kan het aanbod van de betreffende maand de 
toevallige passant letterlijk en figuurlijk over de drempel helpen. 
Het project werkt drempelverlagend. In een gezellige omgeving kan men 
goede, professionele kunst beschouwen. 
TERRA stelt een zo divers mogelijk aanbod samen (mix van abstract en 
figuratief, westerse kunst en kunst uit andere culturen). De kunst sluit 
geregeld aan bij andere projecten van TERRA, haar samenwerkingspartners 
of bij het betreffende seizoen.

9
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Kunstfoyers 
Elke maand vertelt de exposerende kunstenaar tijdens de kunstfoyer voor de 
gastvrouwen/heren en bezoekers over zijn/haar werk. Tijdens de presentatie 
worden vragen gesteld, gedebatteerd en gereflecteerd. Zo kunnen de 
gastvrouwen/heren het gesprek met de bezoeker goed voorbereid aangaan en 
leren zij de kunstenaars persoonlijk kennen.

januari   Anton Janse en Martine Knoppert
februari   Fieke Hordijk
maart   Kiek Haket
april   José Koebrugge
mei   Xander Breumelhof 
juni   Michiel Verhoef
juli  Heleen de Lange
augustus  Jan Lenoir
september  Fred Wieser
november  Lilian Wessels
december  Usha Ramesh

Over de exposities:
Anton Janse en Martine Knoppert
Veelzijdig	Glas
2 januari t/m 29 januari
In januari was het TERRATORIUM gevuld met glaskunst. Martine Knoppert en 
Anton Janse presentereerden hangend werk, driedimensionale objecten en 
sieraden. De verrassende technieken die de kunstenaars gebruiken variëren 
van het insluiten van materialen en luchtbellen tot het versmelten van 
gekleurde stapelingen.

Fieke Hordijk  
-steeds	verder-
31 januari t/m 26 februari
De belangrijkste inspiratiebronnen van Fieke Hordijk zijn beweging en 
energie. Met gestileerde vormen, vaak ondersteund door lijnen, geeft zij 
mensen en dieren, water en lucht maar ook muziek en snelheid weer. 
“Het hele leven bestaat uit energie en beweging, dus er zijn oneindig veel 
inspiratiemogelijkheden.”
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Expositie ‘Uitzicht en inzicht’ - Jan Lenoir
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Kiek Haket 
Human	Nature
28 februari t/m 26 maart
Het werk dat Kiek Haket in het TERRATORIUM liet zien werd getekend en 
geschilderd op natuurlijke materialen zoals linnen, hout en jute. “Mensen, 
in hun oneindige verschijningsvormen en met vele emoties als verdriet of 
blijdschap, hebben een enorme aantrekkingskracht op mij. Dus waarom iets 
anders verbeelden?” 

Jose Koebrugge
De	fiets	van	Jose
28 maart t/m 23 april
Het fietstassenpubliek is een onuitputtelijke inspiratiebron voor Jose 
Koebrugge. Het onderwerp wordt niet alleen gebruikt voor schilderijen, maar 
ook voor objecten van hout, rvs en zelfs sieraden. “De fiets staat symbool voor 
positiviteit en kracht. De vrolijke kleuren die ik gebruik dragen bij aan deze 
uitstraling.”

Xander Breumelhof
Wit	en	kleur
25 april t/m 28 mei
Het werk van Xander Breumelhof springt direct in het oog. De kunstenaar 
hanteert, bijna automatisch, een vaste set regels bij het aanbrengen van 
lijnen, vlakken en vaak primaire, koele kleuren. Breumelhof test regelmatig 
andere werkwijzen uit om het effect hiervan te onderzoeken.

Michel Verhoef
My	Moments
30 mei t/m 25 juni
In zijn foto’s wil Michel Verhoef emoties om ons heen signaleren, vastleggen 
en de mens een spiegel voorhouden . Dit kunnen diepere of juist alledaagse 
emoties zijn. De mens is een belangrijke inspiratiebron voor hem. Zijn oeuvre 
bestaat uit documenterende- en kunstzinnige foto’s. “Ook crossovers tussen 
de disciplines vind ik interessant.”

Heleen de Lange
Life	is	a	whisper
27 juni t/m 30 juli
Kunstenaar Heleen de Lange laat zich inspireren door mensen en de natuur. 
Zij schildert zowel figuratief als abstract werk. “De keuzes die ik tijdens het 
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schilderen maak hangen af van mijn stemming. Soms heb ik een vooropgezet 
plan, maar vaak werk ik erg intuïtief en ga ik, zeker bij het maken van 
abstract werk, veel op mijn gevoel af.”

Jan Lenoir
Uitzicht	en	inzicht
1 augustus t/m 27 augustus
Het vertrekpunt voor het getekende werk van Jan Lenoir is de werkelijkheid. 
“Als ik wil afbeelden wat ik zie, denk of voel, zal ik mezelf altijd afvragen hoe 
dat eruit ziet. Wanneer ik mijn uitgangspunten herken in mijn tekening ben ik 
tevreden. De werkelijkheid is een bron van narigheid en vreugde, maar als ik 
teken, beleef ik vreugde.”

Fred Wieser
Abstractie	in	harmonie
29 augustus t/m 24 september
Het werk van Fred Wieser is het resultaat van een zoektocht naar kleur, 
vorm en harmonie. Een schilderij ‘groeit’ naar een eindresultaat. “Harmonie 
en evenwicht zijn alleen te bereiken door tegenstellingen te herkennen en 
erkennen. In mijn werk probeer ik daarin te groeien, maar in het algemeen 
kijk ik ook zo naar het leven.”

Terra Kunstprijs 2015
Expositie	genomineerde	kunstenaars
3 oktober t/m 29 oktober
Dit jaar werd de eerste TERRA KUNSTPRIJS uitgereikt. Een onafhankelijke 
professionele jury selecteerde tien kunstwerken uit de collectie van de 
Zoetermeerse Kunstbeurs die in aanmerking kwamen voor deze prijs. 
De geselecteerde werken waren de gehele maand oktober te zien in het 
TERRATORIUM. Het publiek kon via het uitbrengen van stemmen bepalen wie 
de prijs in de wacht sleept. 

Lilian Wessels
Beelden	met	een	ziel 
31 oktober t/m 26 november
Lillian Wessels haalt haar inspiratie uit thema’s als de mens en aarde, 
dieren en mystiek. Het Boeddhisme en de Afrikaanse vrouw en haar cultuur 
intrigeren Lilian enorm. Via de vele mogelijkheden van keramiek kan zij haar 
ideeën vormgeven.
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Usha Ramesh - Rooting for Color
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Usha Ramesh
Rooting	for	color
28 november t/m 24 december
Usha Ramesh groeide op in India. Dit land is nog steeds een grote 
inspiratiebron voor de kunstenaar. “De mensen en vormen boeien mij. Ook 
kleur is zeer belangrijk. Het symboliseert ademhaling, leven, vreugde en 
positiviteit.” 

2.2	Expositie	Marja	Milo	‘Dat	ene	moment’
Locatie: Stadsmuseum Zoetermeer
Periode: 6 september t/m 1 november 2015
Aantal bezoekers: 3398
Aantal verkochte kunstwerken: 1

Elk jaar krijgt een bij TERRA aangesloten Zoetermeerse kunstenaar de kans 
om solo in het Stadsmuseum te exposeren. In 2015 was dit Marja Milo. Zij 
presenteerde hier voor het eerst haar langverwachte serie ‘Dat ene moment’, 
ontstaan vanuit haar fascinatie voor de communicatie tussen mensen.
De basis voor de serie zijn foto’s die de kunstenaar maakt van dagelijkse 
situaties. “Het beginpunt van de serie was een aangrijpende foto van een 
oude vrouw op een bankje”, vertelt Milo. “Zij maakte een verweesde indruk, 
en leek bijna los te staan van haar omgeving. Ik was zo onder de indruk van 
dit krachtige beeld dat ik hier meer mee wilde doen. Het thema ontstond met 
het groeien van de serie.” De kunstenaar maakte het werk in olieverf. “Het zo 
goed mogelijk toepassen van de ambachtelijke technieken is voor mij net zo 
belangrijk als het thema.”

