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De ontwikkeling van Terra Art Projects wordt sterk beïnvloed door een
veranderende omgeving. De rol van kunst en van kunstenaars in de
samenleving is onderwerp van politiek en maatschappelijk debat. En ook de
subsidie aan de cultuursector staat hierdoor ter discussie.
Steeds nadrukkelijker worden ondernemerschap en marktwerking
meegewogen. De economische situatie maakt scherpe keuzes noodzakelijk.
In dit tijdsgewricht zette TERRA haar koers in 2012 voort om een
ondernemende, regisserende rol in het spannende domein tussen beeldende
kunst, de kunstenaar en het publiek te vervullen.
Missie
TERRA wil een groot publiek inspireren met beeldende kunst. Zij organiseert
verbindingen tussen kunst, publiek en kunstenaars. Dit doet TERRA vanuit de
overtuiging dat beeldende kunst een extra dimensie geeft aan ieders leven en
aan de samenleving. De interactie tussen product en publiek ziet zij daarbij
als een uitdagend, creatief, maar ook noodzakelijk proces en werkterrein.
Professionaliteit en artistieke overtuigingskracht zijn de bakens voor haar
activiteiten.
Juist in deze tijd is er voor TERRA een noodzaak om het spannende gebied
tussen kunst en samenleving uitdagend en toegankelijk te maken. Dat vraagt
om een ondernemende aanpak, met nieuwe allianties en verbindingen.
Om dat te kunnen doen, past TERRA haar organisatie en werkwijze aan de
nieuwe tijd aan. Zo willen wij bijdragen aan de verdere profilering van de
kunst- en cultuursector in Zoetermeer.
Dit jaarverslag biedt een overzicht van onze projecten en activiteiten in 2012.

TERRATAFELEN
De Dutch Don’t Dance Division
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GEREALISEERDE PROJECTEN
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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.
Het resulteert veelal in projecten die in de openbare ruimten te zien zijn. De
recente projecten in de wijk Palenstein zijn een goed voorbeeld van projecten
waarin wijkbewoners hebben geparticipeerd.
In 2012 heeft TERRA met onderstaande community art projecten een bijdrage
geleverd aan de sociale cohesie en leefbaarheid in de herontwikkelingswijk
Palenstein te Zoetermeer.
2.1.1 Algemeen
Het jaar 2012 is gebruikt om de presentatie van enkele projecten af te ronden.
Er waren daarvoor de afgelopen jaren niet snel locaties voorhanden. Het
gaat om de projecten ‘De verbroedering’, ‘De Wereld’, ‘Samen Sterk’ en een
opknapbeurt voor het billboard. Er is doorgegaan met het poëzieproject ‘Maak
de woorden wakker’. Tevens is het kunstwerk ‘De wastafelwand’ verwijderd.
De tijdelijke huisvesting van TERRA aan de Florens van Brederodelaan 334 en
338 werd opgezegd. Op verzoek van PalensteinDoetMee zijn voor 2013- 2015
enkele projecten in voorbereiding genomen.
2.1.2 Afronding projecten
2.1.2.1 Kunstwerk ‘De verbroedering’
Het idee was om dit kunstwerk van ParticipARTe tijdelijk te plaatsen op het
voormalige terrein van de Eetkeet. Hiervoor werd een plaatsingsconcept
gemaakt. Woningcorporatie Vestia heeft vervolgens een aanvullend
verzoek ingediend om het kunstwerk uit te lichten. Het project was
vergunningplichtig en de aanvraag voor een omgevingsvergunning werd door
TERRA medio 2012 bij de gemeente ingediend. De gemeente vroeg nog veel
aanvullende gegevens en berekeningen. Na overleg tussen Daniël van Goor,
PalensteinDoetMee en TERRA is de beslissing genomen om het kunstwerk
niet te plaatsen omdat voor de extra kosten en het risico van vandalisme geen
budget meer was.

Detail pleinschildering ‘Maak de woorden wakker in Palenstein’
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2.1.2.2 Keramiekproject ‘Samen Sterk’
Dit project van beeldend kunstenaar Vera Zegerman heeft na een lange
zoektocht in de wijk zijn bestemming gekregen. Aan een van de kopzijden
van het Participatiecentrum aan het Van Duvenvoordepad 13. Het kunstwerk
moet gezien de breekbare borden in twee delen worden opgehangen. Eerst
zijn wandplaten gemonteerd die op dezelfde dag weer zijn verwijderd voor
de bevestiging van de keramiekborden. Na deze werkzaamheden zijn de vier
losse panelen bevestigd aan de gevel. Twee dagen daarna is op maandag 23
april 2012 het kunstwerk officieel onthuld.
Doorlooptijd van het project: 16 maanden (van start tot plaatsing)
Aantal deelnemers: 35
Aantal vrijwilligers (plaatsing): 4
2.1.2.3 Kunstwerk ‘De Wereld’
Het kunstwerk van Daniël van Goor ‘De Wereld’ heeft uiteindelijk
een bestemming gekregen. Het is geplaatst in de gangen van het
Participatiecentrum aan het Van Duvenvoordepad 13. Er was een feestelijke
opening op 23 april 2012.
2.1.2.4  Poëzieproject ‘Maak de woorden wakker’
Vanaf oktober 2011 stonden de werkzaamheden van het kunstenaarsduo
Genoveef Lukassen en Maarten van den Elzen grotendeels in het teken van
‘Maak de woorden Wakker in Palenstein’. Er werden dichtworkshops gegeven
en er werd een groot plein beschilderd.
Op zaterdag 8 september 2012 opende wethouder Edo Haan tijdens de Dag
van Palenstein de resultaten. “Je merkt dat activiteiten als ‘Maak de woorden
Wakker’ de sociale cohesie bevorderen”, aldus de wethouder. Tijdens de
opening werden gedichten voorgedragen door Edo Haan en een aantal
participanten. Daarbij werd een boekje met de gedichten van de deelnemers
beschikbaar gesteld. Voor de promotie van dit project is het billboard aan de
Dumeelaan opgeknapt.
Genoveef Lukassen beschilderde het plein in samenwerking met de inwoners
van de wijk en met vrijwilligers van het Participatiecentrum. “Je ziet een grote
blauwe boom met een groene lucht en oranje aarde”, vertelt Lukassen. “Het
ontwerp past bij de tendens van het project. Je ontdekt nieuwe dingen als je
buiten de gebaande paden durft te treden.”
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Detail ‘Samen Sterk’
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Op het plein zijn ook een aantal gedichten te zien die werden gemaakt
door de inwoners van Palenstein. De resultaten van de dichtworkshops zijn
bovendien te bewonderen op diverse kleurrijke borden bij de invalswegen van
de wijk. De gedichten zullen in ieder geval tot eind 2013 in de wijk te zien zijn.
Veel gedichten gaan over de wijk Palenstein. “Ook de individuele belevingen
werden vaak beschreven”, vertelt Maarten van den Elzen. “Sommige
gedichten zijn erg filosofisch, anderen luchtig of juist zwaarmoedig. Je ziet
dat mensen verrast zijn over wat ze kunnen en er komt soms heel wat los.
Er werd advies gegeven waar nodig en er ontstonden ook duo’s. We kregen
tussen de workshops door veel e-mails en een enkeling was zelfs tot diep in
de nacht aan het schrijven!”
Doorlooptijd van het project: 8 maanden
Aantal deelnemers: 75
2.1.2.5 Opzegging etagewoningen Florens van Brederodelaan 334 en 338
Vanaf 2009 had TERRA de beschikking over twee etagewoningen aan de
Florens van Brederodelaan 334 en 338. Nummer 334 werd ingericht als
atelier voor het geven van diverse workshops. Het atelier was bij uitstek
geschikt bij de voorbereidingen van het kunstproject in de flat zelf. In 2012
zijn deze activiteiten verhuisd naar het Participatiecentrum en werd in goed
overleg met woningcorporatie Vidomes, Stichting ParticipARTe en TERRA het
atelier in mei 2012 opgezegd.
Nummer 338 is vanaf het begin gebruikt als tijdelijk kantoor voor TERRA,
een presentatie- en vergaderruimte. De etagewoning heeft ook gediend
als tijdelijke verblijfplaats (Artist in Residence) voor kunstenaars verwant
aan het culturele veld van Zoetermeer. In de loop van de tijd veranderde het
karakter van en de behoefte aan kunst binnen de wijk. Participatie ging een
grotere rol spelen. TERRA heeft haar kunstactiviteiten in de wijk aangepast
na overleg met PalensteinDoetMee. Er was derhalve geen reden meer om het
TERRA-kantoor in Palenstein te handhaven. Op 1 oktober 2012 heeft TERRA
de etagewoning nummer 338 weer beschikbaar gesteld voor bewoning en
teruggegeven aan woningcorporatie Vidomes.Stichting Terra Art Projects
en stichting ParticipARTe willen de woningcorporatie Vidomes via deze weg
nogmaals danken voor het beschikbaar stellen van de woningen

