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INLEIDING
Voor Terra Art Projects is 2016 een bijzonder jaar geweest, waarbij de missie 
en visie van de stichting ten volle konden worden uitgedragen. Het afgelopen 
jaar waren er in het TERRATORIUM weer 11 inspirerende exposities 
van Zoetermeerse kunstenaars. In de zomer werd er genoten van zes 
zonovergoten edities van ‘Zondag in ’t Park’ (en in december van de ‘Zondag 
in ’t Park Kersteditie’), in september exposeerde kunstenaar Ellen Vermeulen 
in het Stadsmuseum en ook de ‘Urban Art Studio’ draaide op volle toeren in 
de Dorpsstraat. 

In oktober werd de Kunstmaand getransformeerd tot de ‘ART EXPERIENCE’, 
waarbij je op diverse locaties in de Dorpsstraat een breed cultureel aanbod 
kon beleven, zoals exposities van Zoetermeerse- en internationaal bekende 
kunstenaars. Ook werden de resultaten van het uitwisselingsproject ‘Mutual 
Art Inspiration’, gepresenteerd. Hiernaast werd doorgegaan met het 
uitwerken en vormgeven van het project ‘Makersunie’, De start van dit project 
zal in 2017 plaatsvinden.

‘Ster van Zoetermeer’
In 2016 won TERRA de RVOZ-ondernemersprijs ‘De Ster van Zoetermeer’, 
een waardevolle bekroning van het culturele ondernemerschap van de 
stichting.

Nieuwe locatie
De voorbereidingen voor een verhuizing van TERRA naar een nieuwe locatie, 
werden in 2016 gecontinueerd. En met succes! In december stemde de 
Zoetermeerse gemeenteraad in met het plan om de voormalige locatie van de 
Kwik Fit te verbouwen tot een centrum voor beeldende kunst. De instemming 
met de plannen, betekent dat er letterlijk en figuurlijk meer ruimte zal 
ontstaan voor het maken, presenteren en onder de aandacht brengen van 
(Zoetermeerse) beeldende kunst. De raad geeft hiermee het signaal af dat 
ook zij het ontwikkelen en verankeren van een inspirerend en innovatief 
kunstklimaat in Zoetermeer serieus neemt! Medio 2017 wordt gestart met de 
verbouwing van de locatie. 

In het Jaarverslag 2016 leest u alles over de projecten die TERRA het 
afgelopen jaar heeft georganiseerd en ontwikkeld.

01
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Missie en visie
Voor TERRA is een stad meer dan een plaats om te wonen of werken. 
Er is behoefte aan een inspirerende omgeving, creativiteit en uitdaging 
tot ondernemerschap. Een gevarieerd aanbod aan kunst en cultuur mag 
niet ontbreken. Door kunstenaars een podium te bieden en samen met 
kunstenaars, inwoners en samenwerkingspartners exposities, projecten en 
manifestaties te organiseren, voegt TERRA artistieke beleving toe. 
Dit versterkt de binding van bewoners en bezoekers met de stad en vergroot 
de aantrekkingskracht van Zoetermeer. Zeker als vestigingsstad voor 
particulieren en bedrijven en voor kunstenaars en de creatieve sector in 
het bijzonder. De missie van TERRA is om een inspirerend en innovatief 
kunstklimaat te ontwikkelen en verankeren in de stad, waarbij de interactie 
tussen kunstenaars en samenleving centraal staat.

Zondag in ‘t Park
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Expositie Leo van der Meer
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JAARPROGRAMMA TERRA
In 2016 heeft TERRA wederom inhoud gegeven aan haar 
basisprogrammering. Zowel in het TERRATORIUM als op tijdelijke locaties. 
Ook van de mogelijkheid een solo-expositie in het Stadsmuseum te 
organiseren van een door TERRA geselecteerde Zoetermeerse kunstenaar, 
is weer dankbaar gebruik gemaakt.
 
2.1.	Maandelijkse	exposities	TERRATORIUM		
Periode: het gehele jaar door 
Locatie: TERRATORIUM, Dorpsstraat 12
Aantal bezoekers: 2605
jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec
234 234 184 175 220 167 249 341 165 397 169 70

Elke maand exposeert een andere Zoetermeerse kunstenaar in het 
TERRATORIUM.
Met ‘TERRA EXPOSEERT’ zorgde TERRA voor elf exposities van professionele 
Zoetermeerse kunstenaars. Via deze kleinschalige tentoonstellingen 
biedt TERRA kunstenaars een stimulans in ontwikkeling en een podium 
voor promotie. Een van de speerpunten van de organisatie. Ook het 
ondernemerschap wordt daarbij gestimuleerd. Het komt geregeld voor dat er 
tijdens deze presentaties werk wordt verkocht, of contact wordt gelegd met 
galerie of verzamelaar.

‘TERRA EXPOSEERT’ biedt de Zoetermeerse kunstliefhebber elke maand 
een andere, toegankelijke tentoonstelling. Het project draagt bij aan de 
ontwikkeling van een dynamisch aanbod van beeldende kunst in Zoetermeer 
en de ‘belevingseconomie’. Ook kan het aanbod van de betreffende maand de 
toevallige passant letterlijk en figuurlijk over de drempel helpen. 
‘TERRA EXPOSEERT’ werkt drempelverlagend. In een gezellige omgeving kan 
men goede, professionele kunst beschouwen. 

TERRA stelt een zo divers mogelijk aanbod samen (mix van abstract en 
figuratief, westerse kunst en kunst uit andere culturen). De kunst sluit 
geregeld aan bij andere projecten van TERRA, haar samenwerkingspartners 
of bij het betreffende seizoen.

02
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Kunstfoyers 
De kunstfoyer biedt de exposant de gelegenheid zijn of haar werk ‘live’ 
aan het publiek te presenteren. Daarbij kunnen vragen worden gesteld, 
gedebatteerd en gereflecteerd. Voor de genodigde gastvrouwen/heren een 
goede gelegenheid zich voor te bereiden op het contact met de expositie-
bezoekers.
Aan de solo-exposities namen de volgende kunstenaars deel:

Januari   Wolfram Querfurth
Februari  Marian van Zomeren-van Heesewijk
Maart   Marjolein van de Velde
April   Ton van Zeijl
Mei   Leo van der Meer
Juni   Xandra Lapperre
Juli   Eefje Sonneveld
Augustus  Vera Zegerman
September  Jeroen Brabander
Oktober   Eveline Jansen en Stefanie de Vries
November  Tilly Wils
December  Rob de Graaf

Over de exposities: 
Wolfram Querfurth
Oud	en	nieuw
6 t/m 28 januari
Wolfram Querfurth heeft een fascinatie voor natuur, cultuur en structuur. 
“Het herhalen van elementen versterkt de visie en het effect van een werk.” 
De kunstenaar werkt het liefst groot, en verbindt vaak thema’s of materialen 
die niets met elkaar te maken hebben. “Het materiaal is de aanleiding voor 
het idee, maar een idee kan ook vragen om een bepaald materiaal.”

Marian van Zomeren – van Heesewijk
Buiten	binnen
30 januari t/m 25 februari
Marian van Zomeren brengt in haar werk geluksbeleving in beeld. Zij laat zich 
inspireren tijdens haar vele wandeltochten. “Tijdens mijn wandelingen in de 
natuur kan ik mij heel erg gelukkig voelen. Een aantal jaar geleden raakte ik 
geïnspireerd door het toegepast Boeddhisme van Thich Nhat Hanh (hoe kom 
ik tot mijn geluk?). Ik leerde om nog bewuster keuzes te maken.”
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Marjolein van de Velde
De	kwetsbare	mens
27 februari t/m 24 maart
Marjolein van de Velde laat zich inspireren door de mensen om haar heen. 
“De manieren van mensen, hoe ze met elkaar omgaan of juist tegenover 
elkaar staan, interesseren mij. Het maken van een leuk gekleurd schilderij 
is voor mij niet interessant. Ik wil dat het verder gaat. Mooi hoeft niet 
mooi te zijn. Juist in het niet perfecte ontstaan diepere lagen, gevoelens, 
herinneringen, afschuw of juist schoonheid en geluk.”

Ton van Zeijl
Selfies
26 maart t/m 28 april
Ton van Zeijl is sinds 1988 fulltime fotograaf, en maakt zowel vrij werk als 
werk in opdracht. “Mijn vrije werk kenmerkt zich door de diversiteit. Het geeft 
me de mogelijkheid om thema’s en technieken uit te diepen. Het doel tijdens 
mijn opdrachten is om samen, maar ook in vrijheid, met de klant beelden te 
maken die onderscheidend zijn.”

Leo van der Meer
#portrait
30 april t/m 26 mei
In zijn portretten zoekt Leo van der Meer naar zowel gelijkenis als abstractie. 
Hij streeft niet naar een fotorealistisch resultaat. “Ik hou ervan wanneer 
het werk enigszins ‘onaf’ is. Je beperkt je dan tot de essentie, en geeft de 
beschouwer de gelegenheid om het werk ‘af’ te maken.” 

Xandra Lapperre
Penseeltocht	door	het	landschap
28 mei t/m 23 juni
Xandra Lapperre exposeert een aantal werken uit haar serie landschappen. 
Zij schildert bijna alles uit haar geheugen, om zo authentiek mogelijk te 
blijven. “Mijn landschappen mogen dan wel uit het hoofd geschilderd zijn 
maar berusten, met uitzondering van de kleuren, wel op de realiteit. Ik moet 
een landschap gezien en gevoeld hebben voordat ik een werk kan maken.”



14

Expositie Jeroen Brabander
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Eefje Sonneveld
Mijn	tweede	natuur
25 juni t/m 28 juli
De natuur is de grote inspiratiebron van Eefje Sonneveld. De dieren die zij 
weer wil geven, bestaan meestal uit ronde vormen. “Hier voeg ik elementen 
aan toe. Je ziet dat het een dier is, maar het wordt nooit een kopie. Ook 
florale vormen hebben mijn interesse. De afgelopen tijd heb ik mijn serie 
bloemvormen uitgediept en uitgewerkt. De eerste resultaten zijn tijdens de 
expositie te zien.”

Vera Zegerman
Contact
30 juli t/m 25 augustus
Tijdens ‘Contact’ zal Vera Zegerman haar keramiek en schilderijen tonen aan 
het publiek. Ieder object van keramiek is handgevormd en uniek. 
“Mijn werk is geïnspireerd op organische, natuurlijke vormen, zoals 
fossielen en delen van het menselijk lichaam. De kleurrijke, semi-abstracte 
schilderijen zijn ontstaan vanuit een behoefte om de landschappen vast te 
houden die ik tijdens mijn reizen heb gezien.”

