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INLEIDING
Met	een	omweg	richting	kunst
In de kern is Terra Art Projects een ’presentatie-instelling’ voor hedendaagse 
beeldende kunst. Doelstelling is om deze kunst toegankelijk te maken voor 
brede doelgroepen zonder concessies te doen aan kwaliteit. TERRA wil via 
beeldende kunst actuele maatschappelijke thema’s zichtbaar maken en 
de discussie daarover stimuleren. Zij biedt een podium aan getalenteerde 
(lokale) kunstenaars en wil een laboratorium zijn voor experimentele 
eigentijdse kunst. TERRA ziet zichzelf als een van de schakels in de keten 
van culturele instellingen in de stad, met als gezamenlijk doel de culturele 
infrastructuur van Zoetermeer te versterken.

Door kunst verspreid te presenteren, onder andere in de vrij toegankelijke 
tentoonstellingsruimte TERRATORIUM, in het winkelgebied (Stadshart) en 
in de openbare ruimte, bereikt kunst via TERRA een grote groep mensen. 
Daarnaast wordt ingezet op het stimuleren van crossovers tussen diverse 
cultuurvormen om culturele doelgroepen aan elkaar te koppelen. 

In 2014 programmeerde TERRA daarom kunst binnen en buiten 
en combineerde zij kunstdisciplines met een zeer laagdrempelige 
toegankelijkheid. Door de ruimtelijke opzet van het cultuurfestival ‘Zondag 
in ‘t Park’ zijn zo meerdere doelgroepen bereikt. Daardoor werd het niet 
alleen een festival voor de kunstliefhebbers. Bezoekers van het park werden 
verleid om ‘te proeven’ aan het onbekende. Om mee te doen aan iets creatiefs 
en om eens een expositieruimte binnen te lopen voor informatie over de 
gepresenteerde kunst. 

Hoewel ‘Zondag in ’t Park’ niet direct wordt gelinkt aan beeldende kunst, 
leverde het TERRA naast naamsbekendheid ook nieuw publiek op. Publiek 
dat ons niet had gevonden als we ons enkel op de aangewezen doelgroep, de 
kunstliefhebbers, hadden gericht. Nu is het de kunst om deze nieuwe volgers 
te blijven verrassen en verbinden. Wij zijn uitgedaagd!

‘Het is net die relevantie van kunst dat ze laat zien
dat alles wat in een gemeenschap is, ook altijd anders kan zijn.’
Bron: Patrick De Rynck, De onderzoeksopdracht “De waarde van cultuur”
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GEREALISEERDE PROJECTEN 2014
2.1	Jaarringen	2014:	Waterwerken	
Periode: 1 juni 2014 tot en met 31 juli 2014 
Het was lastig om deze editie van het project financieel rond te krijgen. 
Met een vertraging van een jaar is in juni en juli 2014 de derde editie van 
Jaarringen gerealiseerd, met het thema ‘Waterwerken’.
Er zijn twee werkgroepen samengesteld: ‘Programmering en PR’ en 
‘Technische ondersteuning’.

Doel: Zoetermeer, een zeer groene stad met veel water, een idyllische oude 
kern en een nieuw modern centrum. Toch kennen de meeste landgenoten 
de stad alleen vanaf de snelweg. Zonde! Terra Art Projects wilde de vele 
groenblauwe podia in het veelzijdige centrum inzetten om de buitenwereld 
Zoetermeer te laten zien, maar ook iets interessants toevoegen. Met 
de kunstroute Jaarringen, in meerder edities gespreid over de stad, wil 
de stichting een hoogwaardig kunstproject ontwikkelen met een grote 
aantrekkingskracht. En zowel bezoekers uit de stad als van buiten stimuleren 
om met een andere blik naar hun omgeving kijken. 

Programmering	en	PR
Samenstelling werkgroep: Natalie Vinke, Simone Langeveld, Marijke 
Wijgerinck, Mirjam van Spelde en Vera Zegerman hebben vanaf januari 2014 
samengewerkt binnen de werkgroep programmering en promotie.
Er is een mobiele app ontwikkeld, divers promotiemateriaal ontworpen en 
geschreven.

Werkgroep	technische	ondersteuning
Samenstelling werkgroep: Laurens van Herpt, Peter Fakkeldij, Coen 
Tückermann en Ed Boutkan. Zij hebben vanaf februari 2014 samengewerkt 
aan de inventarisatie van technische voorzieningen, noodzakelijk voor de 
installatie van de kunstwerken. Door de werkgroep is overleg gevoerd met 
het Hoogheemraadschap en in latere instantie met de gemeente Zoetermeer. 
Op het laatste moment kwam het bericht dat de kunstwerken tóch 
vergunningsplichtig waren. De omgevingsvergunning is dan ook in de laatste 
twee weken voor oplevering aangevraagd en net op tijd afgegeven.
In die tussentijd is aan het draaiboek gewerkt voor de plaatsing van zes 
kunstwerken in de waterpartijen. Afstemming met twee wijkbeheerders 
(Centrum/Dorp en Stadshart) was in de opleveringsfase noodzakelijk. 

9
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De zes kunstwerken zijn tijdig in het water geplaatst, met hulp van enkele 
duikers van Dive Shop Zoetermeer en diverse vrijwilligers.

Eindverslag	kunstroute	Jaarringen	2014
Na een lange, intensieve voorbereiding is het project Jaarringen 2014 
gerealiseerd. TERRA kan terugkijken op verassende kunst op de opvallende 
en verborgen plekjes van de stad. Het heeft iets losgemaakt bij de inwoners 
van Zoetermeer. Vele honderden mensen kochten het Jaarringen routeboekje 
in het TERRATORIUM en liepen zelfstandig of onder begeleiding de 
wandelroute. Ook bleven de kunstwerken niet onopgemerkt door de toevallige 
passanten en de wijkbewoners. TERRA kreeg veel reacties en fotomateriaal 
binnen. Daaruit kunnen wij concluderen dat Jaarringen 2014 zijn doel heeft 
bereikt.

De	kwaliteiten	van	de	stad
Met het meerjarige project Jaarringen wil TERRA de cultuur in Zoetermeer 
zichtbaarder maken via een mix van opvallende, ludieke en verdiepende 
kunstwerken. Passend bij de bevolkingssamenstelling van de stad daagt 
TERRA de bewoners uit om de eigen omgeving anders te bekijken. Voor 
Jaarringen 2014 selecteerden we acht waterpartijen en zochten hier 
kunstwerken bij die de schoonheid van het gebied benadrukten of hiermee 
juist een fel contrast vormden. De stoelen van Karin ter Waarbeek, pasten 
goed bij de idyllische omgeving van het Stadsmuseum. De blauwe mannen 
van Pedro Marzorati vormden een groot contrast in het Wilhelminapark en 
de felgekleurde bollen van Marian Meerbeek lagen speels in het water van 
Stiltetuin Warande. Helaas bleek Richard van der Koppel zijn werk ‘Melite’ 
niet in de loopperiode van Jaarringen 2014 te kunnen voltooien. Omdat 
dit een permanent werk betreft (opdracht vanuit de gemeente) kunnen 
geïnteresseerden het werk na plaatsing gelukkig alsnog bekijken. 

Nieuwe	groepen	bezoekers
Voor veel bewoners is de drempel om kunstlocaties te bezoeken nog te 
hoog. Bij toegankelijke en aantrekkelijke tentoonstellingen en door goede 
communicatie, weten wij steeds meer inwoners te bereiken. Via de kunst, 
natuur en het erfgoed van Jaarringen brachten we het project naar de 
inwoners. Letterlijk en figuurlijk. TERRA heeft via de kunstroute nieuwe 
groepen bezoekers aangetrokken die de weg vonden naar het TERRATORIUM. 
Stadsbewoners (wandelaars én kunstliefhebbers) die voor het boekje naar 
Dorpsstraat 12 kwamen, weten deze locatie voortaan te vinden. Veel van hen 
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bekeken direct bij het kopen van het boekje de maandexposities van Jan-
Evert Zondag of Gerart Kamphuis.

De	kunstwerken	als	bakens
Via het routeboekje kregen de wandelaars en kunstliefhebbers informatie 
over de kunstwerken maar ook over de natuur en het culturele erfgoed 
van de stad. Veel (nieuwe) Zoetermeerders zijn nog niet op de hoogte van 
de kwaliteiten en de geschiedenis van de stad. De informatie helpt bij het 
versterken van de band tussen inwoner en stad. De kunstwerken functioneren 
in deze setting als bakens. Er is gelet op de aard van het werk en het gebied. 
Hier is interessante informatie bij gezocht. De inwoners kregen inzicht 
hoe het gebied (en daarbij de stad) zich vroeger en nu in alle facetten heeft 
ontwikkeld. De informatie uit het boekje was beknopt en duidelijk. Op de 
locaties zelf stonden informatieborden over het kunstwerk en het project. 

Promotie
Jaarringen 2014 was voor en tijdens de projectperiode goed 
vertegenwoordigd in het lokale nieuws. Door de weken heen werden diverse 
advertenties geplaatst. Ook via een groot redactioneel artikel in de lokale 
krant, radioberichten en een uit acht delen bestaande zomerreeks werd de 
route gepromoot. De flyers, informatieborden op locatie en mond-tot-mond 
reclame hadden hun uitwerking. Een zeer belangrijk promotiemiddel waren 
de werken zelf! Zij werden veelvuldig gefotografeerd en besproken in de 
kranten en op sociale media.

De	‘Kat	van	Palenstein’
Tijdens de periode van de route (juni en juli) werd het participatieproject ‘De 
kat van Palenstein’ uitgevoerd door de wijkbewoners van Palenstein en de 
kunstenaar Niels Lakens. Het resultaat is een grote, bontgekleurde kater die 
te zien zal blijven in het water van het Croesinkplein. De kater krijgt in 2015 
weer een ander uiterlijk. Vooral de kinderen zijn erg trots op hun deelname en 
houden alle ontwikkelingen rondom het kunstwerk nauwlettend in de gaten.

Jaarringen	gaat	verder
Het succes van Jaarringen 2014 heeft TERRA er nog meer van overtuigd 
om dit waardevolle project voort te zetten. De komende periode zal daarom 
gebruikt worden om de volgende kunstroute voor te bereiden. Het streven is 
de vierde editie van Jaarringen in 2016 of 2017 te laten plaatsvinden.
Aantal wandelaars: 80 met begeleide route, > 600 zelfstandig
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168 Apple- en 163 Android gebruikers hebben de Mobiele App gedownload.
Aantal participanten ‘Kat van Palenstein’: 2 basisscholen in ontwerpfase, 30 
helpers bij het bouwen.