Brederodeflat verwijderd. Het bleek dat de wastafels in de loop van de tijd het
voegwerk van de bakstenen los trokken. Uit veiligheidsoverweging is besloten
de zestig wastafels te verwijderen. Gepland was dat de wastafelwand na drie
jaar, tegelijk met de flat, uit het beeld van de wijk zou verdwijnen. Door de
gewijzigde planning in de herinrichting hebben de wastafels uiteindelijk vier
jaar de flatwand gesierd.
2.1.3 Opdracht/concept 2013-2015 (kunstwerk en kunstproject)
In 2012 zijn PalensteinDoetMee en TERRA in gesprek gegaan over de
ontwikkeling van een meerjarenprogramma voor de periode 2013-2015.
Dit resulteerde in eerste instantie in een tweeledige vraag:
programma voor de sloop van de eerste flat in Palenstein (2015)
voorstel kunstwerk in het Park Palenstein.
Met het oog op de sloop van de eerste flat in Palenstein bedacht TERRA
een concept waaraan meerdere culturele organisaties deel kunnen nemen.
Het project heeft de werktitel ‘Metamorfose’ en de ambitie is om dit vanaf
zes maanden voor de sloop te realiseren. Het eerste concept werd door
PalensteinDoetMee enthousiast ontvangen. Onderzocht wordt of de door
TERRA gestelde randvoorwaarden haalbaar zijn. In 2013 zal TERRA het
concept, in nauw overleg met de betrokken corporaties, verder uitwerken.
Voor het kunstwerk in het Palenstein park heeft TERRA op verzoek van
PalensteinDoetMee een ontwerp van beeldend kunstenaar Hetty Arens,
de ‘Art-Box/ wijkmuseum’, gepresenteerd. Na presentatie van de plannen
heeft PalensteinDoetMee geconcludeerd dat hun voorkeur uitgaat naar
ondersteuning van het Metamorfoseproject. Gezamenlijk wordt onderzocht of
het kunstwerk in het park onder de 1 procentregeling kan vallen en of daar de
procedure reeds voor is gestart.
Het voorlopig budget voor het meerjarenprogramma werd gesteld op 70.000
euro.

2.1.2.6 Verwijderen kunstwerk ‘Wastafelwand’
In de maand december 2012 is door tussenkomst van de woningcorporatie
Vidomes het kunstwerk ‘de Wastafelwand’ aan de kopzijde van de Floris van
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2.2 César Franck zet de toon in 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
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 zal een kernpositie innemen in het gebied en door zijn sokkel ook een
rustpunt vormen. 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 zal het door Patrick
Lijdsman ontwikkelde logo van het project opvallen. Dit ontwerp toont een
geabstraheerde César Franck en zal op de gevel van de sporthal worden

Wijkmuseum Het Metrum
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afgebeeld. Zo wordt César Franck daadwerkelijk ‘het gezicht’ van het gebied.
In dezelfde lijn zal bewegwijzering naar de gevestigde instanties worden
vormgegeven. Deze vervangt het rommelige assortiment van verouderde
naambordjes bij de entree van de César Franckrode.
Langs de inrij-route en op de berging op het plein worden muurschilderijen
aangebracht met als thema het romantische landschap. Deze schilderijen
worden door de kunstenaars vervaardigd  op basis van ontwerpen van
leerlingen van het ID college.
De algemene uitstraling van het vernieuwde gebied zal romantische
invloeden tonen 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.
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 kwam een diversiteit aan creatieve
uitingsvormen tot stand, die in 2013 worden geëxposeerd in ‘het Metrum’.
Onderstaand een uiteenzetting van de deelnemers en activiteiten:
Maart: Stichting Mooi
Vijf groepen kinderen en jongeren, namen elk drie keer deel aan een
workshop. In totaal 85 deelnemers. Er is gewerkt met gekleurd papier en
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Workshops ‘César Franck zet de toon’
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geschilderd met acryl op doek. De jongeren knipten rubber in silhouet,
waarna deze met veters in fietswielen werden vastgezet,  ze beschilderden
een heel groot doek met spuitbussen en tekenden elkaar hierop in contouren,
waarna het met acrylverf werd ingevuld.
April: Stichting Piëzo
Vanaf april werkten creatieve groepen van Piëzo aan acht kubussen van
acrylverf op doek (grisailles).
Juni: De Keerkring
Vier groepen van zestien leerlingen (64 deelnemers) bewerkten stroken
papier met stempels en tekeningen en maakten portretten op doekjes in
acryl.
Juni: ID College
Zestien leerlingen kregen tijdens twee workshops een introductie in
landschapskunst.
Er werd gezamenlijk nagedacht over vlakverdeling. Na het opmeten van de
muren op de locatie, schetsten en schilderden zij met acryl op grote vellen
papier ontwerpen voor de muurschildering.
Juli: Reakt
Achttien deelnemers maakten in drie workshops tafelkleden met
portretmandala’s.
Augustus: Stichting Mooi
Met twaalf jongeren werd tijdens de vakantieperiode aandacht besteed aan
landschapsontwerpen.
September: De Keerkring
Drie groepen van zestien leerlingen (48 deelnemers) bewerkten stroken
papier met stempels en tekeningen en maakten portretten op doekjes in
acryl.
November: De Watersnip
Dertig leerlingen maakten een portret van de buurman/buurvrouw.
2.3 Overige projecten en exposities op locatie
2.3.1 Levensgroot – solo-expositie Debora Makkus
Van 4 februari tot en met 18 maart in het stadsmuseum Zoetermeer
Aantal bezoekers: 982
Schoonheid met een rauw randje, dat is hoe de krachtige schilderijen van
Debora Makkus zich het beste laten omschrijven. Op 4 februari werd de