Jeroen de Brabander
Goedgemutst
27 augustus t/m 29 september
In veel van het werk van Jeroen Brabander worden mens en dier als één 
surrealistisch wezen uitgebeeld. “Kunst is er om mensen eventjes op het 
verkeerde been te zetten, uit hun comfortzone te trekken en te verbazen. 
Als mijn publiek langer dan tien seconden naar een doek kijkt is het 
geslaagd. Met surrealistisch werk probeer ik dat voor elkaar te krijgen.”

Eveline Jansen en Stefanie de Vries
Sieradenexpositie
1 t/m 27 oktober
Kunst, muziek, dans, food en meer! Tijdens de allereerste ART EXPERIENCE 
kun je in de Dorpsstraat van Zoetermeer een breed cultureel aanbod beleven. 
Vooral de weekenden staan bol van de activiteiten. 
In het TERRATORIUM zijn de bijzondere sieraden van Eveline Jansen en 
Stefanie de Vries te zien. Zij zijn gemaakt van diverse soorten edelmetalen 
maar ook bijzondere materialen als rubber en glas. Ieder sieraad is uniek! 
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Eveline en Stefanie voltooiden een opleiding aan de vakschool voor goud- en 
zilversmeden in Schoonhoven. Stefanie presenteert haar serie bladeren en 
druppels, geometrische oorstekers, spiraal- en vlindersieraden. Ook Eveline 
zal een gevarieerd assortiment aanbieden. Vooral het halssieraad is haar 
grote liefde. 

Tilly Wils
Kleursymfonie	
29 oktober t/m 24 november
Kleur en natuurelementen zijn erg belangrijk voor Tilly Wils, en daardoor 
altijd terug te vinden in haar expressionistische werk. Ook de schoonheid 
van het naakt is als thema teruggekeerd. “De figuratie hierin is duidelijk 
herkenbaar, maar omdat met de kleur rijkelijk wordt omgesprongen, krijgen 
de doeken een geheel eigen sfeer.” 

Rob de Graaf
UP-SIDE-DOWN
26 november t/m 5 januari 2017
Rob de Graaf ziet zijn werk als een onderzoek. Methode, middelen en 
(vooral) het proces van het schilderen zijn voor hem belangrijk. Zijn abstracte 
schilderijen en werken op papier vormen de verbeelding van dit proces. 
“Inhoudelijk wordt mijn zoektocht gedreven door tegenstellingen en de 
manier waarop deze elkaar beïnvloeden.”
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Expositie Eefje Sonnenveld
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Ellen Vermeulen-Hof van (H)eden
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2.2.	Expositie	Ellen	Vermeulen	‘Hof	van	(H)eden’
Locatie: Stadsmuseum Zoetermeer
Periode: 16 september t/m 27 november 2016
Aantal bezoekers: 1481

Het Stadsmuseum werd dit jaar tijdelijk omgetoverd tot het hof van 
kunstenaar Ellen Vermeulen. Het was binnenkomen in haar kleurrijke 
walhalla van gehaakt plastic, verknipte flessen, steigerdoeken, knijpers, 
pennenhulzen en andere scraps uit alle uithoeken van huizen, tuinen en 
keukens.
“Onze wereld wordt er steeds meer een van plastic. ‘Hof van (H)eden’ is een 
zinspeling op deze ontwikkeling. De natuur heeft steeds minder ruimte en 
het door de mens geproduceerde materiaal krijgt de overhand. Ik beschouw 
dit materiaal op een andere manier. Door het te vervormen geef ik het een 
andere waarde, en krijgt het de kans om ‘op te bloeien’. Ik oordeel niet, maar 
observeer”.

TERRA@Stadsmuseum
De tentoonstelling ‘Hof van (H)eden’ is een samenwerkingsproject van het 
Stadsmuseum Zoetermeer met Terra Art Projects. Een van de hoofddoelen 
van Terra Art Projects is om een springplankfunctie te vervullen voor 
kunstenaars als Ellen Vermeulen. Het Stadsmuseum biedt TERRA een 
expositieruimte van statuur voor deze activiteit.

2.3.	Kunstmaand	‘Art	Experience’
Met activiteiten in de kunstmaand wil TERRA de werkzaamheden en omvang 
van de lokale beroepskunstenaars tonen, ook met het oog op nieuwe aanwas 
van de volgende generatie. Hiermee wil zij een gunstig vestigingsklimaat 
stimuleren voor bewoners, organisaties en bedrijven. Via Art Experience 
biedt TERRA de bezoeker een variëteit aan mogelijkheden om naar kunst te 
kijken of kunst te kopen. Via een toegankelijk en divers programma maakt 
de bezoeker kennis met de lokale kunstenaars. In 2016 is als projectgebied 
gekozen voor de Dorpsstraat en omgeving.
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2.3.1.	Expositielocaties	‘Art	Experience’
Locatie: Dorpsstraat
Periode: 1 oktober t/m 30 oktober 2016, vijf weekenden 
Aantal deelnemende Zoetermeerse kunstenaars: 92
Aantal deelnemende kunstenaars Nederland: 2
Aantal deelnemende kunstenaars buitenland: 2 Nigeriaanse kunstenaars, 
kunstenaars Wereldwinkel
Aantal deelnemers workshops en Taste of Art: 39
Gemiddeld aantal bezoekers per weekend: 800 (5 weekenden)

In samenwerking met diverse organisaties in en in de omgeving van de 
Dorpsstraat is het gelukt om elf kunstlocaties te presenteren aan het publiek. 
Dit zijn de Ateliers in de Londonstraat, Stadsmuseum, TERRATORIUM, de 
Kapelaan, Nicolaaskerk, Urban Art Studio, Galerie Kunstuitleen Zoetermeer, 
de Oude kerk, Dorpsstraat 75, Ateliers 99A en de Wereldwinkel. 

Deelnemende kunstenaars op deze locaties:
Ateliers Londonstraat: Gerart Kamphuis, Tilly Wils, Marjon Cordes, 
Marjolein van der Velde en Fieke Hordijk.
Stadsmuseum: Ellen Vermeulen met haar expositie Hof van (H)eden.
Terratorium: Evelien Jansen en Stefanie de Vries met sieraden.
Zijgevel Dorpsstraat 12: Street Art Tobias Becker Hoff.
De Kapelaan: Verolique Jacobse, Birgit Boogaard, Hetty Arens, 
Marjon Cordes, Fiona Alwayn, Sylvia Essenberg, Xandra Laperre, Lilian 
Wessels, Wonny Stuger, Friederike Kimmerle en de twee Nigeriaanse 
kunstenaars Joshua Nmesirionye en Wallace Davies Ejoh met hun expositie 
Mutual Art Inspiration.
Nicolaaskerk: Hetty Arens met haar expositie Verbinding.
Urban Art Studio: Tobias Becker Hoff.
Galerie Kunstuitleen Zoetermeer Andre de Goede: foto expositie Collectie 
Goodman en Bell.
De Oude Kerk: expositie Ronald de Jong.
Dorpsstraat 75 - Weekend 1: 
Wolfram Querfurth, Usha Ramesh, Lody van Leeuwen, Marijke Wijgerinck, 
Peter Waltman, Anette Slothouber, Vera Zegerman.
Dorpsstraat 75 - Weekend 2: 
Theo Janssen, Kiek Haket, Karel Lengkeek, Ricardo Bouman, 
Helmut Beckhuis, Jacques Ruiter.
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Art Experience, expositie Galerie Kunstuitleen Zoetermeer
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Mutual Art Inspiration
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Dorpsstraat 75 - Weekend 3: 
Usha Ramesh, Karel Lengkeek, Helmut Beckhuis, Leo van der Meer, 
José Koebrugge, Heleen de Lange, Xandra Lapperre.
Dorpsstraat 75 - Weekend 4: 
Leo van der Meer, José Koebrugge, Heleen de Lange, Xandra Lapperre, 
Ingrid van El, Sylvia Essenberg, Verolique Jacobse, Michel Verhoef, 
Jeroen Brabander.
Dorpsstraat 75 - Weekend 5: 
Fred Wieser, Ingrid van El, Michel Verhoef, Willem Hansum, Jan Knoester, 
Ton van Zeijl, Eva van Steenbergen, Reny Smit.  
Ateliers 99A: 
Joke Meijer, Jan Lenoir, Debora Makkus, Natalie Vinke, Marja Milo en 
Ria van Dijk.
Ateliers Londenstraat: 
Marjon Cordes, Fieke Hordijk, Gerart Kamphuis, Marjolein van de Velde, 
Tilly Wils. 
Wereldwinkel:  
Burkina Faso: Kunstenaar Ali Nikiema en Yacouba Guira 
Mexico: Kunstenaar Roberto Amano 
Kenia: lokale kunstenaars en Kazuri Bead Coöperatie. 

2.3.2.	Mutual	Art	Inspiration
Inspiratie voorbij de stadsgrenzen
In veertig jaar is Zoetermeer uitgegroeid van een dorpsgemeente naar een 
volwassen stad met ruim 120.000 inwoners. In de loop van die jaren kwamen 
veel nieuwe inwoners van elders. Zij vestigden zich permanent en vlogen 
soms (tijdelijk) uit. 
Een van die inwoners was Fiona van Alphen-Alwayn. Een Zoetermeerse 
die in Nigeria heeft gewoond. Na terugkomst kwam zij in contact met een 
groep beeldend kunstenaars die zich ieder op persoonlijke wijze verbonden 
voelde met het continent Afrika. Om zich extra te laten inspireren, hebben 
zij contact gezocht met twee Nigeriaanse kunstenaars. En zo begon een 
inspiratiecontact tussen Zoetermeerse- en Nigeriaanse kunstenaars.

Diverse (digitale) inspiratieworkshops tussen de beide groepen leidde tot 
verrassende kunstcontrasten. De expositie Mutual Art Inspiration toonde 
(tijdens Art Experience) de resultaten van dit intensieve en inspirerende 
uitwisselingsproject.
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Tijdens de expositieperiode waren de Nigeriaanse kunstenaars een aantal 
weken in Nederland.
De deelnemende kunstenaars waren: Wallace Davies Ejoh (Nigeria), Joshua 
Nmesirionye (Nigeria), Fiona van Alphen – Alwayn, Hetty Arens, Birgit 
Boogaard, Marjon Cordes, Sylvia Essenberg, Verolique Jacobse, Friederike 
Kimmerle, Xandra  Lapperre, Wonny Stuger en Lilian Wessels.
Mutual Art Inspiration werd ondersteund door Stichting Terra Art Projects en 
is onderdeel van de ART EXPERIENCE.

Tijdens de Art Experience (kunstmaand) zijn zoals gebruikelijk extra 
kunstfoyers georganiseerd.
Vrijdag 7 oktober
Verolique Jacobse (Visual Thinking Strategies)
Aantal bezoekers: 10 
Een bijzondere manier van kunstkijken. Deze ervaren docent volgde in 2015 
een course coaching VTS in New York, en is nu gecertificeerd trainer.