2.3	Kunstmaand
Met de activiteiten in de kunstmaand wil TERRA de activiteit en omvang van 
de beroepskunstenaars tonen, ook met het oog op nieuwe aanwas van de 
volgende generatie. Hiermee wil zij een gunstig vestigingsklimaat stimuleren 
(bewoners, organisaties en bedrijven). 
Via de ‘Oktober Kunstmaand’ biedt TERRA de bezoeker een variëteit 
aan mogelijkheden om naar kunst te kijken of kunst te kopen. Met een 
toegankelijk en divers programma maakt de bezoeker kennis met de lokale 
kunstenaars. 
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2.3.1	Kunstbeurs	2015
Locatie: Warande 40
Periode: 3 oktober t/m 25 oktober 2015  
Aantal deelnemers: 47
Aantal bezoekers: 873
Aantal verkochte kunstwerken: 31

Het pand aan de Warande 40 in het Stadshart werd tijdelijk het podium 
voor de eerste Zoetermeerse Kunstbeurs. Meer dan veertig professionele 
Zoetermeerse kunstenaars presenteerden hier hun nieuwste werk.

Iedere kunstenaar richtte een stand in waar werk werd gepresenteerd en 
verkocht. De kunstenaars waren zo veel mogelijk aanwezig. Sommigen van 
hen maakten ook werk ter plaatse. De Kunstbeurs vervangt de traditionele 
Overzichtsexpositie en de Open Atelierdagen. Het nieuwe concept biedt 
diverse voordelen. Vooral de meer afgelegen of ‘solo-ateliers’, ontvingen de 
afgelopen jaren minder bezoekers. Dit terwijl de ‘groepsateliers’ wel goed 
werden bezocht. Je kunt dan immers meerdere kunstenaar op één locatie 
bezoeken. De TERRA Kunstbeurs versterkt dit effect. 

2.3.2	TERRA	KUNSTPRIJS	2015
Dit jaar werd voor de eerste keer de TERRA KUNSTPRIJS uitgereikt. 
Een onafhankelijke professionele jury selecteerde uit de collectie van de 
TERRA Kunstbeurs tien kunstwerken die in aanmerking kwamen voor deze 
prijs. De tien geselecteerde werken waren de gehele maand oktober te zien 
in het TERRATORIUM. Het publiek bepaalde via het uitbrengen van stemmen 
wie de prijs in de wacht sleepte. 
De prijsuitreiking vond plaats op zaterdag 24 oktober, tijdens de afsluitende 
borrel van de TERRA Kunstmaand. 
De genomineerden waren: Sylvia Essenberg, Kiek Haket, Fieke Hordijk, 
Martine Knoppert, Leo van der Meer, Joke Meijer, Eva van Steenbergen, 
Michel Verhoef (2x), Ellen Vermeulen.
Er zijn 250 stemmen uitgebracht en de winnaar van 2015 is Fieke Hordijk 
Extra Kunstfoyers
Vrijdag 9 oktober
Van idee tot project, Stephanie Rhode
Aantal bezoekers: 25 
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Expositie ‘Dat ene moment’ - Marja Milo
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Oktober Kunstbeurs
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Op vrijdag 9 oktober gaf Stephanie Rhode tijdens de kunstfoyer inzicht in haar 
manier van werken. Sinds 2004 houdt zij zich bezig met land art, installaties 
en performances. Zij hebben bijna allemaal hetzelfde onderwerp:het huis. 
Haar thema’s hebben een filosofische achtergrond. Wat is vergankelijkheid? 
Hoe proeft verlangen? Waarom doen wij wat we denken te moeten doen? 
U kunt haar ook kennen van haar performance in het Cobra Museum in 2014, 
‘The woman who counts rose petalls’.
Tijdens de foyer was er speciale aandacht voor het ‘Sandhouse Project’, dat 
zij twee keer in Europa, en een keer in China (Xiamen) realiseerde. Rhode 
schonk uitgebreid aandacht aan het zelf opzetten en financieren van haar 
projecten.

Vrijdag 16 oktober
Museum Voorlinden, een museum voor een verzameling
Presentatie, Barbara Bos 
Aantal bezoekers: 50

Op vrijdag 16 oktober vertelde Barbara Bos over Museum Voorlinden, dat in 
2016 wordt geopend in Wassenaar. Hiermee wordt onderdak geboden aan een 
particuliere collectie (Caldic Collectie) van moderne en hedendaagse kunst, 
die in de afgelopen vijftig jaar met grote toewijding in de breedte en de diepte 
is verzameld. De collectie bevat werk van Nederlandse en internationale 
kunstenaars, variërend van jong talent tot gevestigde namen. 
Voor TERRA heeft Bos een inleiding gehouden over de ontstaansgeschiedenis 
van de collectie en de realisatie van een permanente plek voor de collectie: 
Museum Voorlinden.

Vrijdag 23 oktober
Speciale deelnemersfoyer: Portfolio en PR
Presentatie: Theo Janssen en Mirjam van Spelde
Aantal deelnemers: 13 

Op 23 oktober jl. heeft fotograaf Theo Janssen zijn kennis gedeeld over het 
fotograferen van twee- en driedimensionale kunstwerken voor bijvoorbeeld 
een portfolio. De deelnemers brachten een eigen werk mee om tijdens de 
workshop te fotograferen. Hierna vertelde Theo hoe je een portfolio samen 
kunt stellen van je eigen werk. De deelnemers konden een eigen portfolio 
meebrengen waarmee ze tot dan toe hadden gewerkt.
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Tijdens het onderdeel PR, behandelden de deelnemers samen met 
Mirjam van Spelde de zaken die komen kijken bij de (lokale) promotie van het 
eigen werk, bijvoorbeeld een expositie. De deelnemers kregen meer inzicht 
in de gedrukte en digitale promotiemiddelen die horen bij zo’n expositie, 
leren via kleine opdrachten hoe je goede, aantrekkelijke teksten schrijft voor 
lokale media, welke media de moeite waard zijn en hoe je de kans op media-
aandacht vergroot. Natuurlijk werden ook de belangrijke nieuwe media, zoals 
Facebook behandeld.

2.4	KERA-MIX	2015	
Periode: 7 t/m 29 november 2015
Locatie: Warande, Stadshart
Geopend door Wijnand Scholtens, directeur van de SBB in Gouda 
Aantal deelnemers: 53
Aantal bezoekers: 911
Aantal verkochte kunstwerken: 9

Van 7 t/m 29 november vond de vijfde editie van ‘KERA-MIX’ plaats in 
Zoetermeer. Deze tentoonstellingen van keramiek, gecombineerd met andere 
materialen, trekken elk jaar in vier weekenden zo’n 1.200 enthousiaste 
bezoekers uit het hele land. KERA-MIX is in vijf jaar uitgegroeid tot een 
belangrijk evenement voor keramisten en keramiekliefhebbers. Aan de vijfde 
editie deden ruim vijftig keramisten mee met elk vijf werken. De deelnemers 
worden door een commissie geselecteerd. 

Het werk was zoals elk jaar heel divers: van kleurrijke installaties tot intieme 
stillevens en allerlei combinaties van materialen. Omdat de organisatie 
alleen werken accepteert die niet eerder bij ‘KERA-MIX’ zijn getoond, is elke 
tentoonstelling weer geheel anders dan vorige edities.
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KERA-MIX 2015
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De Kat van Palenstein
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PROJECTEN 2015

3.1	De	Kat	van	Palenstein
(werk)Periode: mei 2015 t/m augustus 2015 (tweede ontwerp en uitvoering)
Het kunstwerk ‘De Kat van Palenstein’ werd door kunstenaar 
Niels Lakens en de bewoners van de wijk Palenstein gemaakt en beschilderd. 
De bontgekleurde kat zal tot medio 2016 in Palenstein te zien zijn. De 
beschildering kan door het opvouwbare en ontvouwbare karakter van het 
kunstwerk elk jaar in samenwerking met de bewoners worden aangepast. 
Zo kan dit huiselijke symbool zich samen met de wijk ontwikkelen. In de 
maand augustus 2015 heeft de Kat van Palenstein een tweede nieuw uiterlijk 
gekregen. Op de dag van Palenstein, 12 september 2015, vond de onthulling 
van de vernieuwde Kat van Palenstein plaats. Wethouder Taco Kuiper 
verzorgde het openingswoord.