2.3.	[…]	in	‘t	Park
Het project ‘[…] in ’t Park’ wil de inwoners van Zoetermeer laten zien hoe 
mooi en leuk het is in de stadsparken. In de zomer van 2014 begon ‘[…] in ’t 
Park 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 uit de mobiele keukens (of zelf wat te eten meenemen) 
en van 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, aansluitend bij de thema’s van organisaties of van stedelijke 
thema’s. De programmering vindt steeds meer plaats vanuit individuele inzet 
of lokale organisaties die zich bij TERRA hebben aangemeld. Uiteraard staat 
het de bewoners vrij om ook op eigen initiatief in het park te verblijven.

Bezoeker	en	stad
De kracht van ‘[…] in ’t Park’ is de variëteit en toegankelijkheid. Iedere 
Zoetermeerder met talent (groep of individu) kan een rol spelen in de 
programmering. Zo krijgen de stadsbewoners een podium om hun talenten 
te tonen. Met weinig moeite en bemoeienis van TERRA ontstaan ‘bottom up’ 
nieuwe initiatieven. Wij zijn ervan overtuigd dat er nog veel meer initiatieven 
op deze wijze hun plaats gaan vinden in het park.
De optredens bij Zondag in ‘t Park hebben een beperkte tijdsduur, er is veel 
afwisseling en de bezoekers kunnen komen en gaan wanneer zij willen. Het 
project heeft een budgetvriendelijk karakter en stimuleert ontmoetingen. Via 
het project komen nieuwe groepen Zoetermeerders in aanraking met cultuur. 
Vriendengroepen, gezinnen en individuen die de gezelligheid graag opzoeken, 
waren zeer enthousiast. In de grotere steden is het recreëren in parken al 
veel meer ‘ingeburgerd’. Vooral in de zomer wordt er van alles in de parken 
georganiseerd. Zoetermeer kent deze cultuur nog niet, maar heeft nu een 
prachtig stukje park in het centrum van de stad dat zeer geschikt is voor dit 
doel. Zo draagt het project bij aan het creëren van gezelligheid, bruis en het 
verbeteren van het imago van de stad.
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José Koebrugge - Zondag in ‘t Park
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2.3.1	Programmering	Zondag	in	‘t	Park
Het idee voor organisatie van kleinschalige culturele activiteiten ontstond 
naar aanleiding van een verzoek van de gemeente om het braakliggend 
terrein aan de het Nicolaasplein tijdelijk een bestemming te geven. TERRA 
stelde een werkgroep samen die voor deze locatie een passend project vorm 
gaf en hiervoor een programmering opstelde. Samenstelling werkgroep 2014: 
Natalie Vinke, Mirjam van Spelde, Anneliek Holland, Kiek Haket, Daphne 
van der Made-van Es. Joël Smits, Gerhard ten Hoopen en Michael Redman 
stonden aan de basis van de techniek. Vrijwilligers van TERRA hebben 
het klus- en decoratiewerk verzorgd en het team van de Catering Factory 
organiseerde de volledige horeca en was nauw betrokken bij de opzet van het 
festival. Christy de Bruin en Eefje Timmer namen de artiestenbegeleiding en 
het stagemanagement voor hun rekening. Michael Migo nam in september de 
geluidswerkzaamheden over.

Voor de wekelijkse opbouw van het terrein kon TERRA gelukkig weer rekenen 
op de vaste vrijwilligers. De blikvanger van het park werd wekelijks door 
Atelier Le Rouge tot huiskamer omgetoverd.

De aanvankelijke aanvang in juni 2014 liep vertraging op omdat het nieuwe 
gras niet wilde groeien op de puingrond. Op het laatste moment werd 
besloten om wit zand op het terrein te storten. Omdat een gelijktijdige 
organisatie met Zoetermeer Culinair onmogelijk bleek werd de eerste editie 
van Zondag in ‘t Park uiteindelijk op 13 juli 2014 georganiseerd. Vanwege de 
vakantieperiode waarin een groot deel van de doelgroep buiten Zoetermeer 
verblijft, én met het oog op het belasten van de vrijwilligers/organisatie werd 
besloten om in de maand augustus geen zondagen te organiseren.

2.3.2	De	programma’s	van	Zondag	in	’t	Park
Parkdagen: 13, 20 en 27 juli, 7, 14, 21 en 28 september
•  13 juli:  

 The Cosmic Carnaval, Some kind of Fire Rose, Ensemble Canta, Babok 
met Asiel, Atelier Modeltekenen portretteert, kidsworkshop selfie maken, 
workshops atelier Le Rouge.

•   20 juli:  
Sommerhus, Bells of Youth, Robert Roelink Inflatable Art, kidsworkshops 
vlindertuin en hoelahoepen, Live kunst John Henniger, workshops Atelier 
Le Rouge.
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•  27 juli:  
A balladeer, Stringcaster, Fantine Tho, Caravan of Love, kidsworkshop 
Schilder je droomvakantie, schminken, voetreflexmassage, live schilderen 
Gerart Kamphuis, workshops Atelier Le Rouge.

•  7 september:  
Meneer van Dalen, Caramba, Mooi weer op straat, Buuf en Buur 
fotostudio, Live kunst: Hetty Arens en Jose Koebrugge, kidsworkshop 
schilderen, workshops Atelier Le Rouge.

•  14 september (XL versie):  
Scarlet Mae, The High & The Lonesome, Michel Ebben, Theatrale 
wellness: voetenbadterras, Circus Nevermind, schminken, opening 
expositie LEEF! (Andries Mons), I love recycling, kidsworkshops 
paddenstoelen schilderen en droompoppen maken, live kunst: Ellen 
Vermeulen, workshops Atelier Le Rouge.

•  21 september:  
Fantine Tho & Richard Beukelaar, Piepschuim, Mr. Skolnick, Atelier 
Modeltekenen portretteert, Live kunst: Mike Scholten graffiti, 
kidsworkshop spinnen schilderen, Bibliotheek: voorlezen in ’t Park, Yoga 
in ’t Park, workshops Atelier Le Rouge.

•  28 september:  
Marvin Dee, Renee van Bavel, Pinata, Meisjes in de Wind, De Dutch Don’t 
Dance Division, Kunst uit de Klep, workshop Schilderen zonder kwast 
(Jose Koebrugge), kidsworkshop Ridders en Prinsessen schilderen, 
fietsbandenkunst, workshops Atelier Le Rouge.

Aantal bezoekers op: 
13 juli: 500  27 juli: 1000  14 september: 2000 28 september: 1000
20 juli: 800  7 september: 1000  21 september: 600
Totaal aantal bezoekers: ca. 4900

Zondag in ’t Park bleek vanaf de eerste editie een succes. De bewoners en 
andere betrokkenen zijn enthousiast over de plaats, de programmering en 
de sfeer. Het project kreeg veel media-aandacht en de bezoekersaantallen 
stijgen elke editie. In 2015 zal het project dan ook zeker vervolgd worden. 

Prijs	en	nominatie	voor	Zondag	in	’t	Park
Voor het eerst is door de gemeente de Bruisprijs in het leven geroepen. 
Deze is op 20 november 2014 aan TERRA uitgereikt. Aan deze prijs was een 
geldbedrag van € 750 verbonden.
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Oktober Kunstmaand: Kunst uit de Klep
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Zondag in ‘t Park
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Het project was ook genomineerd voor de Publieksprijs kunst en cultuur 
2014. Helaas is deze naar een andere kandidaat gegaan en is TERRA met 
Zoetermeer in ‘t Park tweede geworden.
Website: www.zondaginhetpark.nl

2.4.	Oktober	Kunstmaand
Met de activiteiten in de kunstmaand wil TERRA de activiteit en omvang 
van het werk van Zoetermeerse beroepskunstenaars tonen en daarbij de 
eventuele nieuwe aanwas van de volgende generatie kunstenaars. TERRA 
wil 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 en kunst te kopen. Via 
een toegankelijk en divers programma kan de bezoeker kennis maken met de 
lokale kunstenaars. 

2.4.1.	Kunst	uit	de	Klep:	Kofferbaksale!
Op 28 september verkochten tien kunstenaars tijdens ‘Zondag in ’t Park’ werk 
vanuit de kofferbak van hun auto. Met deze activiteit werd de kunstmaand 
onder de aandacht gebracht. Kunst uit de klep was een groot succes.
Deelnemers: Jackie Bouw, Ria van Dijk, Ingrid van El, Sylvia Essenberg, 
Jannie van de Luijtgaarden, Marina Potter, Wolfram Querfurth, Natalie Vinke, 
Fred Wieser, Vera Zegerman, Jan-Evert Zondag.

2.4.2.	Open	Atelierdagen	2014
Data: 11 en 18 oktober 2014
Gezien de grote verspreiding van de ateliers in Zoetermeer en het verschil in 
bezoekersaantallen heeft TERRA gemeend dit jaar de opzet te veranderen. De 
Open Atelierdagen werden per gebied georganiseerd. In de maand oktober 
vond op twee verschillende zaterdagen in twee verschillende gebieden 
de Open Atelierdagen plaats. Op zaterdag 11 en zaterdag 18 oktober kon 
men een kijkje nemen in de ‘keuken’ van de kunstenaar. Voor een praatje, 
kennismaking met de kunstenaar en informatie over het werk.
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Deelnemers Open Atelierdagen
 Zaterdag 11 oktober: Loulou Joolen, Jannie van de Luijtgaarden, Marus van 
der Made, Lucie van der Plas, Myriam Radoux, Ria van Dijk, Joke Meijer, 
Marja Milo, Natalie Vinke, Marjon Cordes, Fieke Hordijk, Gerart Kamphuis, 
Marjolein van de Velde, Tilly Wils.
 Zaterdag 18 oktober: Jackie Bouw, Kiek Haket, Johnny van der Hansz, Karel 
Lengkeek, Wolfram Querfurth, Ellen Vermeulen, Fred Wieser, Michel van den 
Bosch, Xander Breumelhof, Karel van der Harst, Jan Knoester, Heleen de 
Lange, Xandra Lapperre, Reny Smit, Wonny Stuger, Vera Zegerman, Marian 
Van Zomeren Van Heesewijk, Jan-Evert Zondag.

Ook dit jaar komt uit de evaluatie naar voren dat vooral de gegroepeerde 
ateliers de meeste bezoekers trekken. Eenlingen die aan huis werken of in 
een atelier op een afgelegen terrein, krijgen weinig bezoekers. Deze ervaring 
sterkt TERRA om organisatie van atelierdagen in 2015 te heroverwegen. 
Aantal bezoekers: ca. 300 (niet allen uniek en variërend van 1-30 bezoekers 
per atelier)

2.4.3.	Overzichtstentoonstellingen
Periode: oktober 2014 (per groep 1 week)
In relatie met de Open Atelierdagen heeft TERRA gemeend ook de 
overzichtstentoonstelling anders in te richten. In de kunstmaand zijn 
daarom in het TERRATORIUM vier exposities gehouden van Zoetermeerse 
kunstenaars voor de duur van een week. De openingstijd van het 
TERRATORIUM werd deze maand verruimd met een extra dag. Op deze 
dinsdagen namen de deelnemende kunstenaars het suppoosten voor hun 
rekening.