Vrijdag 14 oktober
Plastic Soup Foundation 
Aantal bezoekers: 10 
Michiel Roscam Abbing is een veelgevraagd spreker van de Plastic Soup 
Foundation. Hij is politicoloog en promoveerde op een historisch onderwerp. 
Sinds 2011 zet hij zich in voor de strijd tegen de plastic soep, onder andere 
door berichten te publiceren over wetenschappelijke artikelen die handelen 
over nadelen van plastic in zee.

Vrijdag 21 oktober
Marijke Wijgerinck (Artist in residence)
Aantal bezoekers: 30 
De Zoetermeerse kunstenaar Marijke Wijgerinck vertelt over haar ‘Artist in 
residence’ verblijf in Japan, dat in de zomer van 2016 plaats vond.

Nevenprogramma:
Tijdens de expo Mutual Art Inspriration is een lezing gehouden met het 
thema “Dialoog door beelden”. In samenwerking met CKC & Partners vond 
in de Nicolaaskerk een concert van jong talent plaats. In de Oude Kerk 
organiseerde de stichting Concerten lunchpauze optredens. Om kunst en 
proeverij te combineren is Taste of Art georganiseerd.
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Art Experience: werk van Tobias Becker Hoff, gevel TERRATORIUM
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Ontmantelen Kat van Palenstein
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PROJECTEN 2016

3.1.	De	Kat	van	Palenstein
Periode: januari t/m november 2016 (tweede ontwerp en uitvoering).
Het kunstwerk ‘De Kat van Palenstein’ werd door kunstenaar Niels Lakens 
en de bewoners van de wijk Palenstein gemaakt en beschilderd. De 
bontgekleurde kat was tot november 2016 te zien in de waterpartij bij het 
winkelcentrum Palenstein (Croesinckplein) in Palenstein. Het kunstwerk is, 
gezien de technische staat, ontmanteld en verwijderd.

3.2.	Urban	Art	Studio
Periode: januari t/m december 2016
Aantallen 2016 (vanaf de aanvang in Dorpsstraat 40)
Workshop deelnemers onder de 18 jaar 613 
Workshop deelnemers boven de 18 jaar   35
Workshop deelnemers organisaties  120
Deelnemers afkomstig van scholen  463
Deelnemers overig  264
Bezoekers aan de Urban Art Studio  665
Totaal 2100 

De Urban Art Studio heeft haar workshops en nevenactiviteiten uitgebreid. 
Het netwerk van de studio groeit door promotie (veelal op sociale media) 
en mond-tot-mond reclame. In 2016 werden in de studio workshops en 
lestrajecten aangeboden aan diverse leeftijdsgroepen (kinderen, jongeren en 
volwassenen. Denk aan:
- workshops graffiti op doek
- graffiti met spuitbus
-  lestrajecten Graffiti, Street Art, Concept en kunst, Striptekenen en  

Stencil Art.
Ook vonden er diverse atelierbezoeken plaats, aangevuld door een workshop.

03
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Naast de workshops en lestrajecten, werden er vanuit de studio veel neven-
activiteiten georganiseerd. Denk aan opdrachten voor muurschilderingen, 
city marketing, demonstraties, promotionele activiteiten en exposities. 
De studio werd betrokken bij diverse stedelijke ontwikkelingen (deelname 
gebiedstafels, plan Central Park, ontwikkeling Streetwise Masterplan). 
Hiernaast werd de studio benut voor een snuffelstage en een thesis 
(scriptiebegeleiding). 

Terra Art Projects heeft in 2016 de huisvesting van de Urban Art Studio in 
gefaciliteerd. Ook werd er in samenwerking met Tobias Becker Hoff gewerkt 
aan de ontwikkeling van het masterplan Streetwise.

3.3.	Zondag	in	’t	Park
Data: 17/24/31 juli en 7/14/21 augustus 2016
Aantal bezoekers: 7.300
Na de succesvolle edities van Zondag in ’t Park in 2014 en 2015, waren de 
verwachtingen voor het seizoen van 2016 hooggespannen. 

De input die de organisatie afgelopen jaren vanuit de bezoekers en 
deelnemers ontving vormde voor de leidraad voor Zondag in ’t Park 2016. 
Zo werd naar aanleiding van opmerkingen uit het publiek bijvoorbeeld 
besloten om aan het uiterlijk van het festival niet al te veel te veranderen. 
Best moeilijk, want als creatieve organisatie lopen we over van de ideeën 
wat dat betreft. Naast een kleine aanpassing in de huisstijl en de toevoeging 
van een klim-zitmeubel in het zand én wat nieuwe slingers werd dit dan ook 
ongewijzigd gelaten. 
Ook de gemeente droeg nog een steentje bij aan de basisfaciliteiten door de 
lelijke gras- en zanddelen te voorzien van een groen tapijt. De horeca was dit 
jaar iets professioneler door participatie van een aantal foodtrucks (met nog 
steeds betaalbare consumpties). 

Programmering
Voor de programmering dienden zich in aanloop naar dit seizoen allerhande 
lokale initiatieven aan. Van bands tot kunstenaars, tot foodaanbieders tot 
performers en tekenaars, tot de lokale wijktuin en de scouting. De combinatie 
van al deze ingrediënten leverde weer een verrassende programmering op.
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Vakantie in eigen stad
De belangrijkste verandering van de organisatie was de keuze om de 
zondagen midden in de schoolvakanties te plannen. 
Voorgaande jaren ontstond de indruk dat er tussen het publiek van Zondag in 
‘t Park veel mensen zijn die niet op vakantie gaan of kunnen in deze periode. 
Zondag in ’t Park wil er juist ook voor diegenen zijn en daarnaast is de kans 
op mooi weer in juli/augustus groter dan in september. De bezoekerscijfers 
(+ 3.000!) maken wel duidelijk dat het een goede zet is geweest.
Er was met name een grotere toestroom van jonge ouders met kleine 
kinderen. Ook bezochten meer alleenstaande ouderen en mensen met een 
beperking het festival.

3.4.	Kersteditie	Zondag	in	’t	Park
Data: 18 december 2016
Aantal bezoekers: 900
Op verzoek van vele bezoekers werd er een speciale kersteditie van 
Zondag in ’t Park georganiseerd. Een grote circustent bleek een goed 
onderkomen voor livemuziek, een kerst-dj, workshops en een bar. Buiten 
werden marshmallows boven vuur gebakken, was er een silent disco en een 
kussengevecht. Foodtrucks stonden garant voor winterse maaltijden. 
Deze speciale editie werd mogelijk gemaakt door de Gemeente Zoetermeer 
en door enkele sponsoren.
Website: www.zondaginhetpark.nl

3.5.	Markt	in	’t	Park
Lifestyle in ’t Park 4 september 2016
Vanwege de slechte weersomstandigheden is om veiligheidsredenen de 
lifestyle-markt op de dag zelf afgelast.

3.6.	Kunst	in	de	wijk	Buytenwegh
Het Metrum
Wijkmuseum ‘Het Metrum’ aan de Cesar Franckrode in Buytenwegh was 
in het jaar 2016 het podium voor kunstwerken die door de gastvrouwen/
heren van TERRATORIUM zijn gemaakt. TERRA en Hetty Arens, bedenker 
van wijkmuseum het Metrum, boden hen de gelegenheid de gemaakte 
kunstwerken te tonen in Het Metrum.
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Wijkmuseum Het Metrum, ontworpen door kunstenaar Hetty Arens, staat 
letterlijk centraal in het project ‘César Franck zet de toon’ van Terra Art 
Projects. Het wijkmuseum biedt bewoners een platform voor het exposeren 
van creatieve uitingen. De aanwezigheid van het museum stimuleert 
ontmoetingen en de verlichte kubus draagt ’s avonds bij aan de veiligheid in 
het gebied. Regelmatig verandert de opstelling.

Onderstaande exposities waren in 2016 te zien in het Metrum:
t/m januari: Marjan van Leeuwe
Marjan van Leeuwe begon in de jaren ’80 met het maken van handgevormde 
keramische beelden. Zij beeldt torso’s en mensfiguren uit in klei. Haar werk 
is soms dramatisch, maar vaak ook heel vertederend. Marjan werkt met de 
Raku stooktechniek, waar zij zich door de jaren heen in heeft verdiept. 
Naast keramisch werk maakt Marjan ook schilderijen en foto’s.

t/m maart: Anton Janse
“In 2002 ben ik begonnen met het maken van glasobjecten tijdens de 
cursus Glasbewerken bij het CKC (Centrum voor Kunst en Cultuur). Ik maak 
glasobjecten van vensterglas of speciaal gekleurd glas. Dit snij ik in de juiste 
vorm. Hierna slijp en verf ik het en laat het in de oven versmelten.”

t/m juni: Jacques Ruiter
Jacques is een echte vernieuwer en dat is ook zichtbaar in zijn keramiek. 
Hij heeft een innerlijke drang tot onderzoeken en weet altijd een weg te 
vinden die nog beter of nog mooier is. Zijn kennis van techniek, goud- en 
zilversmeden, tekenen en aquarel komen samen bij het ontwerpen en 
realiseren van zijn keramische creaties.

t/m augustus: Alfons Nauw
De werken van Alfons Nauw zijn het resultaat van een studie naar wat je 
met verf kunt uitdrukken en op welke wijze je dat kunt doen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de penseelstreek, de dikte en structuur van de verf.

t/m oktober: Abstract werk vrijwilligers
Dit keer bood TERRA de vrijwilligers (gastvrouwen en –heren, de 
cateringgroep en de technische groep) een workshop aan onder leiding van 
Hetty Arens. Tijdens deze workshop leerden zij abstract schilderen. Aan de 
hand van voorbeelden, 
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werd uitgelegd wat onder abstract schilderen wordt verstaan en hoe je 
materiaal kunt vinden ter inspiratie. Ook werd verteld hoe je gemengde 
technieken kunt toepassen bij het schilderen.

t/m december: Expositie tweede deel: Abstracte schilderingen, gemaakt 
door vrijwilligers van Terra-Art Projects
Bij deze workshop onder leiding van Hetty Arens, ging men uit van 
samenwerking. Op één doek werken met meerdere schilders. Reageren op 
elkaar. Met twee of drie samenwerken aan een kunstwerk bracht voldoende 
hilariteit en uiteindelijk ook hel leuke resultaten.

Met dank aan: 
Jannie van Zanten, Riek van Putten, Jeanette Verbeek, Trudy van Velsen, 
Anneke Zeeman, Jacques Ruiter, Ineke Kouwets, Petra Stout, Ank van Kan, 
Marjan van Leeuwe, Lisa Wesseling, Jeannette Colijn, Jan Lenoir, 
Frank Dingemans, Susan Swart, Marjon Wezelenburg, Monique Dufais en 
Alfons Nauw.