3.2	Urban	Art	Studio
Periode: april t/m december 2015
Aantallen 2015 (vanaf de opening in april)
workshopdeelnemers onder de 18: 514 deelnemers 
(waarvan 75 in de reguliere zondag lessen)
workshopdeelnemers boven de 18: 64 
(waarvan 12 in de woensdag avondles)
Deelnemers vanuit organisaties: 190
Deelnemers vanuit scholen: 160
Deelnemers overige activiteiten: 92
Bezoekers: 850 (gemiddeld 30 per openstelling)
Voor de maanden januari-februari-maart 2016 zijn er op dit moment ongeveer 100 
nieuwe deelnemers voor workshops aangemeld, voornamelijk vanuit de middelbare 
scholen.

Het idee voor de Urban Art Studio (UAS) ontstond vroeg in 2015. Het plan 
was om een plek te creëren waar mensen in aanraking kunnen komen met 
Urban Art. Dit door middel van demonstraties, lessen, workshops en het open 
atelier, waar kunstenaar Tobias Becker Hoff (beheer en begeleiding), live 
werkt aan muurschilderingen.

03
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Na de opstartfase is de studio verder gegroeid en het activiteitenaanbod 
breder geworden. Het aanbod aan street art/urban art is een belangrijk 
onderdeel van de UAS. In de toekomst wil de studio met het uitbreiden van 
haar activiteiten een nog bredere doelgroep vertegenwoordigen. 

Platform en ontmoetingsplek voor creatieve jongeren
Er is geen andere plek in Zoetermeer met het aanbod van de 
Urban Art Studio. De UAS wordt steeds bekender en het draagvlak groeit. 
De studio is laagdrempelig en de lessen en workshops sluiten aan bij de 
belevingswereld van een grote doelgroep. De manier waarop er les wordt 
gegeven spreekt jongeren (én volwassenen) aan. Veel van hen verbinden 
zich duurzaam aan de studio en krijgen zo de kans om hun creatieve talent 
te ontplooien en het zelfvertrouwen te vergroten. Op deze wijze functioneert 
de studio als platform voor creatievelingen. Ze kunnen er terecht met hun 
‘kunsten’, vragen en behoefte om gelijkgestemden te ontmoeten. De studio 
zet Zoetermeer op de kaart als broedplek voor jong creatief talent en biedt 
een platform voor het opstarten en ontwikkelen van innoverende projecten. 

De UAS heeft haar potentie bewezen, maar heeft de tijd en middelen nodig 
voor verdere ontwikkeling. Alleen zo kan de studio een duurzaam centrum 
worden voor de ontwikkeling van jong (lokaal) talent. Verankering is daarom 
het sleutelwoord in de doelstellingen voor 2016.

3.3	[Zondag]	in	’t	Park
Data: 12/19/26 juli 2015 en 13/20/27 september 2015
Aantal bezoekers: 4.800

Het project ‘[…] in ’t park’ wil de inwoners van Zoetermeer laten zien hoe 
leuk het in de mooie parken van de stad eigenlijk is. In de zomer van 2014 
ging ‘[…] in ’t park van start met ‘Zondag in ’t Park’. Ontmoeten, beleven en 
het creëren van kansen staan hierbij centraal. De bezoekers kunnen in het 
kleurrijk versierde park genieten van het eten van de mobiele keukens (of zelf 
wat te eten meenemen) en een gevarieerd aanbod van muziek, theater, kunst 
en cultuur. Ook zijn er kinderactiviteiten. 

Het woord ‘zondag’, kan vervangen worden voor elke gewenste term. In de 
omliggende maanden is het park ook beschikbaar voor het organiseren 
van activiteiten. Dit kunnen activiteiten zijn die aansluiten bij de thema’s 
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van organisaties, verenigingen of stedelijke thema’s. De programmering 
zal steeds meer plaats gaan vinden vanuit geïnteresseerde individuen of 
lokale organisaties die zich hebben gemeld bij TERRA. Uiteraard staat het de 
bewoners vrij om ook op eigen initiatief in het park te verblijven.

3.3.1	Programmering	Zondag	in	‘t	Park
Na een succesvolle start in 2014 besloot TERRA om het festival ook in 
2015 weer te organiseren. TERRA stelde een werkgroep samen voor de 
programmering. Samenstelling werkgroep 2015: Natalie Vinke, 
Mirjam van Spelde, Anneliek Holland, Kiek Haket, Daphne van Es. 
Ron Lammers en Joël Smits stonden aan de basis van de techniek. 
Vrijwilligers van TERRA hebben het klus- en decoratiewerk verzorgd en de 
teams van de Catering Factory en Heren van Soetermeer organiseerden de 
horeca. Christy de Bruin en Eefje Timmer namen de artiestenbegeleiding en 
het stagemanagement voor hun rekening.

Voor de wekelijkse opbouw van het terrein kon TERRA gelukkig weer 
rekenen op de vaste vrijwilligers aangevuld met tijdelijke vrijwilligers die 
via het Vrijwilligers Informatie Punt en het netwerk van TERRA zijn geworven.
De blikvanger van het park bestond wekelijks uit de huiskamer van 
atelier Le Rouge.

Programma
Voor de begin van het festival in 2014 was het lastig om hierbij 
burgerinitiatieven en (maatschappelijke) organisaties te betrekken. De 
organisatie wist niet wat ze kon verwachten. Gedurende de edities van vorig 
jaar bleek dat steeds meer particulieren en organisaties hun initiatief voor 
het park aan TERRA durfden voor te leggen. 

Voorafgaand aan de edities van 2015 stroomden de initiatieven binnen. Het 
bood TERRA de bijzondere mogelijkheid om een zeer divers programma 
samen te stellen waarbij kunst, muziek, theater, dans, creatief bezig zijn, 
ontmoeten en educatie geheel in balans waren. Het festival werd op deze 
wijze een laagdrempelige plek voor kruisbestuivingen. Het mooie is dat 
deze balans een zeer uiteenlopende doelgroep aantrekt: van jonge ouders 
met pasgeborenen tot 80-plussers, die een eigen stoeltje meenemen of 
een plekje zoeken, hun rollator parkeren en naar de muziek luisteren en 
genieten van de mensen. Dit jaar werd het ‘Zoetermeer podium’ in het leven 
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geroepen, een plek waar jonge Zoetermeerse singer-songwriters hun liedjes 
ten gehore konden brengen. Hun aanwezigheid hielp ook een tot nu toe 
ondervertegenwoordigde doelgroep over de drempel: de jongeren.

Thema: Recyling
De vele stadsbewoners die naar het festival komen, genieten doorgaans erg 
van het lekkere eten en drinken dat bij Zondag in ’t Park wordt aangeboden 
Met het nodige afval tot gevolg. Dit bracht de projectorganisatie op het idee 
om aan te sluiten bij de actie ‘Houdt Nederland Schoon’, waar de gemeente 
Zoetermeer lokaal aandacht voor vraagt. Gezamenlijk werd een pilot ingericht 
om het afval tijdens het festival te gaan scheiden. 

Zo werd ‘Zondag in ’t Park’ supporter van schoon en werd het sub-thema van 
2015 ‘recycling’. Er werden diverse afvalbakken geplaatst om de bezoekers 
te stimuleren hun afval te scheiden. Hiernaast werden er leuke en ludieke 
activiteiten georganiseerd om extra aandacht te besteden aan het thema. 
De op stelten lopende kleurrijke figuren van de ‘Recyclists’ maakten een 
praalwagen waar kleine recycleprinsen en – prinsessen naar de menigte 
mochten zwaaien. Ook werd er een workshop Afrikaans speelgoed maken 
georganiseerd, waarbij sieraden en speelgoed werden gemaakt van 
ingezamelde lege melkpakken, wasmiddelflessen en blikjes. De activiteiten 
vielen zeer in de smaak bij het publiek.