‘Levensgroot’, solo-expositie Debora Makkus
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solo-expositie Levensgroot, georganiseerd door TERRA, geopend in het
Stadsmuseum. De werken van Makkus tonen hoe vrouwen in een kwetsbare
positie hun krachten hervinden om het leven weer op te pakken.
De opening van de expositie werd druk bezocht. Anthonie Stal, voorzitter
van de Raad van Toezicht van het Kröller-Möller Museum, verzorgde het
openingswoord. Stal was zeer te spreken over het werk en vertelde onder de
indruk te zijn van de hoge technische kwaliteit.
De enorme schilderijen van de kunstenaar laten toeschouwers op een intense
manier kennis maken met een aantal vrouwen op een keerpunt in hun leven.
Makkus probeert in haar werk het spanningsveld tussen kwetsbaarheid en
kracht weer te geven. In vele lagen verf en kleurnuances creëert zij diepte en
levendigheid op het linnen. Het was de eerste keer dat Makkus haar werken
gezamenlijk aan de buitenwereld toont. Tijdens de tentoonstelling stond de
serie Rise centraal. De titel gaf op letterlijke en figuurlijke wijze het thema
weer: de levensgrote naakte vrouwen lijken uit een gevallen positie omhoog
te willen komen om op te staan, te herrijzen.
“Makkus kiest voor een schilderachtige stijl die de werkelijkheid benadert,
waarbij zij zelf de keuzes blijft maken in wat zij belangrijk vindt en zichtbaar
wil maken”, aldus kunsthistorica Renske van der Zee.” Haar kleurgebruik
is niet altijd realistisch, zo schept zij levendigheid en dramatiek in het
schilderij.” De schilderstijl die voor de serie Rise werd gebruikt heet
clair-obscur, een schildertechniek die gebaseerd is op heftige lichte en
donkere contrasten. De meest bekende gebruikers van deze techniek waren
Rembrandt en Caravaggio. Naast de Rise serie was ook een aantal clairobscur portretten en twee stillevens van Makkus te zien.
De expositie was zeer succesvol, ook in de samenwerking met het
Stadsmuseum. TERRA heeft als een van haar hoofddoelen om een
springplankfunctie te vervullen voor jonge kunstenaars zoals Debora Makkus.
Het Stadsmuseum bood een passende expositieruimte voor dit concept.
2.3.2 De polder Voorbij, Zoetermeer 50 jaar groeikern
Periode 27 maart tot en met 30 juni 2012
Aantal bezoekers: 500
Op 27 maart vond de officiële opening plaats van de festiviteiten rondom
het thema De Polder Voorbij, Zoetermeer 50 jaar groeikern. De bijdrage
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‘De polder Voorbij, Zoetermeer 50 jaar groeikern’
Intallatie Marus van der Made
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van Stichting Terra Art Projects was het artistiek gebruik van de voormalige
Vuurtorenschool aan de Leidsewallen.
Drie maanden lang waren er diverse exposities te zien. De laatste maand
werd zelfs een expositie over stedelijke ontwikkeling door de gemeente
toegevoegd. De school is door veel geïnteresseerden bezocht. Ook vonden
diverse activiteiten en lezingen plaats, waaronder de kunstenaarslezing van
Stichting VKCZ en uitreiking van de Gemma Smid Architectuurprijs.
Installaties
In het gebouw waren installaties te zien van zes kunstenaars, leden van de
Nederlandse Kring van Beelhouwers. Kunstenaar Marion Vriens maakte
een ruimte die volledig bestond uit kranten, waarin kleine amoretto’s
(liefdesgodjes) te zien waren. “Door socialisatie en het aangaan van relaties
leren we onszelf manieren aan om anderen meer van ons te laten houden”,
aldus Vriens. “We drijven zo af van onze kern.” Mariah Blue creëerde een
berglandschap van piepschuim en Annemie Bogaerts vulde twee lokalen
met granen en zaden, die in geometrische vormen een patroon op de vloer
vormden. Een vloerkleed van natuurlijke materialen. Ook de verduisterde
ruimte van kunstenaar Adri de Fluiter, die compleet werd gevuld met rode
hangende koppen, de ‘Google Girls’, was een beleving voor de toeschouwer
evenals de compleet met woldraden gevulde ruimte van Stephanie Rhode.
De Zoetermeerse kunstenaar Marus van der Made experimenteerde in
een lokaal met antraciet en puur pigment, waardoor er indrukwekkende
contrasten ontstonden.
Bij elke installatie was meer informatie beschikbaar over de uitwerking
van het thema. De installaties werden ondersteund door teksten over de
achtergrond van het kunstwerk en de kunstenaar. De bezoekers waren
zichtbaar onder de indruk van het werk en toonden specifieke voorkeuren. De
diversiteit en het onderscheidende karakter van de werken wekte interesse bij
een grote groep mensen. De lokalen met zaden en draden lieten bijvoorbeeld
zien met hoeveel verschillende materialen kunst gemaakt kan worden.
Kunst in de openbare ruimte
Ook was er een expositie die via foto’s en verhalen van kunstenaars vijftig
jaar kunst in de openbare ruimte toonde. Sommige bezoekers kwamen voor
het eerst bewust in aanraking met een werk in hun eigen wijk, waar ze soms
al jaren ongemerkt langsliepen. Ook de achtergrondinformatie was voor

‘De polder Voorbij, Zoetermeer 50 jaar groeikern’
Intallatie Marion Vriens (detail)
22

23

veel mensen nieuw. Er werden vooral veel reacties gegeven over het verhaal
achter het veelbesproken kunstwerk De Aardappelmannetjes.
Vijftig jaar stedelijke ontwikkeling
Eind mei werd door de gemeente een extra expositie ingericht in de
Vuurtorenschool. ‘50 Jaar bouwen aan Zoetermeer’ werd geopend door
wethouder Edo Haan. De expositie is ontwikkeld en ingericht door het team
Stedenbouw en Verkeer.
Men zag een tijdlijn vanaf het jaar 1962. Aan elk jaar op de tijdlijn was
beeldmateriaal toegevoegd zoals een structuurplan uit de jaren zestig,
de topografische kaart van 1974 en een foto van de Floriade. Ook zijn de
gebeurtenissen in Zoetermeer in een breder perspectief geplaatst. Bezoekers
herkenden hun eigen buurt en waren soms verrast om te zien hoe deze
buurt in de loop der jaren was veranderd. Er ontstonden discussies over
de geschiedenis van Zoetermeer en de persoonlijke woonsituaties van de
bezoekers.
Ook waren er plannen voor Zoetermeer te zien die nooit zijn gerealiseerd.
Zoals die in de jaren zestig om Zoetermeer richting Leidschenveen te bouwen
en de Dorpsstraat af te breken. Ook waren er serieuze plannen voor een
Chinees themapark bij de nieuwe Driemanspolder en de hoogste toren van
Nederland op de locatie van de Lus in Rokkeveen. Via foto’s, informatie en
een grote kaart kwamen bezoekers meer te weten over deze plannen. Ook
werd er een interactief gedeelte ingericht, waarbij de bezoekers via een
kaart en rode en groene pinnetjes konden aangeven welke plekken zij mooi,
interessant of nuttig vinden en welke juist niet.
Stichting Terra Art Projects is erg tevreden met het inhoudelijke resultaat en
het bezoekersaantal.
Door de samenwerkingsverbanden (met het Stadsmuseum en de gemeente),
de aanhoudende aandacht van de media en de bewegwijzering wisten zowel
gerichte bezoekers als toevallige passanten de weg naar de school te vinden.

