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A. Verdiept ecologiseren, economiseren en socialiseren
Stichting Aarde participeerde enige jaren in Voor de Verandering – Alternatieven voor het
neoliberalisme (VdV). Van daaruit ontstond het Platform Duurzame en Solidaire Economie.
Enkele leden van VdV gingen ook deelnemen aan het Platform DSE. Toen Voor de
Verandering werd opgeheven, ging ook de vertegenwoordiger van Stichting Aarde over naar
het Platform DSE.
Algauw werd hem gevraagd een presentatie te verzorgen over de ideeën van de stichting
over het kalmeren en flexibel maken van de economie.
Er werd begonnen met een sensibilisering van mensen inzake de ecologisch en sociaal
noodzakelijke verdere verandering van economie en maatschappij dan te bereiken met
technische milieumaatregelen. Een pamflet werd vervaardigd – voor het Genoeg en het
Genoegen – en verspreid als een peiling. Het leverde meteen van ongeveer 80 mensen
adhesie op. De bedoeling is deze campagne uit te breiden.
De stichting had een artikel over Regreening bijgedragen aan een wetenschappelijke bundel
over duurzaamheid. Dit op verzoek van enkele Franse wetenschappers die de samenstellers
waren. De bundel kwam uit in het Engels bij Elgar UK (bestemd voor een aantal rijke
bibliotheken).
Dit artikel werd omgebouwd tot een meer algemeen artikel, de visie van de stichting
weergevend. Het resulterende rapport kreeg de titel: Towards a flexible economy for a
sustainable and more just world.
Er werd actief deelgenomen aan de 4e internationale Degrowth-conferentie in Leipzig. De
stichting was al present bij de 1ste conferentie in Parijs en de 2e in Barcelona, telkens als
spreker deelnemend in working parties. Zo ook weer in Leipzig, waar ook het genoemde
rapport verspreid werd.
Het hele jaar door werd actief deelgenomen aan allerlei andere bijeenkomsten over
duurzaamheid. Ook werd geregeld in de pers gereageerd, o.a. met brieven.
Al enige jaren participeert de stichting in Entropia, een groep van vnl. Franse academici die
een gelijknamig tijdschrift uitgeven over Décroissance (degrowth, krimp). Het contact werkt
wederzijds bevruchtend. (In deel 7 werd een artikel van Stichting Aarde opgenomen: Les
paramys au pouvoir.)
Van het oude basisboek The Economic Revolution (1991) was in 2000 een update gemaakt
voor een Tsjechische uitgave, op instigatie van de universiteit van Brno. Zo kort na de val van
de Muur vond de beoogde uitgever de uitgave – kritisch jegens de liberale economie - nog
niet opportuun. Maar door de financiële crisis werd dit jaar alsnog het manuscript
gepubliceerd als een uitgave van de Brno universiteit.

B. Projecten voor regionalisering en zelfvoorziening
Het project Lekker Utregs leverde geringe inkomsten op uit het gebruik van het keurmerk en
van de jaarlijkse kerstmarkten.
Netwerk Eetbaar Utrecht (oorspronkelijk een initiatief van Stichting Aarde en het
Milieucentrum) organiseerde in mei de Publieksdag van de Stadslandbouw: een open dag op
vele stadslandbouwlocaties. Dit was in het kader van de landelijke Dag van de
Stadslandbouw die dit jaar in Utrecht werd georganiseerd. Eetbaar Utrecht was op de
landelijke dag met een kraam aanwezig.
In november vond het symposium De Grote Transitie Utrecht plaats, dat al twee jaar in
voorbereiding was. In het voorjaar zegden Stichting Pequeno en de Haëlla Stichting
financiering toe. De organisatie werd uitbesteed aan het Platform DSE en het Milieucentrum
Utrecht. DGTU was een succes en krijgt een vervolg.
C. Beëindiging arbeidsovereenkomst
Eind 2013 werd duidelijk dat het niet lang houdbaar meer zou zijn om een salaris te betalen
terwijl de inkomsten terug liepen. Daarom is de arbeidsovereenkomst met A.H. de Jel per 1
augustus met wederzijds goedvinden beëindigd.