Hiernaast waren er nog tal van andere organisaties en Zoetermeerse 
stadsbewoners betrokken bij Zondag in ’t Park 2015. De VoorleesExpress en 
Bibliotheek Zoetermeer organiseerden voorleesmomenten en in de Tuin van 
het Stadsmuseum vond iedere editie ‘Zoet met een boek’ plaats, een plek 
om tot rust te komen met een goed (kinder)boek en een lekker kopje koffie 
of thee, geschonken door Stichting Piëzo (de opbrengst werd gedoneerd aan 
zusterstad Jinotega). In het Stadsmuseum was bovendien de expositie 
‘Dat ene moment’, te zien van Marja Milo (samenwerkingsproject tussen 
Terra Art Projects en Stadsmuseum Zoetermeer). Tijdens Zondag in ’t Park 
kon je speeddaten met de kunstenaar om te praten over het werk. 
De speeddate werd goed bezocht. 

Ook de creatieve activiteiten wisten veel mensen (volwassenen én kinderen) te 
boeien. Enkele voorbeelden: Street Art kunstenaar Tobias Becker Hoff van de 
Urban Art Studio maakte een meterslange ‘kleurplaat’ op de stoep, die door 
kinderen met stoepkrijt kon worden ingekleurd. Bij de houtbrander konden 
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participanten prachtige objecten van hout decoreren. De Zoetermeerse 
kunstenaars boden workshops aan binnen hun discipline: van portrettekenen 
tot actionpainting. Ook de zeefdrukworkshop viel in de smaak. 
Atelier Le Rouge richtte de huiskamer onder de boom weer in, waar werd 
geknutseld en geverfd. Tijdens de laatste editie van Zondag in ’t Park werd 
de opslagkeet onherkenbaar omgetoverd tot middeleeuwse bar. Hier vond 
de proeverij plaats van het eerste echte Zoetermeerse biermerk ‘Geusz’, 
een project waar jarenlang aan is gewerkt. Het bier is nu te vinden in 
Zoetermeerse winkels en horecagelegenheden. 

Conclusie
Ook de tweede editie van Zondag in ’t Park is, ondanks het mindere weer, een 
groot succes geworden. De bewoners en andere betrokkenen zijn enthousiast 
over de plaats, de programmering en de sfeer. Het project krijgt veel media-
aandacht en de bezoekersaantallen stijgen elke editie. In 2016 zal het project 
dan ook zeker vervolgd worden. 

Website: www.zondaginhetpark.nl

3.3.2	Markten	in	’t	Park
Fotograficamarkt 
2 augustus 2015
Bezoekers: 400 

Het was alweer de zesde keer dat de Fotograficamarkt van stichting 
Fotografica Museum Zoetermeer werd georganiseerd. De markt werd 
gefaciliteerd Terra Art Projects. Je kon bij de standhouders in het 
Nicolaaspark terecht voor analoge en digitale fotoapparaten, demonstraties 
en uitleg over de geschiedenis van de fotografie.
De ‘stichting Fotografica Museum’ wil de geschiedenis van de film en 
fotografie als cultureel/industrieel erfgoed voor het voetlicht brengen. 
Het museum bezit circa 3500 items, waarvan een deel in het park werd 
getoond. Ook een complete donkere kamer waar – onder begeleiding – 
zwart/wit afdrukken konden worden gemaakt behoort tot deze inventaris. 
De geschiedenis van de fotografie wordt op deze wijze duidelijk in beeld 
gebracht. 
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Lifestyle in ’t Park 
9 augustus 2015
Bezoekers: 1200

Tijdens ‘Zondag in ’t Park’ bleek de behoefte aan een laagdrempelige plek 
waar creativiteit en ontmoeten centraal staan groot. De organisatie van het 
festival wilde meer doen met deze wens, en lanceerde daarom ook 
‘Markt in ’t Park’. Het motto? ‘Shop ‘till you drop & have fun’. Tijdens de 
markt kon je ontdekken hoe shoppen, creativiteit en een uitmuntende sfeer 
hand in hand kunnen gaan en je laten inspireren door de koopwaar!
Op 9 augustus 2015 vond de eerste editie van de lifestylemarkt 
‘Markt in ’t Park’ plaats. Ongeveer 50 standhouders verkochten hier vintage, 
handmade, fashion, kids items, affordable art, design, food en nog veel meer! 
Een groot deel van hen woont in Zoetermeer.

3.4	Kunst	in	de	wijk	Buytenwegh
Het Metrum
Wijkmuseum ‘Het Metrum’ aan de Cesar Franckrode in Buytenwegh was in 
het jaar 2015 het toneel van kunstwerken die door de gastvrouwen/heren 
van TERRATORIUM zijn gemaakt. Terra Art Projects maken zelf kunst. 
TERRA en Hetty Arens, bedenker van wijkmuseum het Metrum, bieden 
hen de mogelijkheid om de kunstwerken die zij maken te tonen in de wijk 
Buytenwegh

Wijkmuseum Het Metrum, ontworpen door kunstenaar Hetty Arens, 
staat letterlijk centraal in het project ‘César Franck zet de toon’ van 
Terra Art Projects. Het wijkmuseum biedt bewoners een platform voor 
het exposeren van creatieve uitingen. De aanwezigheid van het museum 
stimuleert ontmoetingen en de verlichte kubus draagt  
’s avonds bij aan de veiligheid in het gebied. Regelmatig verandert de 
opstelling.

Onderstaande exposities waren in 2015 in het Metrum te zien:

Alfons Nauw: ‘de wereld van expressie’
Van jongs af aan heeft Alfons getekend met potlood en pen, maar ook 
geschilderd. Ongeveer twee jaar geleden is Alfons zich serieus gaan 
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toeleggen op het verder ontwikkelen van zijn creativiteit en heeft hij een jaar 
op de HKU de vooropleiding Beeldende Kunst en Vormgeving gevolgd. 
Hij wordt geïnspireerd door alles wat zich kan afspelen in de maatschappij en 
wat er zoal in je omgeving kan gebeuren en ook te zien is.

In de werken met acrylverf spelen de schildertoets en kleur een belangrijke 
rol waarbij hij de spontaniteit tijdens het werken toelaat. Door het 
experimenteren ontstaan dan beelden die een eigen fantasiewereld oproepen.

Marjan van Leeuwe
Beelden
Marjan van Leeuwe begon in de jaren ’80 met het maken van handgevormde 
keramische beelden. Zij beeldt torso’s en mensfiguren uit in klei. Haar werk 
is soms dramatisch, maar vaak ook heel vertederend. Marjan werkt met de 
Raku stooktechniek, waar zij zich door de jaren heen in heeft verdiept. Naast 
keramisch werk maakt Marjan ook schilderijen en foto’s.

Foto expositie van Frank Dingeman
‘A Dream Came True’
Eind 2012 werden er in het kader van het kunstproject ‘1001 Dromen’ 
evenzoveel transparante bollen met daarin dromen van stadsbewoners in 
de Zoetermeerse Dobbeplas te water gelaten. Het project van kunstenaar 
Vera Zegerman bood mensen de kans om te dromen over hun eigen 
toekomst of die van de stad.

“Droom 378 was mijn droom: ‘ooit één keer met de Hurtigruten langs de 
kust van Noorwegen varen’”, vertelt Frank. “Die droom heb ik in januari 2013 
waargemaakt. De foto’s die nu in het Metrum hangen zijn een kleine selectie 
uit de vele foto’s die ik tijdens deze enerverende boottocht langs de winterse 
Noorse kust en - fjorden heb gemaakt.”

Kunst in het Metrum
Glas expositie van Ank van Kan
Het glas van Ank is kleurrijk en zeer divers. Voor deze expositie maakte zij 
een speciale mobiel van ‘ijsglas’. De mobiel heeft een verstilde uitstraling. 
“Het verstilde enerzijds en het kleurrijke anderzijds, laten de twee kanten van 
mijn persoonlijkheid zien”, aldus Ank.
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Riek van Putten
olieverf en acryl
Riek van Putten heeft een aantal jaar met aquarelverf gewerkt. Zij verdiepte 
zich in de kleurenleer en het toepassen van contrast en perspectief. Hierna 
heeft zij een lange tijd portretten geschilderd. 

Vanuit het portretschilderen ontstond de serie Boeddhaschilderijen, dit maal 
in olieverf en acryl. Ook de boeddhistische levenswijze en de vele uitvoeringen 
van Boeddha boeien Riek. Zij geeft deze dan ook regelmatig weer in haar 
schilderijen. 

Susan Swart
Aquarellen
De aquarellen van Susan zijn vooral geïnspireerd op de natuur. Ze werkt het 
liefst met zachte kleurtinten.