1001 dromen
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2.3.3. Project ‘1001 Dromen’
Aantal deelnemers: 1001
‘27 maart 2012. Zoetermeer is officieel vijftig jaar een groeikern. Maar is het
ook uitgegroeid? Het kunstproject 1001 dromen van Vera Zegerman biedt
inwoners de kans te dromen over de toekomst van Zoetermeer of over hun
eigen toekomst in (of misschien wel buiten) Zoetermeer.’
Met bovenstaande tekst begint het dromenformulier van kunstenaar
Vera Zegerman.  
Van maart tot en met oktober 2012 kregen de inwoners van Zoetermeer de
kans om deel te nemen aan haar project ‘1001 Dromen’, mede georganiseerd
door Stichting Terra Art Projects. Zoetermeerders konden hun wens voor de
stad of zichzelf kenbaar maken. Het resultaat werd op 2 november in 1001
plexiglazen bollen te water gelaten in De Dobbe. Een aantal bollen werden ’s
nachts verlicht.
Het project begon samen met de activiteiten rondom ‘De Polder Voorbij,
Zoetermeer 50 jaar Groeistad’. Geïnteresseerden konden een droom
opschrijven voor zichzelf, anderen of voor de stad. Deze dromen werden
gescand, gevouwen en op de website www.1001dromen.net geplaatst.
Daarna zijn ze met behulp van vrijwilligers ‘ingebold’ en dichtgeplakt.
“Als er zoveel dromen bij elkaar liggen, dan móet daar wel iets goeds uit
voortkomen”, vertelt de kunstenaar. “We gaan uit van de positieve kracht
van al die wensen bij elkaar. De meeste mensen die ik sprak reageerden
enthousiast. Sommigen vertelden me geen dromen te hebben. Toch kwam
er uiteindelijk al pratend wat naar voren. Ik bracht de mensen zo in contact
met hun dromen, die varieerden van de loterij winnen tot mooie wensen
voor verbeteringen in Zoetermeer, vrede in de wereld of samen gezond oud
worden.”
“Midden op straat raakte ik aan de praat over heel persoonlijke zaken. Ik heb
ook vaak gezegd: “Ik heb niet de macht om de dromen te laten uitkomen, het
enige dat ik kan doen is elke droom veel aandacht geven in de hoop dat het
helpt”. Het dromenproject maakte veel los bij mensen. Ik had niet verwacht
dat het project zoveel emoties en verhalen zou opleveren. Het is mooi om te
zien dat er gesprekken ontstaan en je mensen aan het denken kunt zetten.”
Het project werd bedacht en begeleid door kunstenaar Vera Zegerman
en ondersteund door Floravontuur Promotie Zoetermeer en de
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woningbouwcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes. De dromen
werden onder andere verzameld in de Dorpsstraat en het Stadshart. Ook
verzamelde de kunstenaar de dromen tijdens workshops voor jongeren,
activiteiten voor ouderen en op scholen.
De bollen zijn op 4 januari 2013 weer uit het water gehaald.
2.3.4 Kunsthappen 2012, thema: Roadmovie
Aantal deelnemers: 662
Op de tijdelijke locatie in de Vuurtorenschool werd voor kunsthappen binnen
zeer korte tijd een aangepast programma bedacht door kunstenaars Marijke
Wijgerinck, Monique François en Ien Dobbelaar. Het leverde vier spannende
dagen op met interessante resultaten.
Voortdurend zijn we onderweg. Zowel letterlijk tussen huis en school, als
onderweg in de tijd: tussen vandaag en morgen en later. Hoe verplaats je
je? met de RandStadRail? Per fiets? Lopend? Denkend? Dromend? En wat
zie je allemaal onderweg? Let je wel eens op gebouwen, beelden, groen
en mensen die je tegenkomt? Ook kunstenaars zijn onderweg en sommige
kunstenaars geven dit thema vorm in hun werk. Tijdens Kunsthappen 2012
namen de scholieren deel aan ‘Roadmovie’, een (inter-)actief programma
met een verhaal, ontmoetingen met beeldende kunst en kunstenaars en een
Roadmovie die zij samen maakten.
Na afloop werd elke dag het opgenomen materiaal door de kunstenaars
bewerkt tot ‘Roadmovie’ en op youtube geplaatst.
In het kijk- en luisterdeel vertelden de kunstenaars over de opzet van
het programma, de eigen ervaringen van de leerlingen met nieuwe
media korte ‘documentaires’ van hun dagelijkse bestaan) en het thema
Roadmovie in de hedendaagse kunst: kennismaken met Terra Art Projects
en enkele roadmovie-projecten in verschillende vormen, drie projecties van
beeldbewerkingen met geluid van een hedendaags kunstenaar (Monique
François, België) en een muziekclip met animatie van de band Mastercab
(muziek Stan Nieuwenhuis en Elke Jacobs, animatie Frank Nieuwenhuis,
Brussel, België). In het doe-gedeelte maakten de leerlingen een deel van een
Roadmovie (speelgoed-animatie) met behulp van stop-motiontechniek.
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3.1 Algemeen
Eind 2011 heeft TERRA haar intrek genomen in het 4MKB Center aan het
Bredewater. Dit voordien leegstaande kantoorcomplex werd in de loop van
2012 vestigingsplek voor een diversiteit aan kleine ondernemers. TERRA
huurde een kantoor waar de dagelijkse leiding haar werkzaamheden
verrichtte. Daarnaast werd overeengekomen dat TERRA haar jaarprogramma
kon gaan realiseren in het atrium van het gebouw.
3.2 Tentoonstellingen
3.2.1 Zoetermeer maar anders (reprise)
Periode  21 januari tot en met 5 februari 2012
Aantal bezoekers: 100
Ter gelegenheid van de opening van het 4MKB Center en ter aankondiging
van de activiteiten van TERRA in het Atrium, werd een nieuwjaarsreceptie
georganiseerd. In samenwerking met leden van Fotowerk werd de
succesvolle expositie ‘Zoetermeer, maar anders’ nogmaals opgebouwd. Nu
op de nieuwe locatie. Foto’s van de expositie werden dagelijks op Dichtbij.nl
geplaatst en de expositie trok ook nu weer veel publiek.
3.2.2 Deviant
Periode 18 maart tot en met 22 april
Aantal bezoekers: 150
Deviant, een toepasselijke titel voor het verhaal dat het trio Dylan Eijkes,
Stephan Muis en Rosa Verloop willen vertellen met hun kunst. Het is de
letterlijke vertaling van het woord ‘afwijkend’. De werken van de kunstenaars
laten de beschouwer op een andere manier kijken naar het menselijk
lichaam en de vorming van de geest. Voor sommigen controversieel, voor
anderen een stimulans om te reflecteren. “Onze kunst is anders dan wat
gangbaar is in veel hedendaagse musea.”
Gezamenlijk wilden de kunstenaars met Deviant een donkere maar
prikkelende beleving creëren, die ruimte biedt aan eigen gedachteprocessen.
Dit resultaat is zeker bereikt. Inhoudelijk werd er veel gereageerd op

