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Vanuit de ruimte is het helder: er is maar één aarde. 
Dat besef zorgt bij astronauten voor een diep gevoel 
van verbondenheid. Van liefde en verantwoordelijkheid 
voor de aarde, ons enige thuis. 

De enige plek ter wereld waar je net als een astronaut 
op de aarde kijkt ligt in Kerkrade. Dat is COLUMBUS 
EARTH CENTER, een uniek museum dat je met nieuwe 
ogen naar onze aardbol laat kijken. Een perspectief 
dat je leven verandert. 



EEN 
MUSEUM 
VOOR DE 
AARDE

We leven in een complexe wereld. Onze samen-
leving verandert voortdurend en in steeds hoger 
tempo. Dat geldt voor de manier waarop we 
leven en werken, voor ons onderwijs en onze 
cultuur. En zeker voor onze relatie met de aarde 
en de natuur. 

Er is een behoefte bij mensen aan vertrouwde, 
neutrale en inspirerende omgevingen om hun 
rol in deze veranderende wereld te vinden of te 
duiden. Ze zoeken naar sociaal zelfvertrouwen, 
economische zelfredzaamheid en cultureel 
bewustzijn. Naar nieuwe inzichten en praktische 
handvatten. 

COLUMBUS EARTH CENTER is zo’n omgeving.  
We maken de relatie van de mens met de aarde 
zichtbaar door een ervaring die uniek is in de  
wereld. Een nieuwe verbintenis met de toekomst 
van onze aarde. Zo stimuleren we betrokkenheid  
en participatie. We realiseren maatschappelijk 
duurzame ontwikkeling en innovatie. We laten  
zien hoe simpel de eerste stap kan zijn. En  
de tweede. Zo geven we verandering door.

Dat doen we niet alleen. We werken samen met 
partners uit het onderwijs, het bedrijfsleven en 
de overheid. En hopelijk ook met u. In dit bidbook 
leert u ons kennen. Wie we zijn en willen worden, 
en waarom. We vragen u bij te dragen aan onze 
plannen het museum uit te breiden met een 
EARTH LAB. Maak met uw investering het verschil. 
Samen dragen we bij aan de wereld van morgen. 
Want morgen begint bij de keuzes van vandaag. 

Hans Gubbels
Directeur COLUMBUS EARTH CENTER



COLUMBUS 
EARTH 
CENTER 

De naam zegt het al: 
COLUMBUS EARTH CENTER 
is een museum voor de aarde. 
Het museum vertelt een 
verhaal met een diepere 
boodschap: er is maar één 
aarde, en we moeten zuinig 
op haar zijn. COLUMBUS wil 
haar bezoekers een nieuw 
perspectief bieden en daar-
mee de manier veranderen 
waarop er met de aarde 
wordt omgegaan. 

Duurzaamheid loopt als een 
rode draad door de inhoud 
van COLUMBUS. Een thema 
waar we bezoekers mee in 
aanraking laten komen zodat 
zij zich bewuster worden van 
hun verantwoordelijkheid én 
impact. COLUMBUS zet aan 
tot het nadenken over de 
toekomst van de aarde. 

Dat doen we allereerst door 
onze filmvoorstelling EARTH 
OUR PLANET, OUR HOME, 
waarmee we de ervaring van 
het OVERVIEW EFFECT naboot-
sen. En binnenkort ook met 
de interactieve tentoonstelling 
EARTH LAB, waarvoor we in 
dit bidbook de plannen aan u 
presenteren. 

COLUMBUS EARTH CENTER 
wordt geflankeerd door 
CONTINIUM DISCOVERY 
CENTER en CUBE DESIGN 
MUSEUM. De drie musea 
bieden elk een specifieke 
ervaring, met afzonderlijke 
partners en een eigen publiek. 
Waar mogelijk versterken 
ze elkaar in programmering 
en (publieks)aanbod. 

Het museum is een unieke 
propositie, een wereldnoviteit, 
geïnspireerd door astronauten 
die de blik op de aarde vanuit 
de ruimte als een perspectief 
veranderende ervaring om-
schrijven. In COLUMBUS staan 
bezoekers op een glazen ring 
en kijken van grote hoogte op 
de aarde neer. We laten de be-
zoeker zien hoe kwetsbaar de 
aarde is en welke gevolgen ons 
handelen op de wereld heeft.

Eind jaren ‘60 zien 
astronauten onze aarde 
voor de eerste keer vanuit 
de ruimte. Ze raken op slag 
verliefd. Overvallen door 
gevoelens van euforie en 
enthousiasme, groeit er 
bij hen een intens verant-
woordelijkheidsbesef. 
Ineens zijn deze astronauten 
zich er diep van bewust dat 
zij veel zorgvuldiger met 
onze kwetsbare aardbol 
moeten omgaan. En dit 
besef blijkt nooit meer 
weg te ebben. 