De schilderstijl van Marjolein Bastin spreekt haar erg aan maar de laatste 
tijd wordt ze ook geïnspireerd door jonge kunstenaars zoals de in Finland 
geboren Riikka Sormunen. Bovenstaande invloeden zijn duidelijk zichtbaar in 
het tentoongestelde werk.
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VOORBEREIDINGEN 2016/2017 
Dit jaar werd een uitgebreid beschreven Jaarprogramma 2016 opgesteld. 
Dit uitgebreide Jaarprogramma vooral als onderbouwing voor de subsidie 
aanvraag 2016 bij de gemeente.
Verder werden de nodige voorbereidingen getroffen van projecten en 
programmering t.w. 

4.1	Jaarprogrammering	TERRATORIUM	2016
In 2016 zullen er wederom elf kunstenaars de kans krijgen om individueel 
te exposeren in het TERRATORIUM. In oktober is het TERRATORIUM 
gereserveerd voor activiteiten rondom de Kunstmaand. 

januari  Wolfram Querfurth
februari  Marian van Zomeren-van Heesewijk
maart  Marjolein van de Velde
april  Ton van Zeijl
mei  Leo van der Meer
juni  Xandra Lapperre
juli  Eefje Sonneveld
augustus  Vera Zegerman
september  Jeroen de Brabander
oktober  TERRA Kunstmaand
november  Tilly Wils
december  Rob de Graaf

4.2	Uitwisselingsproject	Afrika	
In 2014 bleek de kunstfoyer een zeer geschikt moment om ideeën te 
delen. Zo ontstond er een projectidee van een aantal deelnemers voor 
een uitwisselingsproject met Afrikaanse kunstenaars. Een aantal van de 
deelnemers van TERRA laat zich inspireren door de Afrikaanse cultuur. De 
resultaten van deze inspiratie zijn zeer divers. Een groepje van ongeveer 
zeven deelnemers heeft gezamenlijk het plan voor een uitwisseling bedacht.
TERRA heeft het project geadopteerd. 2015 is voor de werkgroep het jaar 
van voorbereidingen en de eerste (digitale) uitwisseling. In 2016 zal de 
gezamenlijke expositie tijdens de Kunstmaand worden gepresenteerd.
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4.3	Urban	Art	Studio
De Urban Art Studio heeft zijn urgentie bewezen in Zoetermeer en een 
leegte opgevuld in de stad. De groei die de studio de afgelopen maanden 
doormaakte, zowel in de programmering als in aantallen, maakt dat 
verankering gewenst is. In 2016 wordt dit geprobeerd met het project 
‘Talenthouse’. Het doel van de aanvraag voor het project ‘Talenthouse’ 
is om de programmering een nieuwe impuls te geven. Dit om de 
aantrekkingskracht en het draagvlak verder te vergroten, en door te gaan met 
de geleidelijke verzelfstandiging.

4.4	Kunstmaand	oktober	2016	‘Terra	Art	Experience’
In 2016 zal de ‘Terra Art Experience’ worden geïntroduceerd, waarbij 
meerdere locaties, zoals CKC, drie kerken in de Dorpsstraat en omgeving, 
Stadsmuseum worden ingezet als expositieruimte. De lijst wordt aangevuld 
met leegstaande winkels (in de vorm van een kunstlint tussen het Stadshart 
en Dorpsstraat).

4.5	Jaarringen	2017
In 2015 werd er met het projectteam diverse malen vergaderd over de 
programmering en planning. De kunstenaars, kunstwerken, dichters en 
locaties werden geselecteerd. De uitnodigingsbrief werd eind december 
verstuurd.

4.6	Makersunie	
Terra Art Projects heeft in 2015 het projectplan ‘Makersunie Zoetermeer’ 
gelanceerd. Op dit moment is de organisatie bezig met het verwerven van 
financiële middelen om het project gestalte te kunnen geven. Ook worden 
gesprekken gevoerd met lokale stakeholders en beoogde deelnemers.

TERRATORIUM
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TERRATORIUM, Dorpsstraat 12



BIJZONDERE ACTIVITEITEN  

5.1	Terra	Art	Shop 
Op de tussenverdieping van het TERRATORIUM is de vernieuwde 
Terra Art Shop gevestigd. Hier kunnen Zoetermeerse kunstenaars 
(deelnemers) klein werk aanbieden van maximaal 50 x 50 cm voor € 200,-. 
De indeling wordt gemaakt op basis van samenhang. Hierdoor ontstaat een 
aantrekkelijk geheel. De Art Shop is zeer toegankelijk, mede door de prijzen. 
Het brengt de kunstenaars in de gelegenheid om extra inkomsten te vergaren 
via nieuw of wat ouder werk. De Art Shop creëert voor de kunstenaars een 
extra gelegenheid om te presenteren en te verkopen. 

Sieraden en kunstboeken
In de Art Shop worden ook sieraden (vervaardigd door diverse kunstenaars) 
verkocht. De unieke en betaalbare juwelen vallen in de smaak bij het grote 
publiek. Sinds vorig jaar worden er op kleine schaal ook tweedehands 
kunstboeken verkocht. De boeken behandelen zeer uiteenlopende 
onderwerpen op het gebied van kunst en cultuur. Gemiddeld wordt er één 
boek per week verkocht. Hiernaast verkoopt Terra ansichtkaarten met hierop 
afbeeldingen van werk van de Zoetermeerse deelnemers. Deze kaarten 
vinden gretig aftrek bij de bezoekers.

5.2	Etalagekunst	
In 2015 heeft TERRA de onderstaande leegstaande winkelpanden voorzien 
van kunstetalages.
De etalagekunst is op een laag pitje gezet omdat TERRA vanuit de gemeente 
voor de WOZ wordt aangeslagen. Deze kosten kunnen helaas niet door de 
stichting gedragen worden. Ook het laatste pand in de Dorpsstraat 161-163 
was in november 2015 niet meer beschikbaar.

De panden in en nabij de Dorpsstraat: 

Locatie Naam kunstenaar Periode
Dorpsstraat 161-163 Usha Ramesh 18-09-2014 tot 22-05-2015
 Eefje Sonneveld 22-05-2015 tot 24-11-2015 

05

39



40

5.3	Gedeeltelijke	overkapping	Nicolaasplein
Op het Nicolaasplein werd in 2015 een overkapping gerealiseerd die, o.a. voor 
Zondag in ’t Park, dienst doet als een overdekt podium. Dit paviljoen kwam 
tot stand via samenwerking tussen gemeente Zoetermeer, het historisch 
genootschap, Terra Art Projects en Tektor Architecten. De basis van de 
overkapping wordt gevormd door hergebruikte spanten van de Zoetermeerse 
‘Pieterman Hardglasfabriek’ en voormalig station Soetermeer.
Het paviljoen werd op 10 juli 2015 tijdens de eerste editie van 
Zondag in ‘t Park in gebruik genomen. Niet alleen past de sfeer van 
het gebouw goed bij de wens om opwaardering van de locatie, ook de 
functionaliteit draagt in hoge mate bij aan de organisatie van evenementen. 

5.4	Stadsambassade	Zoetermeer
Op 15 oktober 2015 was TERRA medeorganisator van de bijeenkomst 
‘Tijdelijke stadsambassade’ in het kader van de ‘week van het Pionieren 
en vernieuwen’. Er werden lokale bottum-up initiatieven belicht, en 
een presentatie gegeven door Floor Ziegler van Noorderparkkamer uit 
Amsterdam over initiatieven waarbij in veel gevallen kunstenaars en 
ontwerpers werden/worden ingezet. TERRA wordt met Zondag in ’t Park 
veelvuldig genoemd als Stadsmaker en is in die hoedanigheid betrokken bij 
het landelijke netwerk van ’Steden in transitie’. 



41

Zondag in ‘t Park



42

Expositie ‘FOTOWERK in het hart van ZOETERMEER’

06
SAMENWERKINGSPARTNERS

6.1	Dorpsstraat:	winkeliersvereniging,	SOOZ,	projectgroep
In het kader van het visieplan Dorpsstraat, vanuit samenwerking op het gebied van 
evenementen in de straat en met het oog op de gewenste structurele huisvesting van 
TERRA, werd regelmatig overleg gevoerd met diverse partijen die betrokken zijn bij de 
ontwikkeling en activiteitenplanning van het Dorpsstraatgebied.