3.7. Fleurige winkelcentra
De winkelcentra Petuniatuin en Leidsewallen, beiden in de wijk Segwaert, 
hebben behoefte aan een visuele opwaardering. Vanwege de (zicht)relatie met 
de perenboomgaard ‘Hof van Seghwaert’ werd het thema, ‘groen en fleurig’ 
als uitgangspunt gedefinieerd. Het ligt in de bedoeling dat toekomstig ook de 
omliggende delen van de wijk aan de centra verbonden worden op dit thema. 

Aan TERRA is gevraagd om een kunstenaar/ontwerper te selecteren die 
deze opdracht uit kan voeren, waarbij TERRA de projectcoördinatie voor haar 
rekening neemt. Hierop heeft TERRA beeldend vormgever Anneliek Holland 
voorgedragen. Begin 2017 presenteert zij haar eerste concepten.
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VOORBEREIDINGEN 2017/2018 

Er is dit jaar gewerkt aan een uitgebreid jaarprogramma voor 2017. 
Dit programma dient vooral als onderbouwing voor de subsidie aanvraag 
2017 bij de gemeente Zoetermeer. Daarnaast zijn de projecten en is de 
programmering voorbereid van o.a. Jaarringen, Art Experience, 5x5 Smal Art, 
Masterplan Streetwise en Masterplan Central Park.

4.1.	Jaarprogrammering	TERRATORIUM	2017
Uitgangspunt voor 2017 is om een mix te maken van solo-exposities en 
combi-exposities met kunstenaars van binnen en buiten Zoetermeer. 
Nieuw in 2017 is de organisatie van twee extra initiatieven: een 
verkoopexpositie van 5x5 Small Art in de zomermaanden en de Kunst Super 
aan het eind van het kalenderjaar.

4.2.	Urban	Art	Studio/Streetwise
De Urban Art Studio heeft zijn urgentie bewezen in Zoetermeer en een leegte 
opgevuld in de stad.  In 2016 werd de programmering van de Urban Art Studio 
voortgezet door Tobias Becker Hoff en werd samen met TERRA gekeken naar 
het toekomstperspectief van de studio. TERRA faciliteerde de huisvesting van 
de studio op de tijdelijke locatie Dorpsstraat 40.

4.2.1.	Masterplan	Streetwise	en	deelprojecten
De Urban Art Studio en TERRA hebben in 2016 samengewerkt aan de 
totstandkoming van het masterplan Streetwise. Hierin wordt Urban Art/ 
Street Art ingezet om de entree van Zoetermeer vanaf het treinstation tot 
het stadshart te verlevendigen. Meerdere evenementen op de route maken 
deze verbinding zichtbaar en waarderen de omgeving visueel op. Apotheose 
van het plan is het Streetwise festival in het Stadshart. Een festival wat de 
potentie heeft uit te groeien tot een landelijk podium voor Street Art.
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4.2.1.1.	Streetwise	Festival
Onder het centrum van Zoetermeer, het Stadshart, kronkelt het ‘Onderlangs’, 
een ader van beton van oost naar west. De tweebaansweg is ongeveer 
235 meter lang en heeft muren van kaal beton en baksteen van wel 4,5 meter 
hoog. 
De locatie is op dit moment niet bepaald een favoriete of populaire plek bij 
stadsbewoners en toeristen. Het is een donkere plek, waar mensen zich 
absoluut niet graag begeven. Na een rondvraag bij bezoekers en bewoners 
blijkt dat mensen zich er zelfs onveilig voelen. Eigenlijk is het zonde dat er in 
dit stedelijke gebied zo’n groot stuk stad onbenut blijft.
De initiatiefnemers van het Streetwise festival (Tobias Becker Hoff van 
de Urban Art Studio en Stichting Terra Art Projects), zien de perfecte 
mogelijkheid om deze ruimte duurzaam te benutten op een manier die een 
brede doelgroep aanspreekt, en die de citymarketing een positieve impuls 
geeft. De overdekte, urbane omgeving wordt in samenwerking met (jonge) 
stadsbewoners en (inter)nationaal bekende street artists omgetoverd tot een 
imposant ‘openaircanvas’. Metershoge muurschilderingen (live gemaakt), 
spelen de hoofdrol. Een interessant en hoogwaardig nevenprogramma maakt 
Streetwise tot een vernieuwend festival met bovenlokale aantrekkingskracht. 

Het nevenprogramma bestaat uit disciplines die de ‘straat lifestyle’ 
kenmerken, zoals Street Art, Streetdance, blockparties, urban sports 
(freerunning, skatesports etc.). Het zijn de disciplines die passen bij de 
belevingswereld van een jongere doelgroep. Zelf doen en zelf maken zijn 
belangrijke onderdelen van het festival. 
Denk hierbij aan workshops, lezingen, clinics, masterclasses en battles. 
Het programma richt zich op de doordeweekse dagen op de scholen, en in 
het weekend op de particulieren. Aan iedere vertegenwoordigde discipline 
wordt een workshop en/of wedstrijdelement toegevoegd. Dit zorgt voor een 
divers een interactief programma.

4.2.1.2.	Hopman	gebouw
Al ruim 10 jaar is het voormalig Hopman pand aan het Kinderen van 
Versteegplein een doorn in het oog. Het pand staat middenin het 
stationsgebied, de ‘Entree van Zoetermeer’. De stad wordt hier dagelijks 
gepasseerd door vele duizenden mensen en het pand geeft met het huidige 
aanzien nu niet bepaald een goede indruk van Zoetermeer. Het idee is om van 
dit verwaarloosde pand een kunstobject te maken, een Landmark.TERRATORIUM
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Het Hopman pand als landmark is het visitekaartje van Zoetermeer. 
Met een groep street art kunstenaars wordt het omgetoverd tot kunstobject 
in de openbare ruimte. Een eigenzinnig en eigentijdse uitstraling laat zien dat 
Zoetermeer een jonge stad is. Dat ze wil accelereren en innoveren, met haar 
tijd meegaat, uitgesproken en zeker smaakvol kan zijn.

4.2.1.3.	Streetwise	Route/	AH	XL
Om de route van station naar Stadshart visueel te begeleiden wordt contact 
gezocht met de (kunst)academies van Den Haag, Rotterdam en eventueel 
Utrecht.
Leerlingen worden uitgedaagd om een driedimensionale letter te maken, 
als onderdeel van het woord dat uitgebeeld wordt langs de route. Deze 
driedimensionale letters kunnen worden gemaakt van restmaterialen van 
fietsen, hout etc. Herkenning en visuele verbinding kan worden gevonden 
door alle elementen een zelfde kleur te geven of op een zelfde manier in te 
kaderen.
De letters kunnen een vaste plek krijgen langs de Boerhavelaan richting het 
Stadshart. 

De route zal vervolgens vanaf station Centrum West achter de winkels langs 
lopen. De buitengevel van AH XL kan daarbij een stevige markering vormen 
voor de ‘Urban entree’ op het onderlangs. 

4.2.1.4.	Grafittitunnel
Bij een drie- tot viertal jamsessies staat de legale grafittitunnel bij de 
Meerzichtlaan centraal. Op deze zaterdagen worden crews (uit het hele land) 
uitgenodigd om een deel van de tunnelwand te voorzien van een schildering. 
Dit zal veel publiek trekken, zowel van passanten, amateurs als van 
‘vakgenoten’. In een kleine setting zal een DJ voor muziek zorgen en zal er 
kleinschalige horeca aanwezig zijn.



4.2.1.5.	ABVA	KABO
Parallel aan de Afrikaweg prijkt de zijgevel van het Abva Kabo gebouw. 
Hierop bevindt zich nog een spandoekframe van enorme afmetingen. Het idee 
is om hier in een weekend een kunstenaar live een schildering op doek aan te 
laten brengen.
Gelijktijdig kan het terrein worden aangewend voor een urban sports event 
met muziek en streetfood. Denk hierbij aan Freerunners en breakdance 
demonstraties en battles. 

4.3.	Kunstmaand	oktober	2017	‘Art	Experience’
In 2017 krijgt ‘Art Experience’ ook weer invulling. In 2016 werden ideeën 
gevormd over locaties en thema’s en werden de eerste gesprekken met 
kunstenaars en culturele partners gevoerd. 

4.4.	Jaarringen	2017
In 2016 werd er met het projectteam diverse malen vergaderd over de 
programmering en planning van de volgende editie van Jaarringen. 
De kunstenaars, kunstwerken, dichters en locaties werden geselecteerd. 
Het projectplan inclusief begroting was in juli 2016 klaar en er werd gestart 
met de fondsenwerving. 

Onder de overkoepelende naam ‘Jaarringen Zoetermeer’ organiseert TERRA 
een periodieke kunstroute waarin de natuur, het cultureel erfgoed en de 
kunstwerken in de openbare ruimte zichtbaar worden gemaakt. Net als de 
jaarringen van een boom, groeit de kunstroute ook per editie. De ‘vaste’ 
collectie wordt aangevuld met tijdelijke beelden, objecten en installaties van 
professionele (inter)nationale kunstenaars. De Jaarring maakt de kwaliteit en 
de identiteit van het bewuste gebied zichtbaar en sluit aan bij de thema’s van 
de stad. Met het meerjarige project Jaarringen wil TERRA de zichtbaarheid 
van cultuur in Zoetermeer vergroten. Via een mix van opvallende, ludieke en 
verdiepende kunstwerken die passen bij de bevolkingssamenstelling van de 
stad dagen wij de bewoners uit om hun eigen omgeving anders te bekijken. 
Door te kiezen voor bekende (inter)nationale kunstenaars beoogt TERRA 
Zoetermeer landelijk te profileren als serieus domein voor professionele 
kunst.
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Voor de titel van de Jaarring van 2017 is ‘Dichterbij’ een titel die onder andere 
werd gekozen vanwege zijn dubbelzinnige karakter. Enerzijds verwijst de titel 
naar de dichters die bij het project werden betrokken om het thema diepgang 
te geven, anderzijds naar het doel om de inwoners van Zoetermeer hun stad, 
wijk en park van ‘dichterbij’ te laten bekijken.

Helaas heeft TERRA moeten besluiten om het kunstproject Jaarringen uit te 
stellen naar 2018. Oorzaak van uitstel is dat het Cultuurfonds Zoetermeer in 
verband met de oprichting, meer tijd nodig heeft om het project te kunnen 
beoordelen. Deelname van het cultuurfonds is cruciaal voor de andere 
aanvragen bij de fondsen die zijn, of worden aangeschreven. 