Overzichtsexpositie 1 | 30 september t/m 5 oktober
Ricardo Bouman, Lydia Van Domburgh, Sylvia Essenberg, Yvon Grevers, John 
Henniger, Verolique Jacobse, Anton Janse, Theo Janssen, Loulou Joolen, 
Friederike Kimmerle, Constance Kokkeel, Lody van Leeuwen, Jannie van de 
Luijtgaarden, Debora Makkus, Anneke Otten, Alyke Poelstra, Marina Potter, 
Usha Ramesh, Annette Slothouber, Eefje Sonneveld, Marijke Wijgerinck
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Oktober Kunstmaand: overzichtsexpositie
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Jubileumexpositie TERRA TWINTIG



23

Overzichtsexpositie 2 | 7 t/m 12 oktober
Matthijs van Amsterdam, Hetty Arens, Marjon Cordes, Ria van Dijk, Ingrid van 
El, Fieke Hordijk, Gerart Kamphuis, Jan Lenoir, Joke Meijer, Marja Milo, Lucie 
van der Plas, Marjolein van de Velde, Natalie Vinke, Tilly Wils, Myriam Radoux

Overzichtsexpositie 3 | 14 t/m 19 oktober
Michel van den Bosch, Xander Breumelhof, Johnny van der Hansz, Karel van 
der Harst, Ronald de Jong, Jan Knoester, Heleen de Lange, Xandra Lapperre, 
Karel Lengkeek, Reny Smit, Wonny Stuger, Michel Verhoef, Lilian Wessels, 
Vera Zegerman, Marian van Zomeren-van Heesewijk, Jan-Evert Zondag

Overzichtsexpositie 4 | 20 t/m 26 oktober
Jackie Bouw, Rob de Graaf, Kiek Haket, Willem Hansum, Jurgen Klaassen, 
José Koebrugge, Elly Lagendijk, Wolfram Querfurth, Ellen Vermeulen, 
Fred Wieser
Aantal bezoekers: 370

2.5.	Jubileumexpositie	TERRA	TWINTIG
Periode: 28 t/m 30 oktober 2014
Op woensdag 29 oktober vierde TERRA haar twintigjarig jubileum met een 
feestelijke receptie. Bij een overzichtstentoonstelling in het TERRATORIUM 
kon men herinneringen ophalen aan ruim zeventig projecten. Helmut 
Beckhuis, lid van de Raad van Toezicht, verzorgde het openingswoord. Hij 
bedankte onder andere de vrijwilligers, kunstenaars, samenwerkingspartners 
en sponsoren voor hun trouwe inzet. Na het openingswoord presenteerde 
architect Peter Heuzinkveld onder veel belangstelling de plannen van TERRA 
om van het huidige pand van de Kwik-Fit een culturele broedplaats te maken 
waar kunst, cultuur en maatschappij elkaar aanvullen en versterken.
De jubileumexpositie ‘TERRA TWINTIG’ werd na afloop verplaatst naar de 
KERA-MIX ‘14 locatie (Warande 40).
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2.6.	Kunst	in	de	wijk	Palenstein
De Kat van Palenstein
In overleg met de gemeente en twee woningcorporaties (tezamen 
PalensteinDoetMee) is besloten om in 2014 te participeren in het 
overkoepelende kunstproject Jaarringen met het thema ‘Waterwerken’. 
Hiervoor werden door kunstenaar Niels Lakens een aantal suggesties 
aangedragen. Er werd unaniem gekozen voor de uitwerking van de 
metershoge ‘Kat van Palenstein’. De Kat van Palenstein is na een 
participatieperiode van 2 maanden in de waterpartij bij het winkelcentrum aan 
het Croesinckplein geplaatst. De officiële onthulling vond plaats op 
8 september 2014 door wethouder Taco Kuiper. Het kunstwerk zal in 2015 
uit het water worden gehaald om het gezamenlijk van een ander uiterlijk te 
voorzien.

Procesbeschrijving	
In de maanden mei, juni, juli en augustus vond het werk plaats. De bewoners 
uit de wijk zijn in vier fasen bij het project betrokken: (1) het opbouwen van 
het beeld, (2) de ontwerpwedstrijd voor de beschildering van het beeld, (3) het 
beschildering van het beeld en (4) de plaatsing en opening van het beeld. 

Fase	1	
Op 28 mei is een container geplaatst bij het participatiecentrum in de wijk 
Palenstein met materialen voor de opbouw en productie. Vanuit deze centrale 
plek begon de opbouw van het beeld. Direct en via het Participatiecentrum en 
Atelier Daniel, is er contact gelegd met jongeren uit de wijk. Rond de dertig 
jongeren hebben een of een aantal dagdelen meegewerkt. Onder begeleiding 
hielpen zij met de constructie van het beeld. Vijftien tot twintig jongeren zijn bij 
alle fasen van het project betrokken gebleven. Daarnaast heeft een vijftiental 
aan het Participatiecentrum gelieerde participanten regelmatig aan de 
opbouw gewerkt. De keuze om het beeld in de wijk op te bouwen had actieve 
betrokkenheid van de bewoners tot doel. Niet actief betrokken bewoners 
werden zo deelgenoot van het proces. Daardoor werd goodwill en acceptatie 
gekweekt. Door de actieve centrale locatie en de betrokkenheid van ouders en 
beheerders uit naburige flats is het gelukt breed aandacht te krijgen voor het 
project.

Fase	2	
In de tweede fase van het project is een ontwerpwedstrijd georganiseerd. Via 
een aantal organisaties in de wijk zijn ontwerpposters verspreid waarmee 
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geïnteresseerden een ontwerp konden indienen voor de beschildering van 
de Kat van Palenstein. Hierna volgt een overzicht van de betrokken partijen 
en een globale indicatie van het aantal participanten: Participatiecentrum 
(15), Atelier Daniel (10), Wijkcentrum het Castellum (10), Stichting Mooi (15), 
Buitenspeeldag evenement in de wijk (15). Aanmeldingen van bewoners uit de 
omringende flats (15). Uit de 75+ aanmeldingen is een keuze gemaakt voor de 
uiteindelijke beschildering van de Kat van Palenstein. 

Fase	3	
Bij het aanbrengen van de uiteindelijke beschildering zijn drie officiële 
schilderworkshops georganiseerd, voor de jongeren van stichting 
Mooi (15 participanten) en jongeren uit de wijk die niet direct aan een 
organisatie gelieerd zijn (20 participanten). Daarnaast zijn mensen uit 
het participatiecentrum betrokken (10) en was er in voor de betrokken 
wijkbewoners de gelegenheid om mee te schilderen. 

Fase	4	
Bij het transport en de uiteindelijke opbouw van het beeld zijn de vrijwilligers 
van het participatiecentrum betrokken. Voor de opening is het atrium in 
het Castellum ter beschikking gesteld, waar een fototentoonstelling werd 
ingericht door jongeren uit de wijk en de scholen die het atrium delen met 
het Castellum. In de tentoonstelling zijn alle fasen van het project getoond. Er 
zijn twintig fotoposters gemaakt door betrokkenen. Voor de officiële opening 
hebben allen een uitnodiging ontvangen.
Aantal participanten: ca. 90

2.7.	Kunst	in	de	wijk	Buytenwegh
Het Metrum
In wijkmuseum ‘Het Metrum’ aan de Cesar Franckrode in Buytenwegh 
zijn het hele jaar door kunstwerken te zien, het resultaat van diverse 
participatieprojecten. 

Expositie 1: ‘Bij ons in huis’
De werken van deze tentoonstelling in het wijkmuseum zijn gemaakt 
door deelnemers van de Reaktgroep Buytenwegh. Hetty Arens en Marijke 
Wijgerinck ondersteunden de deelnemers. ‘Bij ons in huis’ is een groot 
tafellaken gemaakt door verschillende deelnemers van Reakt. Elke keer werd 
er weer op doorgetekend met watervaste textielstiften. 
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Het is een groot Mandala-achtig werk geworden. Het tafellaken is in het 
Metrum getoond op een tafel (3 x 3 meter). Nu is het in gebruik voor de 
maaltijden die tweemaal per week georganiseerd worden binnen Reakt zelf. 
Veel mensen zijn daar eenzaam. Zij delen dan samen de maaltijd. Er zijn ook 
mooie portretten gemaakt van stukjes gescheurd papier geplakt op karton.

Expositie 2: Schilder- en tekengroep Piëzo Buytenwegh
Deze werken zijn gemaakt door cursisten van de vrijdagochtendgroep onder 
leiding van Sylvia Essenberg. Zij zijn doorgegaan met het maken van een 
portretopdracht voor het Metrum.

Expositie 3: Stichting Mooi in Buytenwegh
Jongeren maakten onder leiding van Hetty Arens en Marijke Wijgerinck van 
rubber een uitgesneden silhouet. Deze zijn ingespannen in de wielen en 
hangen op verschillende hoogten in het Metrum.

VOORBEREIDINGEN 2015
Dit jaar werd in tegenstelling tot voorgaande jaren een uitgebreid beschreven 
Jaarprogramma 2015 opgesteld. Dit uitgebreide Jaarprogramma dient als 
onderbouwing voor de subsidie-aanvraag 2015 bij de gemeente.

3.1.	Ambachtenproject	
Halverwege het jaar is begonnen met de voorbereidingen voor het project 
Ambacht Anno Nu (voorlopige werktitel). Dit project laat oude ambachten 
op een hippe, moderne manier herleven. Het project wordt gesitueerd in de 
oude kern van de stad. De grote namen in het vak (diverse disciplines) worden 
gekoppeld aan kunstenaars/vakspecialisten en een groepje ‘leerlingen’. 
Samen ontwikkelen zij een echt Zoetermeers product. Het uiterlijk is net 
zo belangrijk als het verhaal achter een product. Het is de bedoeling dat 
de ‘makers’ ook vorm geven aan de vermarkting van de producten. TERRA 
is momenteel in gesprek met diverse potentiele samenwerkingspartners, 
zoals Piet Hekker van de Bakkerswinkel. Begin 2015 worden de werkgroepen 
samengesteld en in de loop van 2015 beginnen de groepen met een 
ondernemingsplan.

03
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3.2.	Facelift
Zet een groep jonge kunstenaars neer in een groot winkelpand in het 
stadshart. Laat hen als startpunt fungeren van de olievlek Facelift. Hiermee 
jong creatief Zoetermeer uit zijn besloten omgeving halen en in het hart 
van stad en de samenleving plaatsen. Het pand aan de Warande 40 wordt 
een creatieve broedplek waar jonge, getalenteerde en ervaren kunstenaars 
de toon zetten, samenwerkingen aangaan en nieuwe aanwas inspireren en 
motiveren om op duurzame wijze wat met hun talent te doen. 