6.2	Gemeente	Zoetermeer	
Binnenstadvisie
Periodiek (drie keer per jaar) vindt er overleg plaats met de Portefeuillemanager 
Sociaal Domein/Programmamanager Binnenstad over de invulling van de 
Binnenstadvisie en Culturele As. De belangrijkste onderwerpen in 2015 waren 
de tijdelijke invulling van het Nicolaasplein met het project ‘Zondag in ’t Park’ en 
voorbesprekingen voor gedeeltelijke overkapping van het plein. 

Cultuur
In 2015 vond periodiek overleg plaats met de beleidsadviseur Cultuur, afdeling 
Samenleving/Team PO. 

Stedelijke Ontwikkeling, team Grondzaken.
Regelmatig is er overleg met de beheerder grondzaken over het beheer van het pand 
Dorpsstraat 12 en het tijdelijk gebruik van een gedeelte van het Nicolaasplein. Sinds 
augustus 2015 is er overleg geweest over de ontwikkeling van de Kunstplaats (het 
voormalige pand Kwik-Fit) aan de Vlamingstraat.

Vastgoedbedrijf
In overleg met de Portefeuillemanager Vastgoedbedrijf is het ook in 2015 mogelijk 
gebleven om de Dorpsstraat 161-163 ten behoeve van etalagekunst beschikbaar 
te stellen. Helaas is eind november 2015 de etalagekunst in dit pand door 
omstandigheden beëindigd. 

Afvalinzameling
Tijdens Zondag in ’t Park werd in samenwerking met de gemeente een pilot gehouden 
voor gescheiden afvalinzameling op evenementen. 
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6.3	PalensteinDoetMee	
In 2015 heeft TERRA geen fysieke bijeenkomst met PalensteinDoetMee georganiseerd. 
De activiteiten van de professionele kunstenaars lopen in de wijk ten einde. In 2015 
heeft de Kat van Palenstein een nieuw uiterlijk gekregen. Het laatste kunstwerk 
‘Wegtrekken’ aan de Florens van Brederodelaan zal in 2016 worden verwijderd.

6.4	Unibail	Rodamco	
De samenwerking met Unibail Rodamco bestond over het kalenderjaar 2015 uit het 
door Unibail Rodamco beschikbaar stellen van de locatie Warande 40 in het Stadshart 
waar drie grote activiteiten hebben plaatsgevonden.
Op 23 december 2015 is de Warande 40 aan Unibail Rodamco weer leeg opgeleverd. 

6.5	Stadsmuseum	Zoetermeer
De samenwerking met het Stadsmuseum bestond in 2015 uit technische 
ondersteuning door vrijwilligers. Daarnaast stelde het museum tentoonstellingsruimte 
beschikbaar voor de tentoonstelling ‘Dat ene moment’ van Marja Milo. Verder werd er 
samengewerkt tijdens ‘Zondag in ’t park’ en waren er regelmatig programmatische 
afstemmingsmomenten.

6.6	Culturele	partners
Na het uiteenvallen van het brede cultuuroverleg in 2014, werd de samenwerking 
tussen de culturele instellingen in Zoetermeer praktisch ingestoken met het 
gezamenlijke project ‘Route 65’. Er waren enkele bijeenkomsten met stakeholders 
binnen de doelgroep-organisaties in dit kader. Er werd een landenthema vastgesteld. 
Vanwege de onzekere financiële situatie werd het project voorlopig uitgesteld tot 
najaar 2016.

6.7	Wijkmanagement	Buytenwegh
Eind 2015 heeft het projectbureau weer contact gezocht met het wijkmanagement van 
de wijk Buytenwegh. Zowel binnen TERRA als bij de wijkregisseur liggen wensen ten 
aanzien van het Metrum. In 2016 zal deze samenwerking weer een structureel karakter 
krijgen.
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6.8	Woningcorporatie	Vidomes
In 2015 is er hoofdzakelijk overleg geweest met de woningcorporatie Vidomes en de 
gemeente over het kunstwerk ‘Wegtrekken’ van Marijke Ridderhof, dat in 2016 van de 
flat aan de Florens van Brederodelaan wordt verwijderd.

6.9	Parochieel	centrum	‘De	Kapelaan’	en	Nicolaaskerk
In 2015 is er diverse keren overleg geweest met de contactpersoon van het parochieel 
centrum ‘De Kapelaan’ over verdere samenwerking op het gebeid van kunst en 
afstemming over het programma van ‘Zondag in ’t Park’.
Zowel voor de Nicolaaskerk en het parochieel centrum zijn nog gesprekken gaande 
over de kunstmaand ‘Terra Art Experience’ in oktober 2016. 

6.10	Adventskerk	
Met de beheerder van de Adventskerk vond in augustus 2014 overleg plaats over 
samenwerking in een kunstroute. De Adventskerk wil in een galeriefunctie haar 
deuren openstellen voor publiek. Als er meerdere presentatie- instellingen in en om 
de Dorpsstraat geopend zijn kan dit leiden tot een periodieke kunstroute. TERRA 
heeft aangegeven positief tegenover deze plannen te staan. Er is afgesproken dat 
er na toestemming van het bestuur van de kerk een vervolggesprek zal komen. 
Vervolggesprek heeft op 21 augustus 2015 plaatsgevonden waarbij het resultaat is dat 
de Adventskerk wordt opgenomen in het kunstlint van ‘Terra Art Experience’ 

6.11	Oude	Kerk
In het kader van de organisatie van de Kunstmaand 2016 zijn er afspraken gemaakt om 
de tentoonstelling van Ronald de Jong in de maand oktober 2016 op te nemen in het 
evenement ‘Terra Art Experience’ 

6.12	CKC
Medio 2015 vond overleg plaats om het CKC op te nemen in de route van de 
kunstmaand ‘Terra Art Experience’ in oktober 2016. Er zal in 2016 nader afstemming 
plaatsvinden qua inhoud van het programma.
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6.13	Q-seum
Op 3 juli heeft Wolfram Querfurth een presentatie gegeven over Q-seum en aansluitend 
heeft buiten het pand een BBQ in een ontspannen sfeer plaatsgevonden voor 
genodigden.

PROJECTBUREAU

7.1	Samenstelling	Projectbureau	2015
Directie, dagelijkse leiding:  Natalie Vinke (projecten, PR en externe zaken) 

Ed Boutkan (projecten en interne zaken)

Programmering en Promotie: Mirjam van Spelde

Eindredactie: Joke Meijer en Vera Zegerman

Tijdelijke ondersteuning communicatie en projecten: Nancy Verkooijen

Coördinator vrijwilligersteam TERRATORIUM: Jeannette Colijn

Coördinator Etalagekunst en adm. ondersteuning:  
Daisy Brizee tot 1 juli 2015 
Alex Steenbergen per november 2015 
Monique Kievits per november 2015

Coördinator Terra Art Shop en sieraden: Marjan van Leeuwe

7.2	Deelnemersschap	TERRA
In 2015 is de procedure rond het deelnemerschap bij TERRA beschreven en is er een 
toetsingscommissie in het leven geroepen. Vanaf 2016 wordt er begonnen met de 
toetsing van de nieuwe en huidige deelnemers. De nieuwkomers zullen eerst getoetst 
worden door de toetsingscommissie. Hierna volgt het huidige bestand.



KERA-MIX 2015
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7.3	Projectteam	Kunstplaats
Op 26 juni 2015 is het projectteam Kunstplaats bij elkaar geweest en is er een 
doorstart gemaakt. In september zijn de business-case en een begroting van de 
verbouwingskosten (1e fase) afgerond. In overleg met de Raad van Toezicht zal er een 
overkoepelende organisatievorm besproken worden in een thematische bespreking.

Op basis van twee bezoeken aan de hal en de woning is door het team gewerkt aan de 
volgende informatie:
- kostenraming voor ca 20/25 jaar
- kostenraming voor ca 5 jaar max 10 jaar
- businesscase
- vastgoedexploitatie
- bedrijfsexploitatie
- herontwikkeling voormalig Kwik-Fit pand (basis voor de verdere uitwerking) 
- programma van eisen voor het locatieonderzoek.