4.5.	Makersunie	
TERRA heeft in 2015 het projectplan ‘Makersunie Zoetermeer’ gelanceerd. 
De organisatie is sindsdien bezig met het verwerven van financiële middelen 
om het project gestalte te kunnen geven. Ook werden gesprekken gevoerd 
met lokale stakeholders en beoogde deelnemers.
Eind 2016 werden de mogelijkheden onderzocht om het project te koppelen 
aan de Sociaal Economische Agenda van de gemeente Zoetermeer. 
Begin 2017 worden deze gesprekken voortgezet.

4.6	Keramiek	in	’t	Park
Keramiek in ‘t Park is de vervanger van de verkooptentoonstelling 
KERA-MIX. Kunstenaars Hetty Arens en Vera Zegerman, ook lid van het 
KERA-MIX projectteam, hebben toegezegd een deel van de organisatie van 
deze markt op zich te nemen. TERRA zal praktische ondersteuning bieden 
en de promotie verzorgen. Het doel is om vijftig kramen in te richten met het 
werk van keramiekkunstenaars. Gepland op 20 augustus 2017

4.7	5x5	Small	Art
Kunstenaar Ellen Vermeulen attendeerde TERRA op een project in Groningen, 
waar ruim 250 kunstenaars aan deelnamen. Project 5x5 Small Art: Iedere 
kunstenaar exposeert 5 werkjes van 5x5 cm. Het idee werd in 2016 door 
TERRA geadopteerd, en verder uitgewerkt. 



De organisatie in Groningen staat open voor een samenwerking en stelt haar 
bestand aan TERRA ter beschikking. TERRA is zelf op zoek gegaan naar 
individuele kunstenaars. In november 2016 is de inschrijfbrief verstuurd. 
In juli en augustus 2017 is de expositie in het TERRATORIUM te zien. Het doel 
is om zoveel mogelijk kunstenaars te laten participeren.

4.8	Extra	kunstfoyers
TERRA heeft de intentie om vier extra kunstfoyers te gaan organiseren in 
2017. Per kwartaal zal er een lezing of presentatie plaatsvinden met een 
bepaald thema.

4.9	Masterplan	Central	Park
Op initiatief van TERRA is een samenspraakproject voor herinrichting 
van het gebied rond de Dobbe opgestart. Een kleine werkgroep heeft het 
concept ‘Central Park’ uitgewerkt en tijdens Zondag in ’t Park getoetst 
bij de bezoekers. Aan het project zijn op deze wijze meerdere suggesties 
toegevoegd en heeft uiteindelijk geresulteerd in het Masterplan Central Park. 
Het plan is aan de gemeente voorgelegd en deze heeft TERRA aangewezen 
als tijdelijke gebiedsontwikkelaar. In co-creatie met de gemeente wordt 
het plan verder ontwikkeld. Eind 2016 was er een breed samengestelde 
werkgroep gevormd van bewoners, organisaties en professionals. Op 
9 december 2016 vond de eerste gezamenlijke bijeenkomst plaats en 
werden de plannen besproken. Op basis van deze input wordt de verdere 
samenspraakplanning opgesteld en worden de stukken die hiervoor van 
belang zijn uitgewerkt.
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Art Experience, Kiek Haket 



BIJZONDERE ACTIVITEITEN  

5.1.	Terra	Art	Shop	
Op de tussenverdieping van het TERRATORIUM is de vernieuwde Terra Art 
Shop gevestigd. Hier kunnen Zoetermeerse kunstenaars (deelnemers) 
klein werk aanbieden van maximaal 50x50 cm voor € 200,-. De Art Shop 
creëert voor de kunstenaars een extra gelegenheid om te presenteren en te 
verkopen. Het stelt de kunstenaars in de gelegenheid om extra inkomsten te 
vergaren via nieuw of wat ouder werk. In 2016 werd het beheer van de 
Art Shop overgenomen door vrijwilliger Marjan van Leeuwe. 

Door de verwachte vermindering van de TERRA deelnemers in 2017 is 
besloten om de Art Shop per 1 januari 2017 op te heffen. De ruimte van de 
Art Shop zal betrokken worden bij de maandelijkse exposities.

Sieraden en kunstboeken
In het TERRATORIUM worden ook sieraden (vervaardigd door diverse 
kunstenaars) verkocht. De unieke en betaalbare juwelen vallen in de 
smaak bij het grote publiek. Sinds vorig jaar worden er op kleine schaal 
ook tweedehands kunstboeken verkocht. De boeken behandelen zeer 
uiteenlopende onderwerpen op het gebied van kunst en cultuur. 
Gemiddeld wordt er één boek per week verkocht. Hiernaast verkoopt TERRA 
ansichtkaarten met hierop afbeeldingen van werk van haar deelnemers. 
Deze in 2016 vernieuwde kaarten vinden gretig aftrek bij de bezoekers.

De totale omzet van de expositieverkoop en art shop bedraagt in 2016 
€ 4.507,-

5.2.	Afronding	herinrichting	Nicolaasplein
In 2016 is door de gemeente besloten om de aanleg van de water- en 
elektriciteitsvoorziening bij het Paviljoen voor het festival seizoen van 2017 te 
realiseren.
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Expositie Wolfram Querfurth



Expositie ‘FOTOWERK in het hart van ZOETERMEER’

06
SAMENWERKINGSPARTNERS

6.1.	Werkgroep	Dorpsstraat:	
In het kader van het visieplan Dorpsstraat, vanuit samenwerking op het gebied van 
evenementen in de straat en met het oog op de gewenste structurele huisvesting van 
TERRA, werd regelmatig overleg gevoerd met diverse partijen die betrokken zijn bij de 
ontwikkeling en activiteitenplanning van het Dorpsstraatgebied. Vanuit haar positie 
als kunstorganisatie levert TERRA tevens een bijdrage aan de visuele vertaling van de 
‘Dorpsstraat van de toekomst’. Dit doet zij in samenwerking met vormgever Anneliek 
Holland.

6.2.	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 
de visie Rond de Dobbe.
De belangrijkste onderwerpen in 2016 waren:
- de afronding voorzieningen Paviljoen (water en elektriciteitsvoorziening) 
- gebruik Nicolaasplein (protocol en programmering)
- Masterplan Streetwise
- Masterplan Central Park.

Cultuur
In 2016 vond vanaf augustus maandelijks overleg plaats met de projectmanager 
huisvesting Cultuur, afdeling Samenleving/Team PO. 

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

Afvalinzameling  samenwerking gemeentelijk project Schoon is gewoon – zwerfafval 
beheersing.
Tijdens Zondag in ’t Park werd in samenwerking met de gemeente een pilot gehouden 
voor gescheiden afvalinzameling op evenementen. 
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6.3.	PalensteinDoetMee	
In 2016 heeft er geen fysieke bijeenkomst plaatsgevonden met PalensteinDoetMee. 
De activiteiten van de professionele kunstenaars lopen in de wijk ten einde. In 2015 
heeft de Kat van Palenstein een nieuw uiterlijk gekregen en deze is in november 2016 
verwijderd. Het laatste kunstwerk ‘Wegtrekken’ aan de Florens van Brederodelaan zal 
in 2017 worden verwijderd.
De billboards die in de wijk Palenstein bij Castellum staan worden begin 1017 
verwijderd en projectmatig ingezet.

6.4.	Kunstorganisaties
TERRA heeft het initiatief genomen om een landelijk Platform van kunstorganisatie te 
initiëren, teneinde eenvoudig gestalte te kunnen geven aan kunstenaars uitwisselingen. 
Na het bezoek van twee kunstorganisaties in Den Bosch (18/7) en Groningen (22/9) 
hebben beiden positief gereageerd op het initiatief. Nadere uitwerking zal in 2017 
plaatsvinden.

6.5.	Stadsmuseum	Zoetermeer
De samenwerking met het Stadsmuseum bestond in 2016 uit technische ondersteuning 
door vrijwilligers. Daarnaast stelde het museum tentoonstellingsruimte beschikbaar 
voor de tentoonstelling ‘Hof van (H)eden’ van Ellen Vermeulen. Verder werd er 
samengewerkt tijdens ‘Zondag in ’t park’ en waren er regelmatig programmatische 
afstemmingsmomenten.

6.6.	Brede	werkgroep	Central	Park
In aansluiting op het Masterplan Central Park hebben enkele (culturele) organisaties 
samenwerking gezocht om de initiatieven binnen het masterplan in 2017 verder uit 
te werken. Participanten zijn CKC & Partners, Smaak & Vermaak, Urban Art Studio, 
77 events, TERRA, Floravontuur Promotie zoetermeer, enkele kunstenaars, een 
vastgoedeigenaar en bewoners van het gebied rond de Dobbe. Uitgenodigd, maar nog 
niet deelgenomen zijn Centrum LIB en het Stadsmuseum. Gesprekken met horeca 
Stadhuisplein en Markt zijn gepland voor 2017. 
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6.7.	Wijkmanagement	Buytenwegh
Eind 2015 heeft TERRA weer contact gezocht met het wijkmanagement van de wijk 
Buytenwegh. Zowel binnen TERRA als bij de wijkmanager liggen wensen ten aanzien 
van het Metrum om deze te verplaatsen naar een meer zichtbare plaats bij de César 
Franckrode. In 2016 heeft deze samenwerking weer een structureel karakter krijgen. 

6.8.	Parochieel	centrum	‘De	Kapelaan’	
In 2016 is er diverse keren overleg geweest met de contactpersoon van het parochieel 
centrum ‘De Kapelaan’ over verdere samenwerking en afstemming over het 
programma van ‘Zondag in ’t Park’.
Tijdens de zondagen in ’t Park in de maanden juli en augustus jongstleden heeft de 
Kapelaan het gebruik van de toiletten voor het publiek beschikbaar gesteld.
In de maand oktober tijdens de ‘Art Experience’ is het gebouw omgetoverd in een waar 
kunstcentrum. De kunst van de expositie Mutual Art Inspiration was in vier kamers van 
het centrum te bezichtigen. Workshops vonden plaats in een afzonderlijke ruimte. 
De opening van de expositie en een lezing vonden in het Atrium van het centrum plaats. 

6.9.	Nicolaaskerk
In 2016 is er regelmatig overleg geweest met de contactpersoon pastor Jaap van der 
Bie van de Nicolaaskerk. In oktober tijdens Art Experience werd de kerk als locatie 
opgenomen voor een expositie en concert van jong talent CKC. 

6.10.	Oude	Kerk	en	Stichting	Concerten
In het kader van de organisatie van de Kunstmaand 2016 zijn er afspraken gemaakt om 
de tentoonstelling van Ronald de Jong op te nemen in het evenement ‘Art Experience’. 
Tijdens deze periode zijn er ook extra lunchpauzeconcerten door de stichting 
Concerten gehouden. 