Expositie Deviant
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het werk. Men was zichtbaar onder de indruk. Sommige bezoekers en
ondernemers vonden het erg heftig werk. Velen waren onder de indruk van
het materiaalgebruik. Men sprak veel over de combinatie van materialen
in het werk van Stephan Muis en de manier waarop Rosa Verloop haar
mensfiguren via vormloos nylon een karakter wist te geven. Ook over de
techniekbeheersing van Dylan Eijkes werd positief gesproken.
Het resultaat was een visueel aantrekkelijk geheel, waarbij ook de
individualiteit goed zichtbaar was. Met Deviant heeft TERRA een gedurfde
expositie willen creëren die de kracht en kwaliteit van de onafhankelijke
kunstenaars toont. De werken van de individuen vulden elkaar inhoudelijk
en visueel aan. Het resultaat was een indrukwekkende expositie die het
maatschappelijke debat over kunst, hoewel op lokaal niveau, een extra
impuls wist te geven.
3.2.3 Rondleiden
Periode 11 mei tot en met 3 juni
Aantal bezoekers: 90
Op vrijdag 11 mei vond de opening plaats van Rondleiden. De expositie, die
te zien was t/m zondag 3 juni , toonde werken van de vijf kunstenaars Hetty
Arens, Tineke Jacobs, Aart Korsuize, Marije Mommers en Joke Elzinga. De
expositielocatie aan het Bredewater werd door de kunstenaars naar eigen
inzicht ingericht.
Tijdens de opening is gesproken over de individuele motivaties. Ook ging
men verder in op het totale beeld en de samenwerking hierin. De aanwezige
geïnteresseerden - zowel bezoekers als een aantal ondernemers uit het
4MKB Center - stelden bovendien veel vragen. Vragen over de inhoud van
het werk maar ook over het vak. Er ontstond bijvoorbeeld een discussie over
de noodzaak van de waardering van het werk door anderen. Hoe vind je een
balans tussen het maken van kunst voor jezelf en de afhankelijkheid van de
goedkeuring van potentiële kopers en instanties?
De kunstenaars van Rondleiden maken zeer divers werk, maar er is ook
een duidelijke overeenkomst te vinden. De werken speelden in op het thema
ruimte. Dit kan de ruimte zijn die in het werk is te vinden maar kan zich ook
uiten door de verhouding met de expositielocatie of de andere werken. Het
resultaat was een visueel aantrekkelijk geheel, waarbij ook de individualiteit
goed zichtbaar was
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3.2.4 Onwards
De geplande expositie Onwards van Marijke Wijgerinck en Monique François,
kon helaas geen doorgang vinden. Door ontbrekend budget werden in eerste
instantie concessies gedaan aan het eigenlijke concept. Toen bovendien bleek
dat in het atrium activiteiten waren gepland die de realisatie van het project
onmogelijk maakten en er geen alternatieve ruimte beschikbaar was, werd
besloten het project te annuleren.
3.2.5 Oktober Kunstmaand
Periode: 5 oktober tot en met 28 oktober
Aantal bezoekers expositie: 400
Aantal bezoekers Open Atelierdagen: 400 (niet allen unieke bezoekers)
Aantal deelnemers workshops: 35
Een aantal jaar geleden begon TERRA met het organiseren van de
Overzichtsexpositie en de Open Atelierdagen. Per jaar laten ongeveer vijftig
kunstenaars hun werk zien. Een groot deel van hen opent het eigen atelier
voor het publiek. Dit jaar werd voor het eerst de ‘Oktober Kunstmaand’
georganiseerd.
Het concept ‘Kunstmaand’ is ontstaan uit de behoefte om de verschillende
activiteiten van TERRA in de maand oktober op een aansprekende manier te
bundelen. Oktober is voortaan een maand waarin artistieke activiteiten op
een overzichtelijke manier worden aangeboden en kruisbestuivingen kunnen
ontstaan.
Vorig jaar werd begonnen met het thematiseren van de Open Atelierdagen en
de Overzichtsexpositie. Het thema ‘activiteit’ werd toen toegepast op de Open
Atelierdagen. Kunstenaars waren actief aan het werk in hun atelier. Dit jaar
kwam het thema, ‘ontwikkeling’, naar voren tijdens de Overzichtsexpositie.
Elke kunstenaar werd verzocht om een oud en een recent werk te tonen.
Ook werd ze gevraagd om hun ontwikkeling in tekst weer te geven. De
teksten werden toegevoegd aan de expositie. Het thema viel in de smaak
bij zowel de kunstenaars als het publiek. Het contrast tussen het oude en
het recente werk was bij sommige kunstenaars heel subtiel. Soms was
het tegenovergestelde het geval. Dan kon men zich nauwelijks voorstellen
dat de twee tentoongestelde kunstwerken door dezelfde kunstenaar waren
vervaardigd. Het oudere werk was soms tientallen jaren oud of slechts een
paar jaar. Het thema maakte in woord en beeld duidelijk hoe kunstenaars
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tijdens de Oktober Kunstmaand
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via hun werk uiting blijven geven aan persoonlijke ontwikkeling. TERRA
heeft gemerkt dat het toevoegen van een thema de bezoeker handvatten kan
bieden om het geëxposeerde werk op een andere manier te bekijken. Er werd
één werk verkocht. De thematische opzet zal ook volgende jaren terugkeren.
Open Atelierdagen
Op zondag 7 en zondag 28 oktober openden kunstenaars de deuren van hun
ateliers voor het publiek. TERRA koos voor twee zondagen omdat het publiek
op deze dag doorgaans meer tijd beschikbaar heeft.
Dit jaar werd niet gekozen voor een kleine brochure met informatie over
de route en de kunstenaars maar voor paginagrote advertenties in de
lokale kranten. In deze advertenties was onder andere informatie te vinden
over de deelnemende kunstenaars aan de Overzichtsexpositie en de Open
Atelierdagen. Er werd melding gemaakt van de Affordable Art Wall en de
workshops die werden georganiseerd. De advertentie toonde een kaart met
de locaties.
De ervaring is dat bezoekers een boekje pas meenemen als de locatie
al is bezocht. Met de advertentie wilde TERRA meer mensen naar de
ateliers trekken en een volledig overzicht bieden van de activiteiten. De
bezoekersaantallen verschilden per kunstenaar. Sommigen waren blij verrast
met het aantal bezoekers en zagen een duidelijke verbetering ten opzichte
van voorgaande jaren. Voor anderen vielen de bezoekersaantallen tegen.
De keuze voor bepaalde ateliers hangt af van de persoonlijke smaak van
de bezoeker, maar andere factoren spelen ook mee. De weersverwachting,
de locatie van het atelier, concentraties van ateliers in het centrum. Op
afgelegen locaties komen dan minder bezoekers.
Met de Kunstmaand wilde TERRA ook het tekort aan ateliers aan de orde
stellen. Verschillende partijen in Zoetermeer attenderen op het groeiende
ateliertekort. Steeds meer kunstenaars moeten hun atelier verlaten en
kunnen hier geen betaalbare ruimte voor terugvinden. Via een artikel in de
lokale krant het Streekblad werd de situatie onder de aandacht gebracht. Ook
werd aan pandeigenaren gevraagd om het huisvesten van een kunstenaar
te overwegen. Vooroordelen werden ontkracht en de voordelen van het
huisvesten van kunstenaars werden benadrukt.
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Nevenactiviteiten
Dit jaar heeft TERRA twee nieuwe elementen toegevoegd aan de bestaande
activiteiten. Een daarvan betreft de Affordable Art Wall. TERRA vroeg
de kunstenaars om werk in te leveren dat maximaal 150 euro kost. De
Affordable Art Wall resulteerde in een kamer, gevuld met een divers aanbod
van kunstwerken. Zo kreeg iedereen de kans een uniek kunstwerk aan te
schaffen. Het bleek een succes. In totaal werden elf kunstwerken verkocht.
Sommige bezoekers kwamen zelfs speciaal voor dit onderdeel en bekeken
daarna pas de overzichtsexpositie. Hiermee is het doel van TERRA om
kruisbestuiving te stimuleren geslaagd. De Affordable Art Wall zal een
terugkerend element worden in het aanbod van TERRA, op onafhankelijke
basis en gekoppeld aan de kunstmaand.
De workshops, die dit jaar voor het eerst werden georganiseerd, zijn
eveneens een geslaagd onderdeel van de Kunstmaand. De workshops werden
gepromoot via de advertenties in kranten, de flyer en diverse sociale media.
Twee workshops zaten vol en één workshop bijna vol. Op zaterdag 27 oktober
vonden er drie plaats. Deze werden begeleid door Zoetermeerse kunstenaars.
Selectie daarvan vond plaats op basis van de kwaliteit en de diversiteit in het
aanbod van de kunstenaars.
Tijdens de workshop van Gerart Kamphuis gingen de participanten aan de
slag met monoprints.  Hierna volgde de workshop van José Koebrugge,
waarbij haar thema, ‘de fiets’ werd gecombineerd met schildermotieven in
de stijl van Mondriaan. De laatste workshop werd gegeven door Lydia van
Domburg. Tijdens deze workshops konden de deelnemers naar hartelust
experimenteren met verf en andere materialen. De deelnemers waren
erg tevreden over het aanbod en werden verrast door de technieken die ze
leerden.
Het doel van de workshops was om een nieuwe groep bezoekers bij de
activiteiten van TERRA te betrekken en om hen in contact te laten komen
met kunstenaars. De workshops vonden op dezelfde locatie plaats als de
Overzichtsexpositie en de Affordable Art Wall en veel van de deelnemers
bezochten na de workshops ook de exposities.
Oktober Kunstmaand is volgens TERRA voor herhaling vatbaar. De nieuwe
nevenactiviteiten bleken een waardevolle en succesvolle toevoeging aan de
bestaande activiteiten. Ook de media wisten de activiteiten beter om te zetten
in toegankelijke berichtgeving.
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3.2.6 KERA-TEX 2012
Periode: 10 november tot en met 2 december
Aantal bezoekers: 700
Bijna dertig door TERRA geselecteerde beroepskeramisten toonden vanaf 10
november hun visie op de relatie die keramiek en textiel met elkaar kunnen
aangaan. Zij exposeerden gedurende vier weekenden maximaal vijf werken,
van klein figuratief werk tot grote abstracties, volledig ontworpen met klei en
textiel.
KERA-TEX 2012 werd georganiseerd door Hetty Arens en Vera Zegerman in
samenwerking met TERRA. De opening van de verkoopexpositie werd druk
bezocht. In 2011 vond de expositie plaats in de Philipsstraat, waar TERRA een
grote industriële hal tot haar beschikking had. Deze hal werd bijna geheel
gevuld met de kunstwerken. Dit jaar presenteerde TERRA het werk op een
nieuwe locatie, het 4MKB-Center. Het atrium van dit bedrijvencomplex heeft
een intiemere sfeer. Het aantal werken dat werd gepresenteerd was ruim
voldoende om de gehele ruimte stijlvol te kunnen vullen.
De expositie toonde het boeiende resultaat  van contrast en contact. Het
unieke karakter en de diversiteit van de expositie zorgden voor een hoop
kijkplezier zonder dat hier specifieke kennis van kunst voor was vereist.
Tijdens KERA-TEX 2012 werd een gastenboek neergelegd, waar de bezoekers
hun indrukken van de expositie konden achterlaten. Dit werd dan ook
enthousiast gedaan. Een aantal bezoekers gaf een compliment over de
eenheid van het geheel. ‘De werken sluiten dit jaar beter bij elkaar aan’, was
het commentaar.
TERRA zal in 2013 KERA-MIX introduceren. Zo stimuleert de stichting de
kunstenaars om opnieuw het experiment aan te gaan en geeft zij hen de
vrijheid om zelf te bepalen met welk materiaal ze de klei combineren.
3.3 Kunstfoyers
De kunstfoyers, waar TERRA enkele jaren geleden mee begon, werden in
2012 voornamelijk tijdens de openingen van de exposities gepland. TERRA
medewerker Mirjam van Spelde bereidde steeds een interview met de
kunstenaars voor, dat tijdens de opening live werd gevoerd.
Aanvullend was er ook voor de bezoekers gelegenheid om vragen te stellen.
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In deze vorm waren er kunstfoyers bij de opening van Levensgroot, Deviant en
Rondleiden.
Ook organiseerde TERRA een tweetal kunstfoyer-sessies voor ondernemers,
binnen het thema ‘Omdenken’.
Kunstenaars Sjaak Langeberg en Rosé de Beer gaven een presentatie van
hun projecten aan:
• relaties van LEAS bureau voor zorgvernieuwing, bestuurders en directies
van zorgaanbieders;
• relaties van DOC advies, hoger management en high potentials van
(semi)overheid en topbedrijven als KLM.
Na afloop van de presentatie werd er gediscussieerd over de interventies
die door het kunstenaarsduo waren gerealiseerd. Wat ze teweeg hadden
gebracht, dan wel opgeleverd en wanneer een dergelijke aanpak prefereert
boven traditionele oplossingen. TERRA IN BEDRIJF organiseerde beide
bijeenkomsten in opdracht van LEAS en DOC advies.
3.4 Terratafelen
TERRAFAN Pilatusdam maakte het mogelijk dat er ook in 2012 een
sprankelende editie van TERRATAFELEN kon wordend georganiseerd. Twaalf
lokale kunstenaars kleedden een tafel aan, aansluitend op hun werk en/of
discipline. Er schoven een kleine zestig gasten aan en gezamenlijk werd er
genoten van buffet (10 Spices Catering), dans (De Dutch Don’t Dance Division)
en artistiek gesprek.
Aanwezig was ook literair gezelschap ‘Het Waait’. Zij maakten ter plaatse,
geïnspireerd door de ervaringen van TERRATAFELEN, een boekje met korte
verhalen over de avond. Tijdens TERRATAFELEN 2012 werden de gasten
wederom succesvol getrakteerd op verrassende vormen van kunstbeoefening.
Deelnemende kunstenaars waren:
Hetty Arens, Rob de Graaf, Yvon Grevers, Fieke Hordijk, José Krijnen,
Xandra Lapperre, Karel Lengkeek, Marus van der Made, Debora Makkus,
Joke Meijer, Vera Zegerman en Ton van Zeijl.

