
De Kleine Aarde sinds 1973 

Proef de toekomst! 
 

Begin jaren zeventig is De Kleine Aarde opgericht door mensen met een vooruitziende blik. Zij 

spraken al over dingen die we nu gewoon vinden, of… nog steeds wat ongewoon. Energieneutraal 

wonen in een tiny house. Biogas. Zonnepanelen. Windenergie. Niet spitten in de tuin om het 

bodemleven te sparen. Geen vlees eten. Je eigen brood bakken. Biologische landbouw. De 

grondleggers experimenteerden er gedreven op los en probeerden de wereld mee te nemen in hun 

ideeën. Sommige mensen wilden naar ze luisteren, raakten geïnspireerd, gingen ook aan de slag. 

Voor anderen hadden die duurzame profeten wel érg waanzinnige denkbeelden en progressieve 

gedachten. ‘Rare hippies’ vonden ze het! 

We zijn bijna 50 jaar verder en De Kleine Aarde bestaat nog steeds. Na periodes van vallen en 

opstaan, en zoeken naar een nieuwe richting, is het nu tijd voor een frisse blik. Op het verleden en 

op de toekomst. 

Inmiddels zijn de thema’s van toen een heel alledaags gespreksonderwerp. Zonnepanelen liggen op 

menig dak. Windmolens draaien op vele plekken in ons land. In de schappen van de supermarkt 

liggen vegetarische en biologische producten. 

Die ‘hippies’ van toen, ze hadden het goed gezien. 

Wij zijn van nu, van 2020. De 21 eeuw is allang begonnen. Wij willen de volgende geschiedenis 

schrijven op De Kleine Aarde. Met dingen die nú innovatief en spraakmakend zijn, die misschien wel 

opschudding veroorzaken of op z’n minst vallen onder ‘anders denken en doen’: 

Verticaal voedzame groenten kweken met toevoeging van mineralen. Sociaal, lokaal, gezond 

voedsel telen voor gebruikers van de voedselbank. Goede zorg voor insecten en bodemleven. De 

natuur als inspiratiebron zien voor vraagstukken. Communities oprichten die samen met een boer 

hun voedsel verbouwen. Voedsel kweken naast je voordeur.  

Op het ecologisch park van De Kleine Aarde kon je in de jaren negentig inspirerende 

voorbeeldtuinen bezichtigen. Nu hebben we het benoemd tot eetbaar park. Het vraagstuk van onze 

tijd gaat nog altijd over voedsel. Tuinbouw, akkerbouw, bio-industrie, uitstoot van broeikasgassen, 

vleesdiscussie, bodemuitputting, afname van biodiversiteit, miljarden monden voeden, 

landschaarste, verschuiving van grondeigenaarschap, sterfte van voedselbestuivers, het uitputten 

van grondstoffen en het vernietigen van de natuur ten behoeve van veevoer of ingrediënten. In 

eigen land, en heel veel verder weg. 

Anno nu willen wij rondom die thema’s een community bouwen. Op De Kleine Aarde, maar ook 

daarbuiten. Wij verbinden ons graag met iedereen die innovatief bezig is, die de wereld wil 

verbeteren op het gebied van voedsel en alles wat daarmee samenhangt. En met iedereen die daar 

meer over wil leren, door de generaties heen, van 10 tot 90. Wij bieden podium en ruimte aan 

personen, bedrijven en organisaties om hun ideeën op hun manier te tonen op De Kleine Aarde, om 

anderen te inspireren aan de slag te gaan met eerlijk voedsel, of om innovaties te komen 

ontdekken. Op het gebied van bijvoorbeeld printbaar voedsel, zero waste, biobased materialen, 

biodesign, gesloten ketens, voedselbewustzijn en plantaardige eiwitten. 

De wereld is veranderd in 50 jaar. Maar nog steeds is er behoefte aan vooruitziende blikken, aan 

nieuwe oplossingen, aan schurende theorieën, aan discussie. Maar bovenal: aan connectie, 

inspiratie en… actie! 

Voel je je aangesproken? Doe mee en sluit aan. Schrijf met ons de volgende decennia geschiedenis 

voor De Kleine Aarde! 


