Beeldende kunstopdracht Zwembad
Omdat kunst de beleving van het openbaar gebied positief beïnvloedt, schenkt Zoetermeer
altijd veel aandacht aan de inpassing van kunst: geïntegreerd in de omgeving of juist als
bijzonder gebaar of statement. Kunst geeft een hogere kwaliteit aan de leefomgeving en
zorgt voor afwisseling in de inrichting van het openbaar gebied. Het fungeert als
oriëntatiepunt en als ontmoetingspunt, zet mensen aan het denken en roept dialoog op.
Kunst zorgt op den duur dat mensen zich identificeren met plekken in de stad.
Bij elk (nieuw)bouwproject wordt tegelijk budget gereserveerd voor kunst. Door de
percentageregeling zijn er circa 180 autonome en geïntegreerde kunstwerken bij en in
openbare gebouwen en in het openbare gebied. De snelle groei van de stad heeft ervoor
gezorgd dat een kwalitatief hoogwaardige collectie beeldende kunst is opgebouwd.
Participatie bij kunstopdrachten
De gemeente Zoetermeer past bij de ontwikkeling van nieuw beleid en bij nieuwe projecten
participatie toe op het hoogst haalbare niveau. Ook bij kunstprojecten geldt deze ambitie.
Doel van de participatie is afstemming met inwoners en gebruikers over initiatieven en
plannen, op zo’n wijze dat er tijdig en ruim gelegenheid is om mee te denken en te beslissen.
Het gewenste effect van participatie bij beeldende kunst is bij betrokkenen (meer)
waardering en draagvlak te creëren voor de kunstwerken die in de openbare ruimte – binnen
en buiten – worden gerealiseerd.
De locatie
De gemeente Zoetermeer ontwikkelt in het Van Tuyllpark aan de Van der Hagenstraat in
Zoetermeer een nieuw zwembad voor zowel recreatief zwemmen als sportzwemmen. Bij het
nieuwe zwembad is buiten bij de entree van het gebouw ruimte voor een kunstwerk.
De opdracht
Een beeldend kunstenaar wordt gevraagd om, binnen de gestelde opdracht en het
beschikbare budget, een kunsttoepassing te ontwerpen en te vervaardigen voor het nieuwe
zwembad. Gedacht wordt aan een kunsttoepassing in het gebied buiten voor de entree aan
de voorzijde van het zwembad, zodat het goed zichtbaar is voor passanten en bezoekers.
Hierbij is het belangrijk dat het kunstwerk meer als een landmark functioneert dan als een
ontmoetingsplek. Het kunstwerk moet uitnodigend, fris en sprankelend zijn. Een link met
water heeft de voorkeur. Het werk mag seriematig zijn en uit meerdere onderdelen bestaan,
maar is geen vereiste.
Het kunstwerk moet zorgen dat er interactie ontstaat tussen kunst, ruimte en bezoekers. Het
kunstwerk dient op een duurzame wijze vormgegeven te worden en dient weers- en
vandaalbestendig te zijn. Ook wordt verwacht dat de uitvoerende kunstenaar de inwoners en
gebruikers via de projectgroep kunst Zwembad actief betrekt bij de ontwikkeling en uitvoering
van de opdracht.
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Het totaalbudget voor deze opdracht, inclusief honorarium, plaatsing en aansluiting, bedraagt
maximaal € 65.000 (ex btw). Start van het traject is februari 2022. Eindoplevering is voorzien
rond maart 2023.
Projectgroep
Voor deze opdracht is een projectgroep opgericht. Hierin zitten, naast inwoners uit
Zoetermeer, ook de ambtelijke projectleider, communicatie- en technische adviseurs en een
externe adviseur beeldende kunst. De projectgroep denkt gezamenlijk na over diverse
aspecten van de opdracht en randvoorwaarden en legt de uitkomsten daarvan vast voor de
volgende projectfase.
Inlichtingen en aanmelden
Verscheidenheid is belangrijk, daarom zoekt de gemeente Zoetermeer naar professionele
beeldende kunstenaars die nog geen werk hebben uitgevoerd in Zoetermeer. Kunstenaars
die belangstelling hebben, worden gevraagd een curriculum vitae en papieren documentatie
van bestaand, recent werk op maximaal A4-formaat in te zenden naar onderstaand adres
(geen dia’s of audiovisueel materiaal als DVD’s, geen losse bladen). Alle documentatie dient
duidelijk voorzien te zijn van naam, e-mail -en adresgegevens en telefoonnummer. De
gemeente Zoetermeer archiveert de documentatie en deze wordt daarom niet retour
gezonden.
Procedure
Op basis van het ingezonden materiaal nodigt de gemeente drie kunstenaars uit om een
schetsidee te maken. Voor elk schetsidee is een honorarium van € 2.000 excl. BTW
beschikbaar. De kunstenaar wordt gevraagd een presentatie van het schetsidee te houden
voor de projectgroep. De projectgroep kiest uit de schetsideeën van de geselecteerde
kunstenaars één schetsidee dat nader wordt uitgewerkt.
Inzendingen dienen vóór 17 januari 2022 in het bezit te zijn van:
Gemeente Zoetermeer
Afdeling Vrije Tijd
O.v.v. kunstopdracht Zwembad
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
Informatie over kunst in Zoetermeer vindt u op www.zoetermeer.nl/kunst
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