In 2014 werd het project met jonge talentvolle kunstenaars voorbereid 
(gesprekken met o.a. Tobias Becker Hoff, een van de jonge kunstenaars). 
Ook de fondsenwerving werd opgestart. Het doel is om halverwege april 2015 
officieel te beginnen met de eerste fase van het project.

JAARPROGRAMMA TERRA
Ook in 2014 heeft TERRA weer vormgegeven aan een basisprogrammering. 
Zowel in TERRATORIUM (Dorpsstraat 12) als op locatie. Vanwege de omvang 
van de exposities CONCREET NU en KERA-MIX werd in samenwerking 
met Unibail Rodamco gezocht naar grotere expositieruimten. Het werd 
mogelijk om twee exposities van grotere omvang in de Spazio-offices en 
aan de Warande in het Stadshart te organiseren. Ook maakte TERRA weer 
dankbaar gebruik van de mogelijkheid om een expositie in het Stadsmuseum 
Zoetermeer te organiseren.

 
4.1.Tentoonstellingsprogramma	2014

4.1.1.	CONCREET	NU	
Periode: 12 april 2014 tot en met 11 mei 2014
Locatie: Spazio Offices, Stadshart, Buitenom 243-268 in Zoetermeer.
De expositie ‘CONCREET NU, DE KUNST VAN GEOMETRISCHE 
VORMENTAAL’ bracht de stijlontwikkelingen binnen de stroming ‘Concrete 
kunst’ in beeld. Concrete of constructivistische kunst kenmerkt zich 
door een strenge vormentaal zoals vierkanten, rechthoeken, cirkels en 
driehoeken. Door middel van compositie, kleur, materiaal, ritme en ruimte 
zoeken de kunstenaars naar de essentie van vorm. Terra Art Projects 
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liet in samenwerking met curator Hannie van der Made en ruim twintig 
kunstenaars zien dat de concrete kunst anno 2014 springlevend is!
Hannie van der Made maakte op basis van haar uitgebreide kennis een 
selectie van toonaangevende oudere en veelbelovende jongere kunstenaars. 
De kunstenaars toonden dat er nog steeds nieuwe wegen worden gevonden 
om werk binnen deze stroming vorm te geven. Niet eerder werd de 
ontwikkeling van de diverse generaties binnen de stroming op deze manier 
zichtbaar.

Deelnemende kunstenaars: Bob Bonies (1937), Henk van Bennekum 
(1946), Rom Gaastra (1952), Nan Groot Antink (1954), José Heerkens (1968), 
Henriëtte van ‘t Hoog (1943) en duo Wright-van ‘t Hoog, Roland de Jong 
‘Orlando’ (1967), Huibertje Kant (1957), Ditty Ketting (1952), Anneke Klein 
Kranenbarg (1961), Anna Barbara Kolbe (1989), Els van ’t Klooster (1985), 
André van Lier (1951), Marus van der Made (1940), Riki Mijling (1954), Lon 
Pennock (1945), Tineke Porck (1954), Erik van Spronsen (1961), Clary Stolte 
(1962), Heleen Waterbolk (1943), Guido Winkler (1964). In bruikleen: werk van 
Joost Baljeu (1925-1992). De tentoonstelling omvatte 2- en 3-dimensionaal 
werk en videopresentaties.

Op zaterdag 12 april vond de drukbezochte opening van CONREET NU 
plaats. Het openingswoord werd verzorgd door Diana Wind, directeur van het 
Stedelijk Museum Schiedam, wethouder Hans Haring en curator Hannie van 
der Made. Ook werd er gedanst door De Dutch Don’t Dance Division. 
De tentoonstelling levert veel positieve reacties op. “De bezoekers vertelden 
mij te genieten van de expositie, de hoge kwaliteit van het werk en de 
evenwichtige opzet”, aldus Hannie van der Made. “Gevestigde kunstenaars 
die nu niet deelnemen vroegen me of ze de volgende keer wel kunnen 
exposeren.” Ook bezoekers uit het buitenland weten de weg naar CONCREET 
NU te vinden. “Ik kwam bijvoorbeeld een Belg tegen die speciaal naar 
Zoetermeer was gereden om het werk van Joost Baljeu te zien.”
Aantal bezoekers: 392
Aantal verkochte werken: 2

4.1.2	LEEF!	Andries	Mons
Locatie: Stadsmuseum Zoetermeer
Periode: 6 september t/m 9 november 2014



31

Expositie ‘LEEF!’ - Andries Mons



32

Het Stadsmuseum laat TERRA elk jaar gebruikmaken van haar ruimte voor 
een solo-expositie. De statige omgeving van het Stadsmuseum biedt een 
uitmuntende locatie om hedendaags werk op serieuze wijze te presenteren.
Een van de hoofddoelen is om een springplankfunctie te vervullen voor 
deelnemers en andere kunstenaars die betrokken zijn bij projecten. De solo-
exposities zijn een goed voorbeeld van het bereiken van dit doel.

Door de professionele kunst van Andries Mons te etaleren, draagt TERRA bij 
aan het creëren van een kwalitatief hoogwaardig Zoetermeers kunstklimaat. 
De bewoners van de stad kunnen kunst van een zeer goede kwaliteit 
beschouwen met een experimenteel karakter. Zij worden hiermee deelgenoot 
van de nieuwste ontwikkelingen binnen de kunstwereld. Het Stadsmuseum 
ontwikkelt bovendien een educatief programma binnen de expositie. Kinderen 
(4-12) maken zo op speelse wijze kennis met kunst.

De onderwerpen van LEEF! zijn voortgekomen uit recente 
levensgebeurtenissen van de kunstenaar, in combinatie met grote thema’s 
zoals leven en dood. “De dood is vlakbij en het leven is er al, dus leef terwijl 
je wacht. Ik mixte de onderwerpen met mijn fantasieën en dromen. De 
combinatie bleek een goede voedingsbodem om het ene na het andere beeld 
te laten ontspruiten. Ik werk altijd met het ‘van het een komt het ander’ 
principe en ik kan mijn inspiratie letterlijk uit alles halen. Van een paperclip 
tot moord en van een huishoudelijk apparaat tot een lammetje dat voor het 
eerst gras onder z’n pootjes voelt.”
Alle vormen en thema’s in het werk van Andries Mons hebben een 
persoonlijke betekenis. “Ook de beschouwer kan het werk interpreteren met 
persoonlijke ervaringen als leidraad. Als kunstenaar hoop je op een gedegen 
ontleding van de eigen emoties van de beschouwer ten opzichte van het werk. 
Alleen dan heeft een schilderij voor mij dienst gedaan.”
Aantal bezoekers: 3294

4.1.3.	KERA-MIX	4/2014	
Periode: 1 t/m 23 november 2014
Locatie: Warande, Stadshart

Na twee succesvolle edities van KERA-TEX (relatie keramiek en textiel) en 
twee edities van KERA-MIX, waarbij de kunstenaars het materiaal waarmee 
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het keramiek wordt gecombineerd geheel zelf mochten bepalen (de laatste 
editie kende een recordaantal deelnemers, namelijk 55), wordt het project 
nu nog breder getrokken. Het opdoen van inspiratie en kennisoverdracht zijn 
belangrijke speerpunten. De organisatie streeft naar een zo groot mogelijk 
publieksbereik. De expositielocatie van 2014 bevond zich midden in het 
stadscentrum (Warande 40, voormalige locatie van It’s). De locatie was goed 
bereikbaar voor de doelgerichte bezoeker én de toevallige passant.
Aantal bezoekers: 1100
Aantal verkochte kunstwerken: 22

4.1.4.	FOTOWERK	in	het	hart	van	ZOETERMEER
Periode: 30 november - 28 december 2014
Locatie: Warande, Stadshart

De expositie ‘FOTOWERK in het hart van ZOETERMEER’ was een 
samenwerkingsproject van Terra Art Projects en zestien leden van de 
Zoetermeerse groep Fotowerk. In het voormalige winkelpand van It’s, aan de 
Warande 40, waren ruim zeventig foto’s te zien in vele formaten die indruk 
maakten door hun kwaliteit en toch betaalbaar waren. Gevoelige, esthetische 
en verrassende beelden. Een tiental grote foto’s waren drie jaar eerder te zien 
onder het thema ‘Zoetermeer, maar anders’. 
Fotowerk wilde de verscheidenheid laten zien waarmee binnen de groep 
gefotografeerd wordt. De leden gaan maandelijks, onder leiding van - de in 
Zoetermeer bekende kunstfotograaf - Theo Janssen op pad. Elke Fotowerker 
geeft in zijn of haar foto’s een eigen visie weer op de werkelijkheid. Bij de 
bespreking van de resultaten leidt dit vaak tot verbluffende inzichten.
Aantal bezoekers: 200
Aantal verkochte kunstwerken: 2

4.1.5.	Maandelijkse	exposities	TERRATORIUM	
Periode: het gehele jaar door (m.u.v. oktober)
Locatie: TERRATORIUM, Dorpsstraat 12
Aantal bezoekers:
jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec
127 113 205 204 114 239 196 140 375 370 172 114
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Elke maand exposeert een Zoetermeerse kunstenaar in het TERRATORIUM. 
Met ‘TERRA EXPOSEERT’ geeft TERRA in 2014 tien Zoetermeerse 
kunstenaars de gelegenheid hun nieuwste werk te laten zien en te verkopen. 
Via deze kleinschalige solo-expositie biedt TERRA hen een stimulans zich 
te blijven ontwikkelen en een podium voor promotie, een speerpunt van de 
organisatie. Ondernemerschap is voor TERRA een belangrijke pijler. Het komt 
geregeld voor dat een exposant via ‘TERRA EXPOSEERT’ werken verkoopt.

Bezoeker	en	stad
‘TERRA EXPOSEERT’ biedt de Zoetermeerse kunstliefhebber elke maand 
een nieuwe, 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. 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.
Elke maand geeft de exposerende kunstenaar een presentatie voor de 
gastvrouwen en -heren over zijn of haar werk.Tijdens de presentatie worden 
vragen gesteld, gedebatteerd en gereflecteerd. Zo zijn de gastvrouwen/
heren beter voorbereid op gesprekken met de bezoekers en kennen zij de 
kunstenaars persoonlijk.

•  Januari - Theo Janssen | Elementen van het landschap 
Landschappen van Theo Janssen verbeelden de elementen water, zand 
en lucht in een vierkant, de horizon als scheiding in het midden. Naar 
deze grens verfijnt de textuur van water en zand en verkleurt de lucht. Het 
beeld heeft nu diepte en ruimte. Fotograferen is het veranderen van de 
werkelijkheid. 