Er was vooroverleg met de tijdelijke projectleider van de gemeente op 
27 augustus 2015. Onderwerpen waren: de visie voor deze locatie, de condities voor een 
eventuele betrekking, de periode dat TERRA in het pand gevestigd zou kunnen zijn en 
de planning.

De afdeling Grondzaken zou voor 1 oktober 2015 met een eigen businesscase komen. 
Hierna zouden beide onderzoeken worden gepresenteerd in het najaarsdebat. 

Op 28 september 2015 heeft TERRA in het bestuurlijk overleg met de wethouder haar 
business-case gepresenteerd. 
Helaas is besloten om dit onderwerp naar het voorjaarsdebat te verplaatsen. Met 
ingang 1 december 2015 is projectleider Radboud van der Linden aangesteld om dit 
proces te ondersteunen zodat er medio februari 2016 (voor de retraite van het College) 
een notitie (businesscase) klaar is over de huisvesting en haalbaarheid.

7.4	Websites	en	TERRAINFO

Website Terra Art Projects
De website van Terra Art Projects geeft op een overzichtelijke manier een complete 
en altijd actuele weergave van alle facetten van de stichting. Geïnteresseerden 
zoals kunstenaars, kunstliefhebbers en potentiële sponsoren kunnen er o. a. 
informatie vinden over de organisatie, de projecten, de deelnemende kunstenaars 



48

en het deelnemersbeleid. De site is door zijn toegankelijke content en gemakkelijke 
navigatiemogelijkheden geschikt voor iedere internetgebruiker. TERRA vindt het 
belangrijk om het gebruiksgemak en de overzichtelijkheid van de site optimaal te 
houden. Daarom wordt de website regelmatig vernieuwd. TERRA heeft ook een 
Facebookpagina, met ongeveer 750 volgers.

Website ‘Zoetermeer in ’t Park’
In het voorjaar van 2015 is de website ‘Zoetermeer in ’t Park’ vernieuwd. De website 
geeft meer uitleg over de inhoudelijke aspecten van het project (in brede zin). In 
de maanden juli en september konden bezoekers op de website terecht voor het 
programma van Zondag in ’t Park. Na elke editie zijn er foto’s op de site geplaatst van 
de parkdag. Deze foto’s zijn gemaakt door de vrijwillige fotografen van TERRA. 
‘Zondag in ’t Park’ heeft ook een Facebookpagina, met ruim 1500 volgers.

Website ‘Markt in ’t Park’
In augustus 2015 werd voor het eerste de lifestylemarkt ‘Mart in ’t Park georganiseerd. 
TERRA maakt een speciale website voor deze markt, waar bezoekers meer informatie 
konden krijgen over de gedachte achter de markt, het aanbod, de programmering 
en de aanmeldprocedure. ‘Markt in ’t Park heeft ook een Facebookpagina, met 500 
volgers.

TERRAINFO
In 2015 verscheen de TERRAINFO, de digitale nieuwsbrief van TERRA, maandelijks. 
De nieuwsbrief wordt verzonden naar alle abonnees (een kleine 800) en is te 
downloaden via de website van TERRA en Facebook. De TERRAINFO kent een aantal 
vaste rubrieken (informatie over de maandelijkse expositie en de aankomende 
kunstfoyers en de column van Mirjam van Spelde). Ook ‘huishoudelijke mededelingen’ 
en grote projecten op locatie krijgen aandacht in de nieuwsbrief (zoals in 2015 
Zondag in ’t Park, KERA-MIX ed.). 

7.5	Terra	in	Bedrijf	
Bij de bijeenkomsten van zakelijke netwerken was TERRA regelmatig aanwezig. Het 
management wil hiermee contacten stimuleren met onder andere het bedrijfsleven. 
Het bedrijf Samson Regeltechniek maakte weer gebruik van Terra in Bedrijf. In 2015 
deed TERRA onderzoek naar de wijze waarop zij nieuwe impulsen kan krijgen voor deze 
vorm van kunstuitleen. In 2016 worden dit onderzoek voortgezet.



 

Zondag in ‘t Park
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Oktober kunstbeurs
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BEDRIJFSVOERING 

8.1	Management
Het management is in het jaar 2015 druk geweest met de realisatie van het 
jaarprogramma en de projecten.

Daarbij heeft het projectbureau veel energie gestoken in de overleggen 
met de gemeente over de huisvestingsproblematiek, overkapping paviljoen 
Nicolaasplein, Kunstplaats, periodiek overleg met wethouder en diverse 
samenwerkingspartners. Verder heeft het projectbureau zich gericht op 
de voorbereidingen van de programmering 2016/2017, de afronding van de 
missie, visie en doelstellingen en het meerjarenbeleid. 

8.2	Raad	van	Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid 
van de directie en de algemene gang van zaken van de stichting. Zij staan de 
directie met raad terzijde. Jaarlijks komt de Raad van Toezicht en de directie 
4 keer bij elkaar. In de vergadering van de Raad van Toezicht van 2 maart 2015 
zijn de exploitatie 2014 en het jaarverslag 2014 goedgekeurd. De exploitatie 
Terra in Bedrijf is op 24 april goedgekeurd. Verder is het jaarplan 2016 
besproken en op 24 april vastgesteld. In drie extra sessies met de RvT en de 
directie zijn de missie en visie en de daarbij behorende doelstellingen van 
TERRA verder aangescherpt. Dit heeft geleid tot een beleidsplan 2015-2018.

Op 5 november 2015 is de Raad van Toezicht uitgebreid met een nieuw lid, de 
heer Ad ten Ham.

8.3	Bestuurlijk	Overleg	wethouder/gemeente	(kennismaking)
In 2015 is er een bestuurlijk overleg geweest met wethouder Robin Paalvast. 
Er werd onder andere gesproken over de subsidieaanvraag van TERRA en 
de wijzigingen die het Zoetermeerse subsidiebeleid na 2016 zal ondergaan. 
De gemeente zal er in ieder geval voor zorgen dat er in 2016 naast de 
basissubsidie 25.000 euro beschikbaar wordt gesteld voor 
‘Zondag in ’t Park’. 
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De wethouder werd voorgelicht over de huidige stand van zaken rondom 
de voormalige Kwik-Fit locatie, de beoogde nieuwe locatie voor TERRA, 
en er werd gesproken over de vervolgstappen binnen het onderzoek. 
Hiernaast wordt er een oplossing gevonden voor het vraagstuk rondom de 
huur en de verkoopactiviteiten in het huidige pand (Dorpsstraat 12). Ook de 
programmering van het nieuwe Nicolaaspaviljoen komt ter sprake. Hierover 
volgt nader overleg tussen de gemeente en TERRA.

8.4	Structurele	subsidie	
TERRA is voornemens om in de lijn van het meerjarenbeleidsplan haar 
capaciteit te vergroten. Ook wil TERRA om meer zekerheid te krijgen over 
de hoogte van de jaarlijkse subsidiebeschikking een verzoek indienen voor 
een meerjarensubsidie. Dit alles is verbonden aan de huisvestingswensen 
en heeft te maken met de vastgestelde actiepunten in de ‘toekomstagenda 
cultuuragenda’. Dit zal van invloed zijn op de subsidieregelingen en 
cultuurbudgetten. Daarom wordt besloten deze aanvraag niet voor 2016, 
maar voor 2017 in te dienen.

8.5	Politiek
Tijdens diverse (ronde tafel) bijeenkomsten is gedebatteerd met de 
lokale politiek. Met de fracties en vertegenwoordigers van het college 
vond afzonderlijk overleg plaats. In december 2015 Vond een persoonlijk 
kennismakingsgesprek plaats met burgemeester Aptroot. Voor TERRA zijn 
door de raad twee belangrijke moties ingediend: beginnen met de bouw van 
het Paviljoen en een onderzoek om de permanente huisvesting van TERRA te 
bespoedigen.

8.6	Huisvesting
Dorpsstraat 12
Het TERRATORIUM aan de Dorpsstraat 12 begint steeds meer vorm te 
krijgen. Binnen zijn nog enige aanpassingen doorgevoerd. De buitenkant 
is opgeknapt en heeft een eigen uitstraling gekregen. De gemeente heeft 
TERRA het pand per 1 augustus 2015 voor twee jaar in bruikleen gegeven. 
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Warande 40
Door Unibail Rodamco werd in 2015 de Warande 40 beschikbaar gesteld. 
Hier zijn drie grote activiteiten georganiseerd: de Urban Art Studio, de 
Zoetermeerse Kunstbeurs en KERA-MIX. Helaas heeft Unibail Rodamco 
aangegeven dat de Warande 40 weer leeg opgeleverd moet worden. Dit vond 
plaats op 23 december 2015.