6.11.	CKC	
Medio 2015 vond overleg plaats om het CKC op te nemen in het programma van de 
kunstmaand Art Experience in oktober 2016.
Dit heeft geresulteerd in een concert van jong talent in de Nicolaaskerk tijden Art 
Experience. De presentatie van ‘Projection Mapping’  van het Digital Art Lab is door 
omstandigheden verplaatst naar 2017.
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6.12.	Galerie	kunstuitleen	Zoetermeer
Door TERRA is contact gezocht met de Galerie kunstuitleen Zoetermeer van André de 
Goede om deel te nemen aan Art Experience. Hierop is positief gereageerd en dit heeft 
ertoe geleid dat op zijn locatie in de Dorpsstraat een fototentoonstelling is ingericht 
met de collectie van Goodman en Bell. 

6.13.	Wereldwinkel
Yvette Feeke, voorzitter van de wereldwinkel, heeft TERRA benaderd om te onderzoeken 
in hoeverre samenwerking mogelijk is. 
Dit resulteerde in deelname aan de Lifestylemarkt en opname als deelnemer in het 
programma van Art Experience. Later zijn afspraken gemaakt over een presentatie van 
een edelsmid in een van de extra kunstfoyers in 2017.

6.14.	Restaurants	Dorpsstraat
Het idee is ontstaan om restaurants in de Dorpsstraat te betrekken bij Art Experience. 
Tijdens de Art Experience is ‘Taste of Art’ georganiseerd. Een rondleiding langs de 
kunstlocaties waar onderweg bij een tweetal restaurants ‘Smaak en Vermaak’ en 
‘Class by Jofel’ een exclusieve kunstzinnige proeverij werd aangeboden.

6.15.	Bewoners	en	winkeliers	Dorpsstraat	(vlaggenparade)	
In augustus zijn bewoners en winkeliers van de Dorpsstraat uitgenodigd om te 
participeren in de Art Experience. Zij konden dit doen door in de Urban Art Studio een 
eigen vlag te beschilderen, en die op te hangen tijdens de Art Experience weekenden 
in oktober. Een projectteam, bestaande uit vrijwilligers van TERRA, werd ingezet om 
de brief bij de bewoners af te leveren en hen te enthousiasmeren voor het project. 
Uiteindelijk hebben vierentwintig bewoners een vlag gedecoreerd.
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PROJECTBUREAU

7.1.	Samenstelling	Projectbureau	2016
Directie, dagelijkse leiding: Natalie Vinke (artistiek directeur)
 Ed Boutkan (algemeen directeur)

Programmering en Promotie: Mirjam van Spelde
Eindredactie TERRAINFO:  Joke Meijer 

Coördinator vrijwilligersteam TERRATORIUM: Jeannette Colijn
Coördinator Techniek: Henk Welner 
Coördinator Terra Art Shop en sieraden: Marjan van Leeuwe
Adm. (project) ondersteuning: Monique Kievits 
 Alex Steenbergen (tot maart 2016)
 Hilda Ensing (vanaf september 2016)
 Peter Vergroesen (vanaf september 2016)
 Tirsa Flohr (vanaf oktober 2016)

Tijdelijke ondersteuning Isolde van der Made (student)
 Neneh van der Vliet
 Manon van der Pot (student) 

7.2	Deelnemerschap	TERRA
Door TERRA werd in 2015/2016 zorgvuldig gewerkt aan samenstelling van een 
onafhankelijke toetsingscommissie. Gezamenlijk werd de procedure opgesteld om 
zowel nieuwe als bestaande deelnemers te toetsen op beroepsmatigheid. Waar het 
Centrum voor Cultuur zich richt op amateurkunstenaars, positioneert TERRA zich al 
jaren als vertegenwoordiger van de professionele kunstenaars.
Door het grote animo van aspirant deelnemers, en door de diversiteit in het aanbod 
van de actieve deelnemers ontstond de noodzaak tot een objectieve (her)toetsing. Door 
de gemêleerde samenstelling van het deelnemersbestand dreigde TERRA haar meest 
getalenteerde kunstenaars kwijt te raken. Daarnaast verhinderde deze samenstelling 
de toegang tot kunstgerelateerde fondsen, belangrijke inkomstenbronnen.
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Beoordeling vindt plaats op basis van de volgende criteria:
1.  Kwaliteit van het werk: 

 – zeggingskracht van het werk 
 – ontwikkeling van het oeuvre 
– vakbeheersing (technisch/stilistisch)

2. Professionaliteit van het kunstenaarschap/ kunstenaarspraktijk
3. Motivatie om deelnemer te worden van TERRA

Het bindende advies zal leiden tot een rubricering van de kunstenaar:
– deelnemer PRO
– deelnemer REGULIER
– afgewezen als deelnemer 

TERRA biedt de deelnemer-PRO?
– digitale presentatie op de website van TERRA, met link naar eigen website
– mogelijkheid tot een solo-expositie in de galerie
– deelname aan TERRA IN BEDRIJF (kunstuitleen programma)
– mogelijkheid om werk te verkopen via Terra
Deze deelnemers wordt tevens ruimte geboden om project-ideeën in te dienen. 
TERRA faciliteert en ondersteunt projectaanvragen die aansluiten bij haar visie en waar 
zij mogelijkheden tot financiering voor ziet.

TERRA biedt de deelnemer-REGULIER?
De reguliere deelnemer kan alleen onder voorwaarden (bijvoorbeeld met een bepaalde 
selectie uit het oeuvre) en in groepsverband participeren, exposeren en werk verkopen 
via Terra. De deelnemer-REGULIER wordt wel gepresenteerd op de website van TERRA.

Nieuwe toetsing
Na minimaal 1 jaar kan een afgewezen aspirant opnieuw een toetsing aanvragen om 
te bekijken of ze op basis van de eigen ontwikkelingen in aanmerking komt voor het 
deelnemerschap. Dit geldt ook als een kunstenaar van deelnemer-REGULIER wil 
doorstromen naar deelnemer-PRO. Na vijf jaar worden alle deelnemers opnieuw door 
TERRA opgeroepen voor een toetsing.
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Op 18 mei 2016 zijn de eerste drie nieuwkomers door de toetsingscommissie getoetst. 
Het aantal aanmeldingen stond op zeven nieuwkomers. Vier personen hebben zich op 
eigen initiatief teruggetrokken hoofdzakelijk omdat zij niet voldeden aan de gestelde 
criteria. Een persoon is niet door de schriftelijke voorselectie gekomen. Op basis van de 
toetsingen in mei zijn er twee afgewezen en werd er een toegelaten als deelnemer PRO.
In juni 2016 is overleg geweest over de toetsing van het huidige deelnemersbestand. 
Alle deelnemers zijn aangeschreven. Er zijn op basis van de aanmeldingen in 
september, oktober, november en december, vijfentwintig kunstenaars getoetst. 
Het resultaat van toetsing tot 31 december 2016 is:
11 PRO
4 REGULIER
10 Afgewezen.
Tot op heden zagen eenentwintig deelnemers om verschillende redenen af van 
toetsing. Zij zijn daarom per 1/1/2017 geen deelnemer meer van TERRA. 
In 2017 zullen de overige aangemelde kunstenaars worden getoetst.

7.3.	Kunstplaats
In januari werd door TERRA een aanvullende notitie ten aanzien van de Kunstplaats 
geschreven. Tijdens haar vergadering in het voorjaarsdebat in mei/juni verzocht de raad 
voorts om een aanvullend onderzoek aangaande de ingediende plannen van TERRA en 
BAZTILLE. Adviesbureau BMC kreeg opdracht de haalbaarheid van de beiden plannen 
te onderzoeken. Dit rapport werd met een ambtelijke aanbeveling, naar het college 
gestuurd. Op advies van het college werden op 19 december 2016 de plannen voor 
verbouwing van de Kwik-fit tot Centrum voor Beeldende kunst geaccordeerd. TERRA 
werd aangewezen als kwartiermaker voor uitvoering van de plannen.

Procesbeschrijving: 
- 2014 ontwerp ‘Kunstplaats’ door TERRA
-  juni 2015 voorbereidingen TERRA (kostenberekeningen, businesscase en aanpassing 

schets)
-  september 2015 aangeboden aan wethouder (schets, kostenberekening, 

businesscase)
- december 2015 locatieonderzoek huisvesting TERRA in Dorpsstraat
- december 2015 voorbereidingen aanvullende informatie uitwerken in position paper.
- maart 2016 retraite college
-  20 en 27 juni 2016 Raadsvergadering. Resultaat: Nader onderzoek huisvesting TERRA 

en BAZTILLE
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-  september 2016 BMC-rapportage ‘Integrale afweging beeldende kunstportefeuille: 
beoordeling toekomstplannen’

-  overleg met de wethouder 25/10/2016 toelichting op college standpunt en 
raadsvoorstel 

- najaarsdebat 31 oktober en 7 november 2016
-  commissievergadering 6 december 2016 inzake raadsvoorstel ‘Integrale afweging 

beeldende kunstportefeuille (beeld – en 
   oordeelvorming)’
- raadsvergadering 19 december 2016.

7.4.	Websites	en	TERRAINFO
Website Terra Art Projects
De website van Terra Art Projects geeft op een overzichtelijke manier een complete 
en altijd actuele weergave van alle facetten van de stichting. Geïnteresseerden zoals 
kunstenaars, kunstliefhebbers en potentiële sponsoren kunnen er onder andere 
informatie vinden over de organisatie, de projecten, de deelnemende kunstenaars 
en het deelnemersbeleid. De site is door zijn toegankelijke content en gemakkelijke 
navigatiemogelijkheid, geschikt voor iedere internetgebruiker. TERRA vindt het 
belangrijk om het gebruiksgemak en de overzichtelijkheid van de site optimaal te 
houden. Daarom wordt de website regelmatig vernieuwd. TERRA heeft ook een 
Facebookpagina, met ongeveer 850 volgers.

Website ‘Zoetermeer in ’t Park’
In het voorjaar van 2015 is de website ‘Zoetermeer in ’t Park’ vernieuwd. De website 
geeft meer uitleg over de inhoudelijke aspecten van het project (in brede zin). In 
de maanden juli en augustus konden bezoekers op de website terecht voor het 
programma van Zondag in ’t Park. Na elke editie zijn er foto’s op de site geplaatst van 
de parkdag. Deze foto’s zijn gemaakt door de vrijwillige fotografen van TERRA. Ook in 
2016 zal de website weer voor de hierboven beschreven activiteiten worden gebruikt. 
‘Zondag in ’t Park’ heeft ook een Facebookpagina, met ruim 2.000 volgers.

Website ‘Markt in ’t Park’ en ‘Keramiek in ’t Park’
TERRA maakte speciale websites voor deze markten, waar bezoekers meer informatie 
kunnen krijgen over de filosofie achter de markten, het aanbod, de programmering 
en de aanmeldprocedures. ‘Markt in ’t Park heeft ook een Facebookpagina, met 641 
volgers.