•  Februari - Verolique Jacobse | Dichtbij in de verte 
De gehele maand februari was de expositie ‘Dichtbij in de verte’ te 
zien. In het monumentale werk van kunstenaar Verolique Jacobse is 
haar fascinatie voor landschap, kleur en sfeer voelbaar. “Verwondering, 
schoonheid en aandacht voor detail is wat ik de bezoeker mee wil geven.”

•  Maart - John Henniger | Door beestenboel ontspoord 
John Henniger tekent al zijn hele leven. “Eigenlijk heb ik niet het gevoel 
kunst te maken”, vertelt hij. Tijdens de expositie ‘Door beestenboel 
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ontspoord’, toont de kunstenaar zijn verwondering over de levenswijze van 
de natuur. “Ik ben gefascineerd door de diverse soorten levensvormen en 
hun kleuren. Vooral vogels en reptielen hebben hierbij mijn voorkeur. Zo 
schilder ik padden, roofvogels, en schildpadden.”

•  April - Karel Lengkeek | Geometrie in beweging 
Het werk van Karel Lengkeek is gebaseerd op geometrische vormen. “Het 
experiment is voor mij een essentieel onderdeel van het kunstenaarschap. 
Zelfs een paperclip biedt mogelijkheden.” Sommige werken lijken 
te schuiven en te draaien. “Ik ben bewust bezig met het creëren van 
schaduwpartijen en beweging. Het is leuk als je merkt dat de beschouwer 
dit ook ziet.”

•  Mei - Sylvia Essenberg | Indrukken verbeeld 
Na haar eerste reis door Afrika was Sylvia Essenberg verkocht. De 
ontzagwekkende dieren en de wildernis werden haar grote inspiratiebron. 
In haar meer recente werk zoekt zij nog meer de verdieping op. “Via 
stapelingen wil ik het contrast laten zien tussen de drukke, soms lelijke 
materialistische levensstijl en de armoede, de natuur en het schone.”

•  Juni - Jan-Evert Zondag | Drie elementen en tijd 
Het werk dat Jan-Evert Zondag liet zien werd speciaal gemaakt voor 
het project Jaarringen 2014. De fotograaf toonde met water, lucht 
en glas het grensvlak tussen stilstand en beweging. Ook exposeerde 
hij zijn luchtfotoserie ‘Old Five’, de door het Historisch Genootschap 
samengestelde top-5 van Zoetermeerse historische objecten.

•  Juli - Gerart Kamphuis | Water 
In de maand juli 2014 was het werk van Gerart Kamphuis te zien. Het 
Hollandse landschap is zijn grote inspiratiebron. De afgelopen jaren 
raakte de kunstenaar vooral in de ban van weerspiegelingen in het water. 
“Een windvlaagje kan zorgen dat er een totaal nieuw, raadselachtig 
landschap ontstaat.”

  “Ik hou van het landschap in al zijn facetten”, vertelt Gerart Kamphuis. 
“Niet alleen een boom, maar ook zijn schaduw en zijn weerspiegeling 
in het water boeit mij. Het leuke is bovendien dat we door de seizoenen 
elke drie maanden een ander landschap voorgeschoteld krijgen. Ik kan 
geboeid kijken naar al die groene tinten maar ook naar grijze luchten of 
de schaduw van een kale tak in de sneeuw.”

•  Augustus - Jan Knoester | Dwaaltocht 
In de maand augustus was het werk van Jan Knoester te zien. Zijn 
fantasiebeelden zorgen ervoor dat de beschouwer zich even in een 
andere, vervreemde werkelijkheid waant. “Het werken in fantasiewerelden 
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is voor mij een soort automatisme. Het geeft me een groot gevoel van 
vrijheid.”

•  September - Willem Hansum | All is not lost 
In zijn werk geeft Willem Hansum zijn fascinatie voor het verleden in 
combinatie met opvallende tegenstellingen weer. Filmsterren en leden 
van het koningshuis worden vergezeld door pistolen en bananen. het 
resultaat is groot, krachtig en kleurrijk. “Ik vind dat je vooral niet te 
ingewikkeld moet doen over kunst.”

•  November - Eva Steenbergen | Geschilderd dagboek 
Het werk dat Eva van Steenbergen liet zien is gelaagd en persoonlijk. 
“Inspiratie komt altijd uit mijn directe omgeving. Ik moet geraakt of 
ontroerd worden door een beeld of gebeurtenis. Zo wordt mijn werk 
vanzelf autobiografisch. Ik ben altijd een grote liefhebber geweest van 
Matisse, Picasso, Kandinsky en de Cobra groep”, aldus Van Steenbergen. 
“Later ging mijn grootste liefde uit naar de kunst van verstandelijk 
gehandicapten en psychiatrische patiënten, de ‘outsiders’. Deze mensen 
herinneren mij er altijd weer aan dat eigenlijk alles kan!”

•  December - Yvon Grevers | Van divers pluimage… 
In de maand december was het werk van Yvon Grevers te zien. De 
vogelwereld is haar grote inspiratiebron. “Vogels hebben het vermogen 
om te vliegen, het aardse te overstijgen en een overzichtspositie in te 
nemen. Maar vogels kunnen ook ‘landen’: een nest bouwen, een bedding 
maken. Ik laat mij inspireren door vogels van divers pluimage”, aldus 
Grevers. “Van de magische hop tot de slimme kraai. De uil nodigt me in 
het bijzonder uit tot onderzoek in keramiek of brons”.

Totaal aantal bezoekers: 2.165
Aantal verkochte kunstwerken: 20

4.2.	TERRA	ART	SHOP	
Op de tussenverdieping van het TERRATORIUM is de ART SHOP gevestigd. 
Hier kunnen Zoetermeerse kunstenaars (deelnemers) klein werk aanbieden 
(maximaal 50x50cm) voor € 200. De indeling wordt gemaakt op basis van 
samenhang. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk geheel. De ART SHOP 
is zeer toegankelijk. Voor de kunstenaars betekent de ART SHOP extra 
inkomsten via nieuw of wat ouder werk. In 2014 zijn twintig kunstwerken 
verkocht. 
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Sieraden	en	kunstboeken
Door kunstenaars vervaardigde sieraden vonden gretig aftrek. De unieke en 
betaalbare kunstvoorwerpen vallen in de smaak bij het grote publiek. Er zijn 
in 2014 negentien sieraden verkocht. Dit jaar worden er op kleine schaal ook 
tweedehands kunstboeken verkocht. De boeken bevatten zeer uiteenlopende 
onderwerpen over kunst en cultuur. Gemiddeld wordt één boek per week 
verkocht. Hiernaast verkoopt TERRA ansichtkaarten van werk van de 
Zoetermeerse deelnemers. De kaarten worden vaak gekocht.

Bezoeker	en	Stad
Veel liefhebbers willen graag kunst kopen, maar hebben een beperkt budget. 
TERRA biedt via de ART SHOP gelegenheid om ‘echte’ kunst voor een 
betaalbare prijs aan te schaffen. De toevoeging van de ART SHOP maakt van 
het TERRATORIUM een dynamische plek in het centrum, waar je kunst kunt 
kijken en kopen.

In samenwerking met gastvrouw en interieurontwerper Edith Mulder is 
een nieuw ontwerp gemaakt voor de ruimte: strak, rustig, aansprekend en 
modern. Uitvoering: begin januari 2015. Er komt minder werk te hangen 
maar er wordt wel vaker gewisseld door middel van een ‘stocksysteem’. Zo 
wordt een bezoek aan het TERRATORIUM nog aantrekkelijker.

4.3.	Kunstfoyers
De TERRA Kunstfoyer is een laagdrempelig ontmoetingsmoment voor 
kunstenaars en kunstliefhebbers. Op deze bijeenkomsten kun je binnenlopen 
met ideeën, voorstellen en vragen over alles op het gebied van kunst. Je kunt 
er van gedachten wisselen met mensen met dezelfde interesses, een drankje 
nuttigen en direct de nieuwe maandexpositie bekijken.

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 Afrika. Een paar deelnemers van TERRA laten zich 
inspireren door diverse Afrikaanse culturen. Ongeveer zeven deelnemers 
en een paar externe kunstenaars hebben het plan voor een uitwisseling 
bedacht. Zij onderzoeken nu of er mogelijkheden zijn voor zo’n uitwisseling. 
De voorkeur gaat uit naar kunstenaars die daar werken en wonen, maar 
deelname van Afrikaanse kunstenaars uit Nederland is ook mogelijk. 
Gevraagd werd of zij de expositie mogen voorbereiden en uitvoeren onder de 
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naam van TERRA. Momenteel is de groep in overleg. In 2015 zal de expositie 
(als het plan er goed uitziet), door de deelnemers en het projectbureau verder 
worden ontwikkeld.

Tijdens de kunstfoyer kwamen regelmatig kunstenaars binnen die deelnemer 
wilden worden. Een goed moment voor de eerste kennismaking. Een aantal 
van deze kunstenaars zijn nu deelnemer bij TERRA.

4.4.	Culturele	uitwisseling	Xiamen	
Hoewel de culturele uitwisseling met de Chinese zusterstad Xiamen al enkele 
jaren op een laag pitje staat, er is in 2014 toch een korte uitwisseling geweest. 
In de maand april reisden twee Zoetermeerse kunstenaars op eigen initiatief 
en op eigen kosten naar Xiamen. Kunstenaars Natalie Vinke en José Krijnen 
werkten tijdens hun verblijf samen met twee studenten van de Koninklijke 
Academie voor Beeldende Kunsten Den Haag een maand in Xiamen.
Omdat de uitwisseling in 2014 tien jaar bestond, werd er door de gemeente 
Zoetermeer ook een tegenbezoek mogelijk gemaakt. Vier Chinese 
kunstenaars werden door TERRA begeleid bij hun verblijf in Zoetermeer. Er is 
voor huisvesting gezorgd, vrijwilligers en Zoetermeerse kunstenaars stelden 
een ‘toeristisch’ programma samen en in het Q-seum konden de kunstenaars 
aan het werk. 