TERRATAFELEN
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4.1. Samson Regeltechiek
TERRA organiseerde op 19 januari een nieuwjaarsbijeenkomst voor de
Zoetermeerse vestiging van Samson Regeltechniek. Hierbij werd de opzet
gehanteerd van TERRATAFELEN, waarbij diverse dansperformances werden
geprogrammeerd tussen de dinergangen in. Deze werden verzorgd door
dansers van De Dutch Don’t Dance Division.
De directie van Samson had tevens aangegeven kunst te willen gaan huren
via TERRA. Vereiste was wel dat het personeel de collectie kon kiezen. Om
deze reden werd het TERRATORIUM ingericht met een voorselectie van
kunstwerken, allen van Zoetermeerse kunstenaars. Tijdens de avond maakte
het personeel haar keuze van twintig werken. Zij werden waar nodig geholpen
door ‘beroeps-kunstkijkers’.
In de uiteindelijke huurcollectie werd werk opgenomen van: Jackie Bouw,
Xander Breumelhof, Rob de Graaf, John Henniger, Gerart Kamphuis, José
Koebrugge, Heleen de Lange, Joke Meijer, Tilly Wils en Marijke Wijgerinck.
Vervolg
In december 2012 werd door Samson Regeltechniek besloten om het
huurcontract voort te zetten, echter met een nieuwe collectie. Wederom
werden de werken door het personeel gekozen. Dit maal via een digitale
presentatie. Deze keuze resulteerde in verandering van de helft van de
collectie. De meest populaire werken blijven zeker nog een jaar hangen.
Het is verrassend om te ervaren hoe de kunst, ondanks aanvankelijk
scepticisme, tóch een gespreksonderwerp is geworden op de werkvloer bij
Samson.

VOORBEREIDINGEN 2013
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5.1 Art Centraal
In de loop van het jaar is door het projectbureau begonnen met de
voorbereidingen voor het programma van 2013. Toen na de zomer duidelijk
werd dat TERRA in december 2012 het 4MKB Center aan het Bredewater
weer zou verlaten, werd daarbij de focus verlegd naar projecten op een meer
centrale locatie.
In aansluiting op de plannen rondom de culturele as en
binnenstadvernieuwing, zocht TERRA daarom contact met de afdeling
Vastgoed van de gemeente om de mogelijkheden van huisvesting in de
Dorpsstraat te onderzoeken. Na de goede ervaringen met de tijdelijke
huisvesting in de Vuurtorenschool, werd er door Vastgoed positief gereageerd
en volgde in oktober de bezichtiging van het pand aan de Dorpsstraat 12.
In afwachting van de procedurele stappen om het pand in bruikleen te
krijgen, begon het projectbureau met de voorbereiding van het project ART
CENTRAAL. Hierbij worden onder andere (etalages van) winkelpanden
ingericht met kunstwerken, waardoor het negatieve imago dat leegstand van
een gebied heeft wordt tegengegaan.
5.2 Jaarring ‘Waterwerken’
In 2012 is begonnen met de voorbereidingen van een nieuwe editie van
Jaarringen. Dit keer zal de jaarring een negental waterpartijen verbinden en
een route vormen net buiten het stadshart. Er zijn kunstenaars geselecteerd
die ‘waterwerken’  in hun oeuvre hebben. TERRA heeft voor ogen om
bestaande beelden/ installaties in de waterpartijen te plaatsen om de kosten
beperkt te houden. Het tijdelijke karakter van Jaarringen leent zich daar goed
voor. Na instemming van de kunstenaars is het projectplan uitgewerkt, de
begroting opgesteld en zijn de subsidieaanvragen verzonden. Doorgang van
het project vereist een beschikbaar budget van 78.000 euro.