Dorpsstraat 40
Na de plotselinge opzegging van Warande 40 was er acuut vervangende 
ruimte nodig voor de Urban Art Studio. Met de eigenaar: van der List werd 
overeenstemming bereikt over het tijdelijke gebruik van de locatie aan 
dorpsstraat 40. Zolang zich hiervoor geen huurder of koper meldt, kan de 
studio haar activiteiten voortzetten.

8.7	Vrijwilligers
Het vrijwilligersteam bestaat uit drie disciplines de technische- en 
cateringgroep, de groep fotografen en administratieve ondersteuning en de 
groep gastvrouwen/heren. 

8.7.1	Vrijwilligers	technisch,	catering.

 Aantal 31/12/2014 Verloopcijfers Aantal 31/12/2015
 23 -/- 9 + 11 25

Aantal vrijwilligersuren:   4.400

Capaciteit
Er blijft aandacht voor het op orde houden en de capaciteit van het team. 
De afgelopen twaalf maanden was er een verloop van 39 procent.
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Dat het een intensief jaar is geweest voor de technische vrijwilligersgroep 
blijkt uit het onderstaande:

Zondag in het Park
Halverwege de maand mei 2015 is begonnen met de voorbereidingen voor de 
activiteit ‘Zondag in ‘t Park’. 
Er is gebouwd aan de horecavoorziening en de uitgifte van drank. Op acht 
zondagen werd de opbouw- en afbouw van ‘Zondag in ’t Park’ en 
‘Markt in ’t Park’ door de vrijwilligers geregeld. Ook hebben er zich diverse 
tijdelijke vrijwilligers gemeld via de vacatures van het VIP en het netwerk van 
TERRA.

Maandelijkse	exposities	TERRATORIUM
Elke maand wordt de wisseling van kunst in TERRATORIUM ondersteund door 
een of twee vrijwilligers.

Etalagekunst
Ondersteuning bij het inrichten van leegstaande beschikbare winkelruimte. 

Beheer Dorpsstraat 12
In het eerste halfjaar zijn de laatste voorzieningen binnen en buiten het pand 
aangebracht.
In de maand juni is het liggende houtwerk van de kozijnen aan de buitenkant 
geverfd. Hiernaast heeft een reparateur (in opdracht van de gemeente) het 
dak van de uitbouw gerepareerd en een lekkage verholpen. 

Warande 40
In het voorjaar is het tentoonstellingsmateriaal geverfd en zijn de vrijwilligers 
aan de slag gegaan met het maken van 47 stands voor de Kunstbeurs. 
Verder was er technische assistentie bij de inrichting van de Kunstbeurs en 
KERA-MIX. Voor de Urban Art Studio zijn diverse technische voorzieningen 
getroffen en er is geassisteerd bij de verdere inrichting.

Grote verhuisoperatie
Het is in overleg met de vrijwilligers gelukt om de opslag in de Warande 40 
op 11 en 12 december 2015 voor een groot deel te verhuizen naar de nieuwe 
opslag aan de Keulseweg 36 in Pijnacker. De materialen voor 
‘Zondag in ’t Park’ zijn in een container achter de Dorpsstraat 12 opgeslagen. 
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Catering
Deze groep vrijwilligers regelden de voorzieningen voor onder andere 
‘Zondag in ’t Park’, de kunstfoyers, openingen van grote exposities, en 
incidenteel bij de maandelijkse gastkunstenaars. 

8.7.2	PR	fotografie	en	projectbureau	ondersteuning

 Aantal 31/12/2014 Verloopcijfers Aantal 31/12/2015
 11 -/- 4 + 3 10

De groep fotografen heeft zich voornamelijk beziggehouden met het 
fotograferen van alle grote en kleine exposities, ‘Zondag in ’ t Park’ en het 
vastleggen van alle nieuwe vrijwilligers voor de website.

8.7.3	Team	vrijwilligers	TERRATORIUM	(gastvrouwen/heren)

 Aantal 31/12/2014 Verloopcijfers Aantal 31/12/2015
 26 -/- 10   + 9 25
Aantal vrijwilligersuren incl. 
de weekenden en zondagen 
grote exposities en evenementen   3.275

Dit zijn de gastvrouwen/heren die bezoekers te woord staan tijdens de 
openingsuren van het TERRATORIUM. 
Openingstijden van woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en een 
aantal maanden op zondag van 13.00-17.00 uur.

Ook het afgelopen jaar heeft dit team te kampen gehad met veel wisselingen. 
Medio mei 2015 is er extra aandacht gevraagd bij het Vrijwilligers Informatie 
Punt voor de werving van gastvrouwen en -heren. Naast de wekelijkse 
bezetting van het TERRATORIUM hebben diverse gastvrouwen en -heren 
ook meegewerkt bij de ontvangst en begeleiding van bezoekers tijdens de 
weekenden van de tentoonstelling KERA-MIX, tijdens de Kunstmaand en 
tijdens de parkzondagen. 
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Capaciteit
Aandacht blijft om het team qua capaciteit op orde te houden. Het verloop in 
de afgelopen 12 maanden was hoog. Procentueel komt dit uit op 38 procent. 
Het verloop heeft als voornaamste reden dat het niet doorlopend druk is in 
het TERRATORIUM en dat dit niet aansluit bij de individuele verwachting. In 
enkele gevallen hebben leden van het team de overstap kunnen maken naar 
een betaalde baan.

Kwartaalbijeenkomsten
Om de organisatorische aspecten niet uit het oog te verliezen wordt er vier 
keer per jaar een vergadering georganiseerd op de laatste vrijdag van het 
kwartaal. Tussentijdse -noodzakelijke- informatie of vragen, worden via de 
mail gedeeld en afgewikkeld. 

8.7.4	Tijdelijke	vrijwilligers
Er zijn in de maand mei vier vacatures via het VIP verspreid voor assistentie 
tijdens ‘Zondag in ’t Park’. Ook heeft het VIP hier in de maand juni een extra 
bulletin over uitgebracht. In totaal hebben vier vrijwilligers zich via deze weg 
gemeld. Daarbij meldden er zich nog vier vrijwilligers via het netwerk van 
TERRA.
 
Waardering	voor	vrijwilligers
Op 3 juli 2015 heeft de directie aan de vrijwilligers een barbecue aangeboden. 

Namens de Raad van Toezicht en de directie bedanken wij alle vrijwilligers 
voor hun enorme inzet, betrokkenheid, plezierige uitstraling en 
samenwerking.
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FINANCIEEL RESULTAAT
De stichting Terra Art Projects kende in 2015 een omzet van 180.000 euro.
Hiervan werd ruim 90.000 euro besteed aan de realisatie van de 
programmering en projecten.
65 procent van de baten was afkomstig van de gemeente Zoetermeer, 
35 procent werd geworven uit verkoop, via het bedrijfsleven en cultuurfondsen.

09
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MET DANK AAN
Subsidiënten en sponsors
Gemeente Zoetermeer, Fonds 1818, Palenstein DoetMee, Stichting DOEN
Antivlam Brandbeveiliging, Bijlard International, Extentio, 
Bouwbedrijf gebroeders Huurman, Daallin, Greg & Baud, 
KA van Daalen & Zn BV, LEAS Bureau voor zorgvernieuwing, 
Pilatusdam mens & organisatie, Q-seum Art Factory, Spotler, 
Tektor interieur en architectuur, Unibail-Rodamco, Van der List.

Personen
De deelnemende kunstenaars, alle vrijwilligers, de fotografen.

Colofon
Tekst    Mirjam van Spelde, Ed Boutkan, Natalie Vinke
Eindredactie  Joke Meijer
Vormgeving  Sigrid Roelofs
Fotografie   Henk Arens, Fati Buijtelaar, Petrie Coomans,  

Richard Jetten, Nellie Smits, Catherine Terpstra,  
Frans van Zomeren.