Op 19 en 20 juli vond de expositie ZOETERMEER - XIAMEN plaats. Een 
overzicht van tien jaar culturele uitwisseling tussen de twee zustersteden. Er 
was werk te zien vier Chinese gastkunstenaars die in juni-juli in Zoetermeer 
verbleven: Cheng Yuan, Chen Qiduan, Zhang Hengjun en Zou Zhe. Ook was er 
werk te zien van kunstenaars die Zoetermeer de afgelopen jaren in Xiamen 
hebben vertegenwoordigd. TERRA was voor deze expositie te gast in het 
Q-seum, Industrieweg 5 in Zoetermeer.
Deelnemende kunstenaars: Ria van Dijk, Chen Qiduan, Cheng Yuan, Ien 
Dobbelaar, Hans Feij, Jaap van der Gaarden, Yvon Grevers, Fieke Hordijk, 
Laurine Houtman, Jurgen Klaassen, José Krijnen, Xandra Lapperre, Marus 
van der Made, Nathalie Mannaerts, Wolfram Querfurth, Véronique Vaessen,
Marjolein van de Velde, Natalie Vinke, Marijke Wijgerinck, Ton van Zeijl, Zhang 
Hengjun, Zou Zhe.
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BIJZONDERE ACTIVITEITEN  
5.1.	Etalagekunst	
In 2014 heeft TERRA de onderstaande leegstaande winkelpanden voorzien 
van kunstetalages.

De	panden	in	en	nabij	de	Dorpsstraat	:	
Locatie Naam kunstenaar Periode
Schoutenhoek 1 Wolfram Querfurth 20-12-2013 tot 21-03-2014
 Wonny Stuger 16-04-2014 tot 10-09-2014
Dorpsstraat 6 Heleen de lange 01-11-2013 tot 05-03-2014
 Anneke Otten 05-03-2014 tot 15-12-2014
Dorpsstraat 161-163 José Koebrugge 11-11-2013 tot 24-04-2014 
 Ria van Dijk 24-04-2014 tot 18-09-2014
 Usha Ramesh 18-09-2014 tot heden

De	panden	in	het	Stadshart	:
Locatie Naam kunstenaar Periode
Westwaarts 24-26 Jan Knoester 08-11-2014 tot 01-05-2014
Plaats 20 Xandra Lapperre 08-11-2014 tot 19-06-2014
Plaats 12 Willem Hansum 08-11-2013 tot 18-04-2014
 Xander Breumelhof 08-11-2013 tot 18-04-2014
 Fred Wieser 18-04-2014 tot 11-09-2014
 Michel Verhoef 18-04-2014 tot 11-09-2014
 Ellen Vermeulen 11-09-2014 tot heden

5.4.	‘Hippie	Christmas	in	’t	Park’	en	meer	tijdens	Kaarsjesavond
Na de succesvolle edities van ‘Zondag in ’t Park’ kreeg TERRA veel vragen 
over het vervolg van de activiteiten. Tijdens ‘Hippie Christmas in ’t Park’ 
werd samen met Atelier Le Rouge een intiem alternatief kerstsfeertje 
georganiseerd. Tijdens kaarsjesavond, op dinsdag 16 december van 19-21 
uur in het Nicolaaspark kon men bij vuurkorven een glaasje glühwein drinken 
met een huisgemaakt koekje van 10 Spices Catering. Er was ook passende 
akoestische muziek. De samenwerking met bewoners, organisaties van de 
Dorpsstraat-west, en de winkeliersvereniging, maakten deze avond tot een 
succes.
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SAMENWERKINGSPARTNERS
6.1.	PalensteinDoetMee	
In 2014 vonden twee bijeenkomsten plaats van TERRA met 
PalensteinDoetMee. Vertegenwoordigers van woningcorporaties Vidomes, 
Vestia, de Goede Woning en de gemeente namen hieraan deel. Doel van het 
overleg: participatie binnen het project Jaarringen i.c. het kunstwerk de Kat 
van Palenstein.

6.2.	Stadsmuseum	Zoetermeer
Samenwerking met het Stadsmuseum
In 2014 hebben vrijwilligers van TERRA ondersteuning verleend bij het 
vervoer van materialen en bouwwerkzaamheden. Daarnaast stelde het 
museum tentoonstellingsruimte beschikbaar voor de tentoonstelling LEEF! 
van Andries Mons. Het Stadsmuseum en TERRA hebben politieke partijen 
geïnformeerd over de individuele toekomstplannen. Er werd samengewerkt 
tijdens Zondag in ‘t Park XL en er waren regelmatig programmatische 
afstemmingsmomenten.

6.3.	Unibail	Rodamco	
Samenwerking met Unibail Rodamco 
In 2014 heeft Unibail Rodamco diverse locaties in het Stadshart beschikbaar 
gesteld:
Westwaarts 24-26 tot 1 mei voor de etalagekunst.
Spazio-offices in de maand april op basis van het projectplan ten behoeve 
van de tentoonstelling CONCREET NU. Zowel de 4e als 6e etage zijn 
beschikbaar gesteld voor de expositie en voor tijdelijke opslag van 
tentoonstellingsmateriaal.
Warande 40 werd op 1 september beschikbaar gesteld (het voormalige pand 
van IT’s). Als gevolg daarvan zijn de etages aan de Spazio-office ontruimd.

6.4.	Van	den	Bos	Vastgoed	
Door Van den Bos Vastgoed werden drie lege winkelpanden beschikbaar 
gesteld aan de Plaats 12, 20 en 21 ten behoeve van de etalagekunst.
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6.6.	Woningcorporatie	Vidomes
Woningcorporatie Vidomes heeft TERRA twee locaties ter beschikking 
gesteld:
Schoutenhoek 1 ten behoeve van de etalagekunst en de Florens van 
Brederodelaan 190 (etagewoning) voor drie maanden voor verblijf van 
de kunstenaars die deelnamen aan het kunstproject Jaarringen en de 
uitwisseling met Xiamen. 

6.7.	Gemeente	Zoetermeer	
Binnenstadvisie
Periodiek (vijf 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 2014 waren de tijdelijke invulling van het Nicolaasplein 
met het project Zondag in ’t Park en voorbesprekingen voor gedeeltelijke 
overkapping van het plein. 
Cultuur
Verder vindt er periodiek overleg plaats met de beleidsadviseur Cultuur, 
afdeling Samenleving/Team PO. 
Stedelijke Ontwikkeling, team Grondzaken
Er is regelmatig overleg met de Beheerder grondzaken over het beheer van 
het pand Dorpsstraat 12 en het tijdelijk gebruik van een gedeelte van het 
Nicolaasplein. 
Vastgoedbedrijf
In overleg met de Portefeuillemanager Vastgoedbedrijf is het ook in 2014 
mogelijk gebleven om de Dorpsstraat 161-163 ten behoeve van etalagekunst 
beschikbaar te stellen.

6.8.	Culturele	partners	
In 2014 heeft TERRA actief deelgenomen aan het cultureel overleg; een 
overlegorgaan waarin de meeste cultuurinstellingen vertegenwoordigd 
zijn, voorgezeten door Jo Leveau. In 2014 werd voornamelijk gesproken 
over de bestuurswisseling binnen de gemeente en, in aansluiting hierop, 
over de wenselijke aanpassingen op de bestaande cultuurbrief aan de 
nieuwe wethouder. Medio november 2014 werd TERRA gevraagd om te 
participeren in een directeurenoverleg waarin de nadruk meer op actieve en 
zichtbare samenwerking zou komen te liggen in plaats van op beleidsmatige 
vraagstukken. De directies van CKC, Boerderij, Bibliotheek, Stadstheater, 
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Stadsmuseum en TERRA beogen vanuit deze samenstelling gezamenlijk 
projecten te initiëren. Hierbij trekken zij de kar in de aanloopfase en worden 
andere partijen uitgenodigd te participeren in de uitvoeringsfase. Er is door 
de gemeente in november 2014 een aanzet opgestart tot de gezamenlijke 
vormgeving van een beleidstraject. De besturen van de culturele partners 
zagen hiernaast geen noodzaak voor een extra periodiek overleg. Zo is 
besloten het cultureel overleg onder leiding van Jo Leveau te beëindigen. In 
2015 wordt het directeurenoverleg voortgezet met de opzet van het senioren-
cultuurproject Route 65. 

6.9.	Nicolaaskerk/parochie
Medio 2014 heeft TERRA contact gezocht met pastor Walter Burgering over 
een samenwerking op het gebied van kunst. De interesse op dit gebied is wel 
aanwezig. De vorm waarin zal nog verder uitgewerkt moeten worden.
TERRA zou graag zien dat er in de oktobermaand kunst in de kerk komt 
en kunst in het nieuw te bouwen pand aan de Dorpsstraat/Nicolaasplein. 
In het nieuwe pand zijn diverse vergaderruimten en een atrium aanwezig 
waar kunst op zijn plaats zou zijn. Het verzoek wordt meegenomen in het 
bouwteam.
In 2015 zal dit meer inhoud gaan krijgen.

6.10.	Adventskerk
Met de dagelijkse leiding 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 staat positief tegenover deze 
plannen. Na toestemming van het bestuur van de kerk zal een vervolggesprek 
plaatsvinden.

6.11.	Van	As	Makelaardij
Via van As Makelaardij zijn de contacten gelegd met erven Karens-
Kwakernaak, i.c. André Karens voor kunst aan de Dorpsstraat 6. Tot 15 
december is de Dorpsstraat 6 benut voor het tentoonstellen van kunst.
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6.12.	Q-seum
Het pand aan de Industrieweg 5 van Wolfram Querfurth werd in 2014 deels 
beschikbaar gesteld als opslagplaats van tentoonstellingsmaterialen. Verder 
heeft Wolfram Querfurth TERRA de mogelijkheid geboden om in het kader 
van de uitwisseling met Xiamen het Q-seum beschikbaar te stellen voor 
werkruimte en een tentoonstelling van Chinese en Zoetermeers kunstenaars. 
Met dank aan Wolfram Querfurth.

PROJECTBUREAU
7.1.	Management
De directie heeft dit kalenderjaar een heel actieve bijdrage geleverd 
aan een intensief programma. Naast het jaarprogramma en de eigen 
toekomstplannen kwamen veel externe verzoeken, kansen, besprekingen en 
initiatieven die tijd en aandacht vroegen. Daarnaast waren er de omvangrijke 
projecten Waterwerken en Zondag in ’t Park, waarvoor niet alleen de 
financiële verwezenlijking, maar ook de praktische kant de nodige haken en 
ogen met zich meebrachten. De voortdurende huisvestingsvraag liep daar - 
ook dit jaar - als een rode draad doorheen. 
De introductie van het deelnemerschap bracht voor het projectbureau de 
nodige verplichtingen mee. Er werd door TERRA vormgegeven aan haar 
tegenprestaties: ansichtkaarten, ART SHOP, exposities, TERRA IN BEDRIJF, 
kunstfoyers. Met regelmaat vonden gesprekken plaats met aspirant 
deelnemers en nieuwe vrijwilligers. Gaandeweg kregen de taken een meer 
gestructureerd karakter bij het projectbureau en binnen TERRATORIUM. Via 
het werkgeversservicepunt werd een aantal tijdelijk werkloze HBO’ers ingezet 
op specifieke vraagstukken. 