TERRAINFO
In 2016 verscheen de TERRAINFO, de digitale nieuwsbrief van TERRA, maandelijks. 
De nieuwsbrief wordt verzonden naar alle abonnees (ruim 700) en is te downloaden via 
de website van TERRA. De TERRAINFO kende een aantal vaste rubrieken (informatie 
over de maandelijkse expositie en de aankomende kunstfoyers en de column van 
Mirjam van Spelde en Patrick Lijdsman). Ook ‘huishoudelijke mededelingen’ en grote 
projecten op locatie krijgen aandacht in de nieuwsbrief (zoals in 2016 Art Experience en 
Zondag in ’t Park, en dergelijke). 

7.5.	Terra	in	Bedrijf	
Bij de bijeenkomsten van zakelijke netwerken was TERRA regelmatig aanwezig. 
Het management wil hiermee contacten stimuleren met onder andere het 
bedrijfsleven. Het bedrijf Samson Regeltechniek maakte weer gebruik van Terra in 
Bedrijf. 
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08
BEDRIJFSVOERING 

8.1.	Management
Het management had een druk jaar 2016, vanwege de realisatie van het 
jaarprogramma en de projecten. 
Daarbij heeft het projectbureau veel energie gestoken in de overleggen 
met de gemeente en politiek over de huisvestingsproblematiek, afronding 
paviljoen Nicolaasplein, Kunstplaats, masterplan Streetwise, masterplan 
Central Park, jaarlijks overleg met wethouder en periodiek met diverse 
samenwerkingspartners. Verder heeft het projectbureau zich gericht op de 
voorbereidingen van de programmering 2017/2018. 

8.1.1.		Ster	van	Zoetermeer,	ondernemersprijs	2016	toegekend	door	de	
leden	van	RVOZ

TERRA is op 21 september jongstleden door de leden van de RVOZ (en door 
de aanwezige leden van gemeenteraad en B&W) gekozen tot winnaar van 
de ‘Ster van Zoetermeer’. Tijdens het miljoenennota-ontbijt in 2014 werd de 
‘ster van Zoetermeer’ geïntroduceerd en dit jaar wordt de prijs voor de tweede 
keer uitgereikt. Met deze prijs zet de RVOZ een bijzondere ondernemer in het 
spotlicht. TERRA is er trots op en voelt zich op deze wijze gezien als culturele 
ondernemer.
Er zit verder geen geldbedrag aan vast, wel de toezegging dat de RVOZ wil 
helpen meedenken over de toekomstplannen en financiering voor 
Zondag in ‘t Park na 2017.

8.1.2.	 Managementinformatie
In 2016 is begonnen met het voortbrengen van managementinformatie over:
a. leeftijdsopbouw
b. aantal bezoekers TERRATORIUM
c. verloop vrijwilligers + gemiddeld verblijf
d. verkochte kunstwerken
e. man/vrouw verhouding
f. aantal deelnemers (2015/2016)
g. urenregistratie (toename, piekbelasting).

58



Vanaf 2017 wordt de managementinformatie verder uitgebreid in relatie tot 
het meerjarenbeleidsplan en de gestelde doelen.

 
8.1.3.	 	Statistische	gegevens	

De verschillende cijfers uit de deeladministraties worden per kwartaal 
zichtbaar gemaakt in lijn- en staafdiagrammen. Voor zover mogelijk 
zijn meerdere kalenderjaren in kaart gebracht.

8.1.4.	 Documenten	ter	vaststelling	Raad	van	Toezicht	
	 	Door de directie zijn verschillende documenten beschreven ter 

vaststelling in Raad van Toezicht:
 directiereglement
 Raad van Toezicht reglement
 taakscheiding directie
 aftreedschema
 jaarlijks basisvergaderschema.

 
8.1.5.	 Beschrijving	Administratieve	organisatie
  Voor de stichting zijn de procedures binnen de interne organisatie 

beschreven. Deze procedures zijn noodzakelijk voor de controle door 
de accountant.

8.2.	 Projectbureau	
  Door de medewerkers in het projectbureau is hard gewerkt aan de 

professionalisering van de stichting:
 - digitalisering archief
 - digitalisering administratie op Google-drive
 - terrafans; nieuw elan
 - profielen gemaakt
 - instructies en checklist
 - generen van managementinformatie
 - materiaalbeheer.
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8.2.1.	 Tijdelijke	ondersteuning/begeleiding
1. Isolde van der Made 
 Is student aan de Reinwardt Academie en is bij TERRA aan de slag gegaan. 
Voor september 2016 presenteerde zij een onderzoeksverslag over Jaarringen 
4, waarin architectuur centraal staat. Deze opdracht ligt het dichtst bij haar 
studierichting Cultureel erfgoed en is door haar school goedgekeurd.

2. Neneh van der Vliet (student bestuurskunde) 
meldde zich bij TERRA met het verzoek of zij TERRA, projectmatig op 
particulier initiatief, tijdelijk zou kunnen ondersteunen. Zij werd ingezet ter 
ondersteuning van de Art Experience. 

3. Manon van der Pot studeerde af op de Haagse Hogeschool, 
afdeling Social Work. Zij onderzocht in haar scriptie waar de kansen liggen 
voor de doelgroep 14-16 jaar en dan met name voor de Urban Art Studio.

2 studenten van de Hoge school der Kunsten in Utrecht liepen een dag mee 
om een indruk te krijgen de beroepsmogelijkheden binnen de studierichting 
Cultuurmanagement. 

8.3.			Verslag	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. 

Samenstelling Raad van Toezicht per 1 januari 2016.
De Raad van Toezicht van de stichting Terra Art Project bestaat uit vijf 
personen. Het aantal leden wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. 
Nieuwe leden worden benoemd op basis van voordrachten door leden van de 
Raad van Toezicht.

Op 1 januari 2016 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen:
1. Rob de Graaf voorzitter
2. Monique Plantinga lid
3. Helmut Beckhuis lid
4. Coen Tückermann lid
5. Ad ten Ham lid.  
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Door de Raad zijn in 2016 besproken en formeel goedgekeurd:
- het jaarverslag en de jaarrekening 2015
- meerjarenbegroting voor het jaar 2017-2019
- subsidieaanvraag en jaarprogramma 2017
- het reglement Raad van Toezicht
- het directiereglement
- de taakscheiding directie
- jaarlijks basisvergaderschema
- aftreedschema. 

Daarnaast kwamen aan de orde:
- de algemene gang van zaken
- de tussentijdse financiële stukken
- de toetsing van deelnemers
- de stand van zaken Kunstplaats.

Bestuurstermijn
In 2016 zijn er geen wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht 
geweest.

Beloning
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning. Ze kunnen 
onkosten declareren.

Statuten
De statuten van de stichtingen Terra Art Projects, Terra in Bedrijf en Terrafan 
bleven in 2016 ongewijzigd.

Werkzaamheden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie en op de algemene gang 
van zaken binnen de organisatie. De Raad stelt het beleid van de stichting 
Terra Art Projects in nauwe samenwerking met de directie vast, ziet toe 
op de uitvoering ervan, fungeert als klankbord en geeft advies. De taken 
en bevoegdheden van de Raad, zoals vastgelegd in de statuten, stemmen 
overeen met de bepalingen van de Code Cultural Governance. De Raad van 
Toezicht vergadert minimaal vijf maal per jaar. 
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De Raad van Toezicht heeft zich periodiek op de hoogte gesteld van de 
procedures en voortgang omtrent de beroepsmatigheidstoetsing. Zij is van 
mening dat de procedures conform afspraak zijn gevolgd en dat toetsing en 
correspondentie hieromtrent op empathische wijze werden uitgevoerd door 
de leden van de commissie. De bewuste keuze om de commissie anoniem te 
houden draagt volgens de Raad van Toezicht positief bij aan de objectiviteit 
van de commissie. 

In 2016 vergaderde de Raad vijf (5) keer in aanwezigheid van de directie:
 1. 19 februari 2016
 2. 29 april 2016
 3. 24 juni 2016
 4. 7 oktober 2016
 5. 25 november 2016.

Conclusie:
De Raad van Toezicht heeft vastgesteld, dat het beleid van de directie zowel 
op financieel gebied als op cultureel gebied geleid heeft tot belangrijke 
resultaten binnen de stichting. Binnen de Raad van Toezicht bestaat er dan 
ook  een grote tevredenheid over de activiteiten in het jaar 2016.
In dit jaarverslag spreken de Raad van Toezicht van harte haar waardering uit 
en dankt alle medewerkers en vrijwilligers van de stichting die dit mogelijk 
maakten.

Namens de Raad van Toezicht, december 2017.
Rob de Graaf
Voorzitter Raad van Toezicht Terra Art Projects.

8.4.	Structurele	subsidie	
TERRA is voornemens om in de lijn van het meerjarenbeleidsplan haar 
capaciteit te vergroten. Ook wil TERRA om meer zekerheid te krijgen over 
de hoogte van de jaarlijkse subsidiebeschikking een verzoek indienen 
voor een meerjarensubsidie. Dit staat los van de huisvestingswensen en 
heeft te maken met de vastgestelde actiepunten in de ‘toekomstagenda 
cultuuragenda’. Dit zal van invloed zijn op de subsidieregelingen en 
cultuurbudgetten. Daarom wordt besloten deze aanvraag niet voor 2016, 
maar voor 2017 in te dienen.
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8.5.	Politiek
8.5.1.	Politieke	partijen	(vrije	inloop)
In het kader van de besluitvorming ‘afsluiting project Culturele As’ heeft 
TERRA gemeend om de politieke partijen uit te nodigen om hen verder te 
informeren over de ontwikkelingen van de Kunstplaats. De ontmoeting en 
nadere informatie werd door de aanwezige politieke partijen CDA, 
Zo! Zoetermeer, D66 en LHN bijzonder op prijs gesteld.

8.5.2.	Bezoek	College	
Op 19 april jongstleden is een deel van het college bij TERRA op werkbezoek 
geweest. Daarbij zijn de actuele projecten en toekomstige plannen besproken 
en men heeft een spoedcursus ‘Kunstkijken’ gevolgd van Verolique Jacobse. 
Iedereen was erg positief over het bezoek.
8.6. Accountant
Vanwege de hogere structurele subsidie die TERRA in 2016 werd 
toegekend werd verplicht gesteld om bij de subsidieverantwoording een 
accountantsverklaring mee te sturen. Er zijn verschillende accountants 
geraadpleegd. In overleg met de Raad van Toezicht is het accountantskantoor 
Kreston Syncount uit Bodegraven benoemd.

8.7.	Huisvesting
Dorpsstraat 12
Het TERRATORIUM aan de Dorpsstraat 12 is een begrip geworden. 
De gemeente heeft TERRA het pand per 1 augustus 2015 voor twee jaar in 
bruikleen gegeven. 
Het onderzoek door de gemeente over permanente huisvesting van TERRA 
heeft geresulteerd in een positief advies ten aanzien van huisvesting aan de 
Vlamingstraat 1-3.