4.2 Symposium VKCZ
TERRA faciliteerde in 2012 de jaarlijkse bijeenkomst van de VKCZ, waarbij
vertegenwoordigers van de creatieve beroepen werden gekoppeld aan
managers uit het bedrijfsleven. Er werden koppels samengesteld die
gezamenlijk naar een oplossing voor een zakelijk vraagstuk zochten.
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Na een bevlogen begin als een van de eerste partners, heeft het management
in overleg met de Raad van Toezicht besloten het verblijf in het 4MKB-Center
in 2013 niet te continueren. De verschillende belangen met betrekking tot
het Atrium in het gebouw (het TERRATORIUM), vormden de hoofdreden van
dit besluit. Onze ambitie en identiteit als culturele organisatie bleken niet
verenigbaar met de plannen van 4MKB om in toenemende mate partijen
en congressen te programmeren in het atrium. In dit scenario bleef er voor
TERRA letterlijk te weinig ruimte over om haar projecten te presenteren op
een voor de organisatie en kunstenaars aanvaardbare wijze.
TERRA is voor het eind van het jaar in goed overleg vertrokken uit het 4MKBCenter.

SAMENWERKINGSPARTNERS
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7.1 Stichting ParticipARTe
Door uitstel van de sloopactiviteiten in de wijk Palenstein, veranderde het
karakter van de kunstactiviteiten van meer autonome kunstprojecten naar
participatiedoelen. Core business van TERRA sluit duidelijk aan bij het eerste,
stichting ParticipARTe wordt door TERRA met regelmaat ingeschakeld om
uitvoering te geven aan het tweede.
Stichting ParticipARTe vloeit voort uit de betrokkenheid van kunstenaar
Daniël van Goor bij Zoetermeer en de mensen die daarin wonen. Hij is de
kunstzinnige motor van ParticipARTe en stelt zich ten doel mensen te binden
– in kunstzinnig en sociaal opzicht. Sinds enkele jaren werken ParticipARTe
en TERRA samen in Palenstein, waarbij Daniel met zijn groep vrijwilligers
invulling geeft aan de sociaal georiënteerde, creatieve projecten in de wijk.
Vanuit PalensteinDoetMee kwam het verzoek om met ondersteuning van
TERRA, ParticipARTe meer zakelijke inhoud te geven. Daardoor zouden zij
zelfstandiger kunnen opereren en op eigen gezag de participatieprojecten
kunnen organiseren. Het verzoek aan TERRA was om de stichting

‘De polder Voorbij, Zoetermeer 50 jaar groeikern’
Intallatie Annemie Bogaers (detail)
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ParticipARTe in 2012 verder te professionaliseren. In de daarop volgende
begeleiding zijn tussen de stichtingen twee pijlers afgesproken; werving en
selectie van een nieuw bestuur en begeleiding bij sponsorwerving.
Werving en selectie
Er is gewerkt aan de samenstelling van het bestuur en het opstellen van de
functieprofielen. Daarna is begonnen met werven van bestuursleden via de
media. Dit resulteerde in het aanstellen van een nieuw bestuur. Na een korte
oriëntatiefase zal het nieuwe bestuur op 1 januari 2013 aantreden.
Begeleiding sponsorwerving
De stichting had hier nog geen ervaring in. De opdrachten en financiële
middelen van de participatieprojecten zijn in het verleden door TERRA
verzorgd. Sponsorwerving is een vak apart! Aan de hand van een concreet
projectvoorstel ´de MIX´ is door TERRA intensief geïnvesteerd in de
begeleiding van het aanschrijven van fondsen.
Op bestuurlijk niveau zijn er tussen TERRA en ParticipARTe afspraken
gemaakt met betrekking tot de coördinatie van kunst en participatieprojecten
binnen Zoetermeer, met een jaarlijkse afstemming.
7.2 PalensteinDoetMee
Over de activiteiten in de wijk Palenstein heeft TERRA drie keer overleg
gevoerd met PalensteinDoetMee.  
De volgende onderwerpen stonden centraal:
- participatie versus autonome kunst
- programmering 2013-2015
- kunstwerk Park Palenstein
- voortgang professionalisering stichting ParticipARTe.

7.4 Stadsmuseum Zoetermeer
Op basis van de in 2011 getekende intentieverklaring om daar waar het
kan meer samen te werken, zijn er in 2012 twee activiteiten georganiseerd.
Het betrof de tentoonstelling ‘Levensgroot’ van Deborah Makkus en
in het kader van het 50-jarig jubileum van ‘groeikern Zoetermeer’, de
dubbeltentoonstelling ‘De polder voorbij, Zoetermeer 50 jaar groeikern’.
7.5 Gemeente Zoetermeer
Op operationeel niveau is in 2012 samengewerkt met de volgende afdelingen:
•
Stadsontwikkeling: samenwerking Vuurtorenschool; expositie en dag
van de architectuur, oriënterende gesprekken over samenwerking
Dorpsstraat in 2013.
•
Vastgoed i.c. Vuurtorenschool en Dorpsstraat 12
•
landschapsarchitect Coen Tückermann assisteerde bij de
vergunningverlening van het Buytenweghproject ‘César Franck zet de
toon’ en bij coördinatie van de ‘wateraangelegenheden’ met betrekking
tot 1001 dromen en jaarring 2013
•
wijkmanagement Buytenwegh verleende haar medewerking in de
breedste zin van het woord aan het project ‘César Franck zet de toon’.
Met regelmaat zijn er gesprekken gevoerd en vond afstemming plaats met de
verantwoordelijke ambtenaren voor cultuur.
7.6 Q-idee
In verband met het vertrek uit het 4MKB Center was TERRA behalve naar
huisvesting ook op zoek naar een tijdelijke locatie voor de opslag van haar
inventaris en werkmaterialen. Wolfram Querfurth, eigenaar van Q-idee was
bereid een deel van zijn ruimte hiervoor beschikbaar te stellen. We zijn hem
daar bijzonder dankbaar voor.

7.3 Vrienden van Kunst en Cultuur
Het projectbureau voerde in 2012 enkele gesprekken met afvaardigingen van
het bestuur van de VKCZ. Er is oriënterend gesproken over concepten voor
overkoepelende cultuurwebsites en er zijn concrete afspraken gemaakt over
de organisatie van het atelierbezoek van Marijke Wijgerinck, wat door TERRA
werd gefaciliteerd in de Vuurtorenschool. Een gelijksoortige afspraak volgde
voor het jaarlijkse VKCZ symposium.
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In 2012 heeft het projectbureau een diversiteit aan tentoonstellingen
en kunstfoyers gerealiseerd in het 4MKB-Center, het Stadsmuseum
en op locatie in de Vuurtorenschool. Er is gewerkt aan de verdere
professionalisering van de bedrijfsvoering en PR. Er is geïnvesteerd in de
relatie met het bedrijfsleven door middel van lezingen, Terratafelen en Kunst
in Bedrijf. Een afvaardiging van het projectbureau bezoekt periodiek de
businessbijeenkomsten van Floravontuur en onder andere RVOZ.
8.1 Organisatiestructuur
Naast de programmering van tentoonstellingen en projecten, heeft het
management intensief gewerkt aan de omvorming van het bestuursmodel
naar een Raad van Toezicht binnen de stichting. Op 1 mei 2012 is de stichting
naar een Raad van Toezichtmodel overgestapt. Ook werden de verwante
stichtingen TERRAFAN (vriendenstichting) en TERRA IN BEDRIJF (verhuur en
evenementen) opgericht.
Voorzitter Hans van Bijnen gaf in een eerder stadium aan dat de
structuurwijziging voor hem het moment was om het stokje over te dragen
aan een opvolger. Hierop heeft voormalig bestuurslid Rob de Graaf zich
bereid verklaard deze functie voorlopig op zich te nemen. TERRA is Hans van
Bijnen bijzonder dankbaar voor zijn tomeloze inzet in de afgelopen jaren.
De nieuwe raad van toezicht bestaat uit:
Rob de Graaf - voorzitter
Helmut Beckhuis - lid, aandachtsgebied: politiek
Monique Plantinga -lid, aandachtsgebied: bedrijfsleven
Ton van Zeijl - lid.