Samenstelling Projectbureau 2014:
Directie: Natalie Vinke en Ed Boutkan
Programmering en PR: Mirjam van Spelde, Vera Zegerman en Joke Meijer
Coördinator team vrijwilligers TERRATORIUM: Jeannette Colijn
Coördinator Etalagekunst en adm. ondersteuning: Daisy Brizee 
Marketing, TERRA IN BEDRIJF: Jeoffrey Kassels
Communicatie: Yen Hoang, Le Vishant Pherai 
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7.2.	Raad	van	Toezicht
De raad van toezicht 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 vier keer 
bij elkaar. Door de Raad van Toezicht zijn in haar vergadering van 
14 februari 2014 de exploitatie 2013 en het jaarverslag 2013 goedgekeurd. 
De exploitatie TERRA IN BEDRIJF is op 19 september 2014 goedgekeurd.
Verder is het jaarplan 2015 besproken en in juni 2014 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.

7.3.	Bestuurlijk	Overleg	wethouder/gemeente	(kennismaking)
Tijdens de kennismaking met de nieuwe wethouder Robin Paalvast heeft 
TERRA haar ambities verwoord en zijn de volgende inhoudelijke onderwerpen 
besproken.TERRA heeft in 2013 met zeventig professioneel beeldend 
kunstenaars uit Zoetermeer gesproken. Het grootste deel is met ingang 
van 1 januari 2014 deelnemer geworden van TERRA. In de gesprekken 
met de kunstenaars kwam o.a. naar voren dat zij het een gemis vinden dat 
Zoetermeer geen kunstenaars- en atelierbeleid heeft.
TERRA heeft ambities om de huidige Kwik-Fit garage als permanente 
kunsthal in exploitatie te nemen en uit de wens om hierover met de gemeente 
in gesprek te komen/blijven. Het braakliggende terrein aan het Nicolaasplein 
wenst TERRA tijdelijk te gebruiken voor kunstmanifestaties zoals Kunst uit de 
Klep en Zondag in ’t Park.

7.4.	Politiek
Alle politieke partijen werden begin dit jaar uitgenodigd voor een presentatie 
van TERRA als organisatie en over de Kwik-Fit plannen. Het doel was om 
TERRA beter bekend te maken bij de fracties en om de noodzaak van meer 
permanente huisvesting te duiden. Over het algemeen waren de fracties 
verrast over de aanpak en organisatiekracht van TERRA. Men stond niet 
afwijzend ten opzichte van de Kwik-Fit plannen. Wel werden meerdere malen 
opmerkingen gemaakt over het samengaan van TERRA en het Stadsmuseum. 
Om duidelijk te maken dat dit geen kwestie is van niet willen maar niet 
kunnen, werd een gezamenlijk pamflet opgesteld over de verschillende 
functies, karakters en doelstellingen van het Stadsmuseum en TERRA. Dit 
pamflet is voor de verkiezingen aan alle fracties toegestuurd.



 

CONCREET NU
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7.5.	Projectteam	Kwik-Fit
Begin 2014 is het Kwik-Fit plan met de programmamanager Binnenstad 
besproken. Het plan is omkleed met schetsen die door het projectteam 
eind 2013 waren uitgewerkt. Nadere gesprekken vinden plaats zodra de 
locatie vrijkomt en de plannen voor het gebied vorm hebben gekregen. 
Samenstelling projectteam: Coen Tückermann, Peter Hop, Peter 
Heuzinkveld, Martin Hoogendijk, Natalie Vinke en Ed Boutkan. 

7.6.	Deelnemerschap
In 2014 werd het deelnemerschap bij TERRA geïntroduceerd. Met een 
resultaat van zestig deelnemers per 1 januari 2014. De Zoetermeerse 
kunstenaars weten TERRA steeds beter te vinden waardoor het 
deelnemersbestand in 2014 is opgelopen naar zeventig. Gedurende het hele 
jaar is gesproken over toetsingsbeleid. Er is begonnen met oriënterende 
gesprekken met adviseurs op dit gebied. Doel is om in 2015 nieuw beleid 
te formuleren omdat de verschillen in kwaliteit en professionaliteit van de 
deelnemers teveel uiteen dreigen te lopen.

7.7.	Huisvesting
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. Er is nog steeds overleg 
met de gemeente over deze ambities. TERRA blijft het onderwerp onder de 
aandacht brengen bij de diverse stakeholders. De gemeente heeft TERRA het 
pand weer voor een jaar in bruikleen gegeven. 

SPAZIO-OFFICES 
Ook in 2014 heeft Unibail-Rodamco TERRA de mogelijkheid geboden om in 
Spazio-offices in het Stadshart een grote tentoonstelling te organiseren.

WARANDE 40
In overleg met Unibail-Rodamco is een locatiewisseling gerealiseerd. In 
eerste instantie voor de tentoonstelling KERA-MIX. De nieuwe locatie aan 
de Warande biedt meer mogelijkheden voor TERRA. Betere bereikbaarheid, 
groter pand, centraal gelegen en drempelverlagend. Aanvullend zullen op 
deze locatie nog enkele tentoonstellingen worden gerealiseerd en op de 
eerste zondag van de maand workshops worden gehouden. 
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FLORENS VAN BREDERODELAAN 190
De door Woningcorporatie Vidomes beschikbaar gestelde etagewoning in 
Palenstein werd door TERRA tijdelijk als artist in residence locatie gebruikt. 

7.8.	Vrijwilligers
Het vrijwilligersbestand bestaat uit drie disciplines.

7.8.1.	Vrijwilligers	technisch,	catering
Aantal 31/12/2013 Verloopcijfers Aantal 31/12/014
 21  -/- 6   + 8  23

Aantal vrijwilligersuren 4750

Dat het een intensief jaar is geweest voor de technische vrijwilligersgroep 
blijkt uit het onderstaande:

Tentoonstelling CONCREET NU
De technische groep vrijwilligers heeft in de maanden januari t/m februari 
2014 intensief gewerkt aan de inrichting van de tentoonstelling CONCREET 
NU. Door hen zijn op verzoek van curator Hannie van der Made mobiele 
wanden gemaakt en volgens een inrichtingsplan op de 4e etage van het 
Spazio-offices geplaatst. De tachtig panelen zijn door de vrijwilligers op 
locatie bij De Houtlijn BV gemonteerd.
Naast het maken van de wanden zijn nog diverse voorzieningen door de 
vrijwilligers getroffen, denk hierbij aan nieuwe publicatieborden, plaatsen van 
een nieuwe brandwerende deur.

Artist in residence
In de maand april 2014 is begonnen met het opknappen van de tijdelijke 
etagewoning aan de Florens van de Brederodelaan 190. Deze woning heeft 
als onderkomen gediend voor enkele deelnemende kunstenaars van het 
project Jaarringen en door vier Chinese kunstenaars tijdens de uitwisseling 
met Xiamen. De tijdelijke woning was drie maanden in beheer van TERRA.

Zondag in ‘t Park
Halverwege de maand mei 2014 is begonnen met de voorbereidingen van de 
activiteit Zondag in ‘t Park.   
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achter het TERRATORIUM zijn struiken geruimd en is deze plaats omgetoverd 
tot een terras waar de workshops voor kinderen werden gehouden. Er is 
buiten stroom- en watervoorziening aangelegd.
Er is gebouwd aan een podium en horecavoorziening, er is een caravan 
opgeknapt ten behoeve van de uitgifte van hapjes. 
Op de zeven zondagen is elke zondag door de vrijwilligers de opbouw- en 
afbouw van Zondag in ’t Park geregeld.

Jaarringen (thema Waterwerken)
Algemene ondersteuning bij de uitvoering van het project Jaarringen, 
Waterwerken. Zowel in de voorbereiding als assistentie van de deelnemende 
kunstenaar bij de plaatsing en verwijderen van de kunstinstallaties op het 
water. 

Maandelijkse exposities TERRATORIUM 
Elke maand bij de wisseling van kunst in TERRATORIUM wordt ondersteuning 
verleend aan de nieuwe exposant bij het inrichten van de ruimte.

Etalagekunst
Ondersteuning bij het inrichten van leegstaande beschikbare winkelruimte. 
Dit jaar is in de bestaande locaties drie keer van kunst gewisseld. Daarnaast 
zijn er drie locaties ontruimd in verband met verhuur. 

Beheer Dorpsstraat 12
In het eerste halfjaar zijn de laatste voorzieningen binnen in het pand 
aangebracht.
Het 2e halfjaar was gericht op de buitenkant van het pand. In de maand juli 
en augustus is de buitenkant geverfd en is door de gemeente het dak van de 
uitbouw gerepareerd. 

Warande 40
In de maanden september en oktober is hard gewerkt aan de nieuwe tijdelijke 
locatie. Alle materialen van TERRA, opgeslagen aan de Industrieweg 5, 
Spazio-offices en de materialen van Zondag in ‘t Park zijn naar deze locatie 
verhuisd.
 
Catering
Door deze groep vrijwilligers zijn meerdere malen voorzieningen getroffen 
bij onder andere Zondag in ’t Park, de kunstfoyers, openingen van grote 
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exposities, en incidenteel bij de maandelijkse gastkunstenaars. Zelfs bij de 
tentoonstelling van middelbare scholen in Q-seum werden zij gevraagd de 
catering voor hun rekening te nemen. Bij de opening van KERA-MIX werden in 
workshopvorm vele lekkernijen geproduceerd.

7.8.2	PR	fotografie	en	projectbureau	ondersteuning

Aantal 31/12/2013 Verloopcijfers Aantal 31/12/014
 8  -/- 0 + 3  11
         
  
De groep fotografen heeft zich voornamelijk bezig gehouden met het 
fotograferen van alle grote en kleine exposities, Zondag in ‘ t Park en het 
vastleggen van alle nieuwe vrijwilligers voor de website.

7.8.3	Team	vrijwilligers	TERRATORIUM	(gastvrouwen/heren)

Aantal 31/12/2013 Verloopcijfers Aantal 31/12/014
 29  -/- 13 + 10  26
 
Aantal vrijwilligersuren incl. de weekenden en 
zondagen grote exposities en evenementen 2.947 + 323 totaal 3.270
        
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 in bepaalde maanden open op de zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur.

Het afgelopen jaar is binnen dit team veel gewisseld. Medio mei 2014 is weer 
een wervingsadvertentie geplaatst. 
Om het bezoek aan het TERRATORIUM te stimuleren is een 
distributiesysteem ontwikkeld om de driemaandelijkse flyers breed in 
Zoetermeer te verspreiden. De groep gastvrouwen/heren draagt daar 
zorg voor. Door het team wordt actief meegedacht over de zichtbaarheid 
van TERRA. Op basis van hun suggesties is een aantal verbeteringen 
aangebracht.
Naast de wekelijks bezetting in het TERRATORIUM hebben diverse 
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gastvrouwen/heren ook meegewerkt bij de ontvangst en begeleiding van 
de bezoekers tijdens de weekenden van de tentoonstelling CONCREET NU, 
KERA-MIX en de zondagen ter gelegenheid van het project Jaarringen, 
Zondag in ‘t Park en de Kunstmaand. 