Dorpsstraat 40
Na de plotselinge opzegging van Warande 40 was er acuut vervangende 
ruimte nodig voor de Urban Art Studio. Met eigenaar Eef van der List is 
overeenstemming bereikt over een tijdelijk gebruik van de locatie Dorpsstraat 
40. Zolang zich hier geen huurder of koper voor meldt, kan de studio haar 
activiteiten hier voortzetten. 
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8.8.	Vrijwilligers
Het vrijwilligersteam bestaat uit drie disciplines: de technische- en 
cateringgroep, de groep fotografen/administratieve ondersteuning/coördinatie 
en de groep gastvrouwen/heren. Het totale vrijwilligersbestand bestaat per 
31 december 2016 uit vijfenzestig personen. 

8.8.1.	Vrijwilligers	technisch,	catering
Sinds maart 2016 is er een coördinator Techniek (met achtervanger) 
aangesteld voor de duur van 1 jaar. Hij zal deelnemen als lid van het 
projectbureau. 

 Aantal 31/12/2015 Verloopcijfers Aantal 31/12/2016
 25 -/- 5 + 4 24

Aantal vrijwilligersuren   2.730.75

Capaciteit
TERRA zal alert blijven bij het op orde houden/krijgen van de teamcapaciteit. 
Het verloop van het afgelopen jaar was 16%. Het totaal van tweeëntwintig 
vrijwilligers bestaat uit een vaste kern van vijftien personen. De overige zijn 
inzetbaar op oproepbasis. De vaste kern is niet voor alle werkzaamheden 
inzetbaar. De afname van het aantal vrijwilligers in 2016 en de beperkte 
inzetbaarheid van de groep, zal in 2017 leiden tot een wervingscampagne voor 
technische medewerkers.
Uit het onderstaande blijkt dat het voor de technische vrijwilligers een 
intensief jaar is geweest.

Zondag in het Park
Halverwege de maand mei 2016 is begonnen met de voorbereidingen voor 
de activiteit ‘Zondag in ‘t Park’. Er is technisch advies aan de coördinator 
Techniek gevraagd voor de voorzieningen in ‘t Park.
In de maand juni is er gebouwd aan een bar voor de uitgifte van drank, een 
overkapping voor workshops, zit-/speelelementen en voorzieningen aan het 
paviljoen. Op zes zondagen werd de op- en afbouw van ‘Zondag in ’t Park’ 
door de vrijwilligers geregeld. 
Tijdens de voorbereiding hebben twee vrijwilligers het initiatief genomen om 
stoelen te maken van pallets die zij als product in de markt willen zetten. 
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Maandelijkse exposities TERRATORIUM
Elke maand wordt de wisseling van kunst in TERRATORIUM ondersteund door 
een of twee vrijwilligers.

Beheer Dorpsstraat 12
Door de gemeente is waterlekkage door een verstopte afvoer in de keuken in 
orde gemaakt.
Het materiaal en opslagruimte is verder geordend en er zijn kleine 
onderhoudswerkzaamheden in- en buiten het gebouw uitgevoerd. 

Opslagplaats Keulseweg 36
In de opslagplaats zijn reparaties verricht aan verschillende materialen. 
Ook vond een aanvulling plaats van materiaal.

Art Experience
In het kader van Art Experience zijn veel materialen, hoofdzakelijk 
tentoonstellingsmateriaal, uit en naar verschillende locaties getransporteerd.
Er vonden extra werkzaamheden plaats bij de inrichting van Dorpsstraat 75 
en De Kapelaan.

Stadsmuseum
Bij de expositie van Ellen Vermeulen zijn technische adviezen gegeven en 
uitgevoerd. Er is geholpen bij de inrichting, zowel binnen als buiten het 
Stadsmuseum.

Overig
Vrijwilligers droegen zorg voor tijdelijke inrichting van het pand Dorpsstraat 
75 tijdens een pop-up presentatie voor ‘de Dorpsstraat van de toekomst’. 
Er werden schildersezels en expositieschotten vervoerd naar diverse locaties. 
Het metrum werd aan de binnenkant schoongemaakt, apparatuur werd 
bediend, enzovoort.

Catering
Vrijwilligers zorgden voor de voorzieningen bij onder andere Zondag in ’t 
Park, kunstfoyers, openingen van grote exposities en incidenteel bij de 
maandelijkse gastkunstenaars.
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8.8.2.	Team	vrijwilligers	TERRATORIUM	(gastvrouwen/heren)

Aantal 31/12/2015 Verloopcijfers Aantal 31/12/16
 25 -/- 5 + 5 25
 
Aantal vrijwilligersuren incl. de weekenden en zondagen 
grote exposities en evenementen 3005
 
        
Dit zijn de gastvrouwen/-heren die bezoekers te woord staan tijdens de 
openingsuren van het TERRATORIUM. 
Openingstijden in 2016: van woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en 
3 maanden op zondag van 13.00-17.00 uur. 
Daarnaast hebben de gastvrouwen en -heren in de weekenden in de maand 
oktober extra ondersteuning verzorgd bij de expositie Mutual Art Inspiration 
in De Kapelaan.
Ondanks het geringe verloop van het afgelopen jaar staat er bij het 
Vrijwilligers Informatie Punt permanent een vacature van gastvrouwen en 
-heren uit. Er kan dan zonodig geput worden uit een reservepool. Naast de 
wekelijkse bezetting van het TERRATORIUM hebben diverse gastvrouwen en 
-heren ook meegewerkt bij de ontvangst en begeleiding van bezoekers tijdens 
de weekenden van de Kunstmaand en parkzondagen. 

Capaciteit
Aandacht blijft om het team qua capaciteit op orde te houden. Het verloop 
heeft als voornaamste reden dat het niet doorlopend druk is in het 
TERRATORIUM en dat dit niet aansluit bij de individuele verwachting. 
Er is besloten om een schriftelijke evaluatie te houden. Daardoor krijgt 
TERRA beter zicht op de motivatie van de gastvrouw/heer en kan zij/hij zelf 
verbeter- en veranderpunten aangeven.

Coördinator Art Shop
Om het beheer en verkoop van de kunstwerken (inclusief sieraden en 
kunstboeken) in de Art Shop goed in banen te leiden is een coördinator 
aangesteld en belast met deze taak.
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Kwartaalbijeenkomsten
Om de organisatorische aspecten niet uit het oog te verliezen wordt er vier 
keer per jaar een vergadering georganiseerd op de laatste vrijdag van het 
kwartaal. Tussentijdse (noodzakelijke) informatie of vragen, worden via de 
mail gedeeld en afgewikkeld. 
Een van de onderwerpen tijdens de kwartaalbijeenkomsten was het 
bezoekersaantal. Aan de hand van de beschikbare cijfers en In overleg met 
de gastvrouwen/heren is gekozen om de ochtenden niet meer open te zijn. 
De dagen en de openingstijden zijn aangepast. Vanaf 1 januari 2017 is het 
TERRATORIÚM open van woensdag t/m zondag van 13.00 – 17.00 uur.

Administratieve organisatie
De administratieve organisatie is opnieuw ingericht en alle benodigde 
formulieren en instructies voor de gastvrouwen/heren zijn hierop aangepast.

8.8.3.	PR/fotografie	en	projectbureau	ondersteuning	en	coördinatie

Aantal 31/12/2015 Verloopcijfers Aantal 31/12/016
 10 -/- 2 + 7 15
        
Aantal vrijwilligersuren fotografen 69
Aantal vrijwilligersuren adm. ondersteuning en coördinatie 2894,5
Totaal 2963,5

De coördinatietaken zijn in 2016 toegevoegd aan het projectbureau. Hierdoor 
krijgt TERRA beter zicht op het aantal coördinatie-uren. De groep fotografen 
heeft zich vooral gericht op grote en kleine exposities, Zondag in ’t Park en 
het fotograferen van de nieuwe vrijwilligers voor de website.

8.8.4	Tijdelijke	vrijwilligers
Er zijn in de maand mei twee vacatures via het VIP verspreid voor assistentie 
tijdens Zondag in ’t Park. Helaas hebben zich geen vrijwilligers via deze weg 
gemeld. Door TERRA zijn de tijdelijke vrijwilligers van de vorige edities van 
Zondag in ’t Park aangeschreven. Dit resulteerde in drie extra vrijwilligers.
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Totaal aantal vrijwilligersuren over het kalenderjaar 2016 is: 
Omschrijving vrijwilligersgroep Aantal uren
Team technisch, catering 2730,75
Team gastvrouwen/heren TERRATORIUM 3005
Team fotografen 69
Team projectbureau 2894,5
Extra uren directie 3375
Totaal 12.074,25

Waardering voor vrijwilligers
Jaarlijkse activiteit
Aan het team vrijwilligers van het TERRATORIUM werd door TERRA een 
workshop aangeboden in het voorjaar. De workshop is verzorgd door Hetty 
Arens (beeldend kunstenaars). De gemaakte kunstwerken zijn later in het 
jaar tentoongesteld in het Metrum aan de Cesar Franckrode in de wijk 
Buytenwegh.
Voor de technische- en cateringvrijwilligers en enkele vrijwilligers van Zondag 
in ’t Park is een etentje aangeboden bij Smaak & Vermaak. Dit is mede 
mogelijk gemaakt door 77 Events.
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FINANCIEEL RESULTAAT
De stichting Terra Art Projects kende in 2015 een omzet van 180.000 euro.
Hiervan werd ruim 90.000 euro besteed aan de realisatie van de 
programmering en projecten.
65 procent van de baten was afkomstig van de gemeente Zoetermeer, 
35 procent werd geworven uit verkoop, via het bedrijfsleven en 
cultuurfondsen.
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MET DANK AAN

Subsidiënten en sponsors
Gemeente Zoetermeer, Fonds 1818, Stichting DOEN, 
Prins Berhard Cultuurfonds, Antivlam Brandbeveiliging, 
Bouwbedrijf gebroeders Huurman, HABO GWW, KA van Daalen & Zn BV, 
LEAS Bureau voor zorgvernieuwing, Pilatusdam mens & organisatie, 
Tektor interieur en architectuur, Restaurant AA-zicht, Smaak & Vermaak, 
Van der List.

Personen
De deelnemende kunstenaars, alle vrijwilligers, de fotografen.

Colofon
Tekst     Mirjam van Spelde, Ed Boutkan, Monique Kievits,  

Natalie Vinke
Eindredactie  Joke Meijer
Vormgeving  Sigrid Roelofs
Fotografie   Fati Buijtelaar, Petrie Coomans, Leo Jans, Richard Jetten, 

Nellie Smits, Catherine Terpstra.