8.3 Vrijwilligers
Aan het begin van het kalenderjaar bestonden de werkzaamheden van de
vrijwilligers voornamelijk uit het verder opknappen van het TERRATORIUM
aan het Bredewater. Later kwam daar de ondersteuning bij de projecten, het
inrichten van de tentoonstellingen en het suppoosten bij.
Veel energie kostten natuurlijk de verhuizingen van TERRA. Eerst vanuit de
Florens van Brederodeflat 334 en 338 naar het Bredewater en aan het eind
van het kalenderjaar de verhuizing uit Bredewater naar de opslaglocatie bij
Q-idee.
In 2012 zijn tien vrijwilligersbijeenkomsten gehouden. Het aantal vrijwilligers
per 31 december 2012 was 22.
Wij danken de vrijwilligers voor hun geweldige inzet!
8.4 Webmaster
De werkzaamheden van webmaster Ien Dobbelaar worden per 2013
overgenomen door Vera Zegerman. Het projectbureau dankt Ien voor haar
inspanningen.
8.5 Programmacommissie
De werkwijze van de programmacommissie werd in 2012 gewijzigd. Op basis
van de programmering van het projectbureau zal de commissie voortaan
alleen in voorkomende gevallen om specialistisch advies worden gevraagd.

8.2 Stagiaire
Ook dit jaar is plaats geboden aan een stagiaire communicatie (MBO).
Meryam Karbache heeft in de periode van 27 augustus tot 30 november
het projectbureau ondersteund. Zij deed in aansluiting op haar studie
een doelgroepen- en mediaonderzoek. Zij hielp bij de administratieve
werkzaamheden en maakte zich verdienstelijk als gastvrouw bij exposities.
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9.1 TERRAINFO
De nieuwsbrief TERRAINFO verscheen in 2012 elf maal. De omvang besloeg
gemiddeld drie pagina’s. Er was aandacht voor de actuele projecten en
achtergrondinformatie. Vast onderdeel waren de TERRAGENDA en de column
van medewerker Mirjam van Spelde. Eind 2012 kende TERRAINFO een kleine
800 abonnees.
9.2 Professionalisering interne bedrijfsvoering
Ook dit jaar werd geïnvesteerd in de verdere professionalisering van de
bedrijfsvoering. Er is gewerkt aan een efficiëntere werkwijze binnen het
projectbureau, waarbij de taken duidelijker verdeeld zijn:
Natalie Vinke: externe communicatie, programmering, PR en fondsenwerving
Ed Boutkan: interne communicatie, programmering
Mirjam van Spelde: programmering, PR en fondsenwerving.
Operationele zaken met betrekking tot projecten worden naar
beschikbaarheid onderling verdeeld.
9.2.1. Verzekeringen
Na verhuizing naar Bredewater 16 is het afsluiten van de benodigde
verzekeringen problematisch verlopen. De verzekering van kunstwerken
tijdens tentoonstellingen was niet mogelijk in verband met onvoldoende
beveiligingsmaatregelen en het openbare karakter van het gebouw. De
verzekeringsmaatschappij verlangde een deugdelijke alarminstallatie met
doormelding. Hieraan kon de beheerder van het 4MKB-Center niet voldoen.
Na de verhuizing van TERRA uit het Bredewater 16, zijn enkele verzekeringen
tijdelijk stopgezet.
9.2.2 Algemene Voorwaarden
Uitwerking van de Algemene Voorwaarden stond in het kader van
verdere professionalisering nog in de planning. Door 4MKB partner
Henk Schepers van Bureau Fight 4 your Right, zijn in 2012 de algemene
voorwaarden opgesteld. In 2013 zullen deze toegevoegd worden aan de
projectovereenkomsten.

‘De polder Voorbij, Zoetermeer 50 jaar groeikern’
Intallatie Adri de Fluiter (detail)
48

9.2.3 Google Drive
De mogelijkheden binnen Google bieden voor de administratieve inrichting
tal van betaalbare opties. Zo wordt door het projectbureau gewerkt met
een gezamenlijke agenda en is er vorm gegeven aan een digitaal archief
op Google Drive. Alle stukken die TERRA produceert worden vastgelegd op
Google Drive; toegankelijk voor de medewerkers van het projectbureau en
gedeeltelijk toegankelijk voor de Raad van Toezicht.
9.2.4. Digitalisering (opschoning) archief
In 2012 is begonnen met de opschoning van het archief. Vele meters archief
zijn verwerkt en gedigitaliseerd. Papieren dossiers zijn verleden tijd. Alle
gedigitaliseerde stukken zijn op projectbasis en jaartal terug te vinden op
Google Drive.
9.2.5 Websites
Ook dit jaar is de TERRA-website enigszins gerestyled en daarmee
overzichtelijker geworden. Door de webmaster wordt de website regelmatig
geactualiseerd. De website biedt een beeldende afspiegeling van de TERRAhistorie.
Website Kunstencultuurzoetermeer
Op 19 februari 2012, tijdens de opening van het nieuwe TERRATORIUM aan
het Bredewater ging het concept van de site kunstencultuurzoetermeer.
nl online. Het idee van deze site is om de beeldende kunst te presenteren
tussen het totaalaanbod van kunst en cultuur in Zoetermeer. Na de lancering
heeft de website veel operationele aandacht gevraagd en te kampen gehad
met technische problemen. Eind van het jaar was er een representabele
vorm van de website online. Het projectbureau overweegt hoe zij de site in de
toekomst wil inpassen in haar bedrijfsvoering.

VERENIGING TERRA
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De statutenwijziging van de Stichting Terra Art Projects in die van een Raad
van Toezicht model heeft tot gevolg dat de vereniging Terra per 1 mei 2012
officieel is losgekoppeld van de Stichting Terra Art Projects. Zij gaan op eigen
voet met een nieuw bestuur verder.
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De stichting Terra Art Projects kende in 2012 een omzet van 284.000 euro.
Hiervan werd 218.000 euro besteed aan de realisatie van de projecten. 69.000
euro bestond uit overlopende projectverplichtingen van 2011. Het merendeel
van de baten was afkomstig van de gemeente Zoetermeer, bedrijfsleven en
cultuurfondsen.

MET DANK AAN
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Subsidienten en sponsors
Gemeente Zoetermeer, Fonds 1818, Palenstein DoetMee, Woningcorporaties
(Vestia, Vidomes en de Goede Woning), Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds
Maatschappelijke Ontwikkeling,
Floravontuur Promotie Zoetermeer, Antivlam Brandbeveiliging, Blomsma, De
Bouwhof, De Dutch Don’t Dance Division, KA van Daalen & Zn BV, Kroonpart
Zoetermeer, LEAS Bureau voor zorgvernieuwing, Pilatusdam Mens en
Organisatie, Verhuisbedrijf Henneken BV.
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, Petrie Coomans, Dirk-Jan Hoogerdijk,
Theo Janssen, Richard Jetten, Joke Meijer,
Nelly Smits.
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