Evaluatie	en	aanpassing	werkwijze
Sinds september 2013 is het TERRATORIUM operationeel. Begonnen is met 
een openstelling van drie dagen per week. De openingstijden zijn vastgesteld 
op 11.00 tot 17.00 uur. Tijdens de openingstijden zijn er twee dagdelen met 
een bezetting van twee gastvrouwen/heren.
Later in het jaar is besloten om de openingstijd uit te breiden met een extra 
dag (woensdag).
Na een periode van veertien maanden zijn veel lopende zaken besproken en 
is het moment gekomen om te evalueren. 

Capaciteit
Aandacht blijft om het team qua capaciteit op orde te houden/krijgen. Het 
verloop in de afgelopen veertien maanden was hoog. Procentueel komt dit 
uit op 45 %. Het verloop heeft als voornaamste reden dat het niet doorlopend 
druk is in het TERRATORIUM en dat dit niet aansluit bij de individuele 
verwachting.

Werkwijze
Vervanging bij afwezigheid wordt door de groep onderling geregeld. Dit loopt 
redelijk volgens de vastgestelde werkwijze.

Inrichting	TERRATORIUM
In het afgelopen jaar zijn verbeteringen aangebracht en wensen uitgevoerd 
ten aanzien van de inrichting van het TERRATORIUM. De laatste wijzigingen 
zijn de vernieuwing van de ART SHOP en de etalage. In overleg met de 
interieurontwerpster Edith Mulder is in december begonnen met de 
herinrichting van de ART SHOP. Vanaf 2015 zal er meer werk in stock (op 
voorraad) zijn waardoor de presentaties vaker kunnen wisselen.
 
Efficiëntie
De maandelijkse vrijwilligersbijeenkomsten gaat het projectbureau koppelen 
aan de maandelijkse kunstfoyer. Bezoekers van de kunstfoyer hebben 
behoefte aan een presentatie van de gastkunstenaar. Door de bijeenkomsten 
samen te voegen wordt vanaf het jaar 2015 voldaan aan die behoefte.
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Kwartaalbijeenkomsten
Om de overige organisatorische aspecten niet uit het oog te verliezen wordt 
er vier keer per jaar een vergadering gehouden op de laatste vrijdag van het 
kwartaal van 15.00 uur tot 16.00 uur. Tussentijdse –noodzakelijke - informatie 
of vragen worden via e-mail gedeeld en afgewikkeld.

Kunstfoyer
De maandelijkse kunstfoyer zal in 2015 op elke laatste vrijdag van de maand 
plaats vinden van 16.00 tot 18.00 uur. Het programma van de kunstfoyer wordt 
drie keer per jaar inhoudelijk verrijkt door middel van sprekers.

7.8.4	Waardering	voor	vrijwilligers
Op 14 november 2014 heeft de directie aan de vrijwilligers een 
vrijwilligersmiddag aangeboden waarin zij een Workshop ‘Keramiek 
decoreren met transfers’ konden volgen. Na afloop werd een hapje en een 
drankje geserveerd.

Namens de Raad van Toezicht en directie bedanken wij alle vrijwilligers voor 
hun enorme inzet, betrokkenheid, plezierige uitstraling en samenwerking.

7.9.	Structurele	subsidie	
De subsidie wordt in 2014 verhoogd met een bedrag uit het BKV-budget 
van de gemeente dat gelijkstaat aan dat wat TERRA doorgaans toegekend 
krijgt op projectbasis. Dit betekent voor beide partijen een vermindering 
van de administratieve lasten. Dit levert TERRA een stabielere basis op voor 
de projectbegrotingen. Omdat de BKV-gelden onder druk staan, overweegt 
TERRA voor dit budget een verzoek in te dienen voor een structurele 
subsidie. De ervaring heeft geleerd dat het hebben van een startbudget 
positief bijdraagt aan het verkrijgen van externe financiering bij fondsen en 
sponsoren. TERRA wenst het huidige aanbod aan kunstprogrammering te 
handhaven.

7.10.	Gedeeltelijke	overkapping	Nicolaasplein
Naar aanleiding van het succes van Zondag in ’t Park is door de wethouder 
geopperd om het park deels te voorzien van een (tijdelijke) overkapping. Dit 
maakt het evenement minder weersafhankelijk, het lost een fysiek probleem 
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op ten aanzien van het muziekpodium en faciliteiten, en het maakt de locatie 
multifunctioneler. Activiteiten van vergelijkbaar artistiek karakter kunnen de 
rest van het jaar via TERRA geprogrammeerd worden. Naar de haalbaarheid 
vindt onderzoek plaats van een dergelijke overkapping waarbij de bestaande 
spanten van de Pieterman Hardglasfabriek de basis van de constructie 
zullen vormen. TERRA heeft hierover tevens gesprekken gevoerd met een 
afgevaardigde van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer. Peter 
Heuzinkveld heeft een aantal varianten uitgewerkt en in december werden 
deze gepresenteerd aan een delegatie van de gemeente Zoetermeer. In 2015 
volgt nader overleg.

BEDRIJFSVOERING
8.1.	TERRA	IN	BEDRIJF
Ook in 2014 was TERRA met regelmaat aanwezig op bijeenkomsten van 
zakelijke netwerken. Het management hoopt op deze wijze contanten te 
leggen om onder andere het bedrijvenaanbod van TERRA onder de aandacht 
te brengen. Wel is besloten om vanwege de hoge kosten het lidmaatschap 
van de Businessclub van Floravontuur te beëindigen en daarvoor in de plaats 
lid te worden van de RVOZ. 

Op 10 november 2014 was TERRA gastheer van een RVOZ bijeenkomst die in 
het teken stond van retail en winkelgebieden. Op de locatie aan de Warande 
konden de RVOZ-leden niet alleen de presentaties van het programma 
bijwonen maar tevens de KERA-MIX tentoonstelling bezoeken en met eigen 
ogen zien wat kunst voor tijdelijke leegstand kan betekenen.
Voor het in de markt zetten van TERRA IN BEDRIJF werd het projectbureau 
geadviseerd door Jeoffrey Kessels. Begonnen is met een inventarisatie 
van beschikbare kunstwerken. In 2015 zal TERRA IN BEDRIJF een actiever 
onderdeel van het ondernemerschap van TERRA gaan vormen. Streven is 
om naast Samson Regeltechniek, dat ook in 2014 de enige afnemer van 
kunstuitleen was, meerdere contracten te verwerven.

8.2	Websites	en	TERRAINFO
Website Terra Art Projects
De website van Terra Art Projects geeft op een overzichtelijke manier een 
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complete en altijd actuele weergave van alle facetten van de stichting. 
Geïnteresseerden zoals kunstenaars, kunstliefhebbers en potentiële 
sponsoren kunnen er onder andere informatie vinden over de organisatie, de 
projecten, de deelnemende kunstenaars 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 werd de website in 2014 vernieuwd.

Website	Kunst	en	Cultuur	Zoetermeer
Op de website van Kunst en Cultuur Zoetermeer kunnen kunstliefhebbers 
informatie vinden over Zoetermeerse culturele activiteiten en kunstenaars. 
Om efficiëntieredenen wordt de website vanaf 2015 doorgelinkt naar de 
website van TERRA. Het bredere aanbod van culturele activiteiten, waarvoor 
de website ooit opgezet was, wordt per 2014 door het nieuwe initiatief Wolfert 
in kaart gebracht.

Website	‘Zoetermeer	in	’t	Park’
In het voorjaar van 2014 werd de website ‘Zoetermeer in ’t Park’ opgezet. 
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 en na elke editie 
werden er foto’s geplaatst van de parkdag. Deze foto’s werden gemaakt door 
de vrijwillige fotografen van TERRA. Ook in 2015 zal de website weer voor de 
hierboven beschreven activiteiten worden gebruikt.

TERRAINFO
In 2014 verscheen TERRAINFO, de digitale nieuwsbrief van TERRA, 
maandelijks. De nieuwsbrief wordt verzonden naar alle abonnees (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 2014 Zondag in ’t Park, CONCREET NU, 
Jaarringen, KERA-MIX). Sinds 2014 hoeft TERRAINFO niet meer te worden 
gedownload (lezen en navigeren door de onderwerpen kan direct in de mail).
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8.3.	Professionalisering	interne	bedrijfsvoering
Ook in 2014 is weer verder gewerkt aan de professionalisering van de 
bedrijfsvoering. Door de huidige digitale technieken is mogelijk geworden om 
efficiënter, effectiever en duurzamer te werken.

8.3.1.	Verzekeringen
Sinds 2014 wordt gebruik gemaakt van assurantiekantoor Pro Risk 
Assurantiën.
Er zijn in 2014 extra verzekeringen afgesloten voor de kunstwerken bij de 
tentoonstelling CONCREET NU, binnenvaartcasco (pontons), Zondag in ’t 
Park ten behoeve van aansprakelijkheid, deelnemers et cetera.

8.3.2.	Overeenkomsten
Het aantal overeenkomsten binnen de bedrijfsvoering van TERRA is in 2014 
verder uitgebreid.
- contracten artiesten ten behoeve van optredens tijdens Zondag in ‘t Park. 
- expositiecontracten ten behoeve van de tentoonstelling CONCREET NU. 

FINANCIEEL RESULTAAT
De stichting Terra Art Projects kende in 2014 een omzet van 253.258 euro. 
Hiervan werd 214.000 direct besteed aan de jaarprogrammering en projecten. 
Van de baten bestond 53 procent uit subsidiebeschikkingen van de gemeente 
Zoetermeer (inclusief percentage PalensteinDoetMee). 
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Het Metrum
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MET DANK AAN
Subsidienten	en	sponsors
Gemeente Zoetermeer, Fonds 1818, Palenstein DoetMee, Woningcorporaties 
(Vestia, Vidomes en de Goede Woning), Stichting DOEN, Antivlam 
Brandbeveiliging, Catering Factory, De Bouwhof, Dive Shop Zoetermeer, 
Extentio, De Houtlijn BV, GMJ Migo, Greg & Baud, KA van Daalen & Zn BV, 
Kroonpart Zoetermeer, LEAS Bureau voor zorgvernieuwing, MV-Creationz, 
Q-seum Art Factory, Tektor interieur en architectuur, Ton Hinse, Unibail-
Rodamco, Van As Makelaardij, Van den Bos Vastgoed, Zoetermeer Jazz.

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, Eefje vd Braak, Fati Buijtelaar,Theo Janssen, 

Richard Jetten, Niels Lakens, Pedro Marzorati, Nelly 
Smits, Vera Zegerman