Wereldwijd staat dit 
fenomeen bekend als 
het overview effect. 
COLUMBUS EARTH 
CENTER is het enige 
museum op aarde waar 
mensen het overview 
effect kunnen beleven. 
Door die unieke ervaring 
maakt het museum de 
relatie van de mens 
met de aarde zichtbaar. 
Voelbaar en beleefbaar.

OVERVIEW EFFECT



HET 
MUSEUM
VANDAAG

COLUMBUS 
EARTH 
CENTER 

CUBE 
DESIGN 
MUSEUM

CONTINIUM 
DISCOVERY 
CENTER

COLUMBUS EARTH CENTER 
is in 2015 ontwikkeld vanuit 
de gedachte dat digitale tech-
nologie ook voor een museum 
een ‘game changer’ kan zijn 
in het bereiken en betrekken 
van bezoekers bij de verhalen 
die ze vertelt en de impact 
die ze kan hebben. 



“Wij, wij mensen, 
afkomstig van dezelfde 
moleculen van één 
enorm krachtige ster 
die is ontploft. Wij, die 
over miljarden jaren 
zijn geëvolueerd. Het 
leven, dat zijn wij. Wij, 
de mensheid, zijn zo 
sterk dat we de aarde 
kunnen redden. Maar 
we kunnen haar ook 
vernietigen. Een bij-
drage, hoe klein dan 
ook, is belangrijk.” 
Wubbo Ockels
ESA-Astronaut (1985-1986)

1. PRE-SHOW
COLUMBUS EARTH CENTER 
neemt bezoekers mee op een 
indrukwekkende reis over de 
aarde. De voorstelling volgt de 
ervaring van astronauten. We 
beginnen bij hun jarenlange 
training voor lancering, bij de 
ontwikkeling van de eerste 
landkaarten, de eerste foto’s 
vanuit de ruimte. We werpen 
een eerste blik op de aarde.

2. EARTH GAZING
Daarna kijken we letterlijk op 
de aarde neer. Vanaf een glazen 
ring kijken we van grote hoogte 
naar een projectie. Daarop 
zien we de aarde door de ogen 
van een astronaut: een kleine, 
blauwe knikker, zwevend in een 
oneindig, zwarte ruimte. Een 
bol vol ongerepte schoonheid, 
waarvan het oppervlak meer en 
meer wordt gevormd door de 
mensen die haar bevolken. En 
net als astronauten worden we 
langzaam een beetje verliefd. 

3. AFTER SHOW
Na afloop van deze ervaring 
nemen astronauten, weten-
schappers en filosofen ons 
verder mee met mooie beelden 
van de aarde. Terug op aarde 
vertellen ze over het overview 
effect en over de impact ervan 
voor een duurzame planeet. 
En ze roepen ons op: help 
ons beter voor onze aarde 
te zorgen. 

FILMVOORSTELLING

EARTH OUR 
PLANET, OUR 
HOME



COLUMBUS EARTH 
CENTER IS ER VOOR 
IEDEREEN: VAN LEERLING 
TOT LEERKRACHT, 
VAN UITVOERDER TOT 
BESLISSER.

3D 
auditorium 

theater

73.500 
bezoekers sinds de opening

180
personen per 
voorstelling

500 m2
groot 4K projectieoppervlak

INTER-
NATIONAAL

PUBLIEK

waardering

8,2

60% 
van de bezoekers wil 
na een bezoek aan 

COLUMBUS EARTH CENTER 
duurzamer handelen



Vanuit onze rol als verbinder beantwoordt 
COLUMBUS EARTH CENTER aan een vergaande 
maatschappelijke opgave. Als publieksinstelling 
staan we namelijk niet alleen. We gaan connecties 
aan met andere maatschappelijke organisaties: 
onderwijsinstellingen, werkgevers en overheden. 
Dat wat we samen bedenken, ontdekken en 
ontwikkelen brengen wij naar een breder publiek. 

SAMEN KOM 
JE VERDER

Het samenspel tussen onderwijs, ondernemers, overheid en 
publiek noemen we ook wel een quadruple helix. 

Onderwijs Overheid

Burger (publiek)

Quadruple Helix
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Eén van onze recente initiatieven is het 
EARTH AMBASSADORS netwerk, een platform 
voor bewuste burgers, beleidsmakers, weten-
schappers en ondernemers. Het platform wisselt 
kennis en kunde uit in programma’s die wij facili-
teren. Ook ontwikkelt het mee aan de activiteiten 
voor onze bezoekers. 

EEN NIEUW NETWERK:

Zo denken de EARTH AMBASSADORS 
mee over de invulling van het EARTH 
LAB. Met lokale, inspirerende verhalen 
laten ze zien dat duurzaam handelen 
helemaal niet duur of ingewikkeld hoeft 
te zijn. Tips waar bezoekers meteen mee 
aan de slag kunnen: over voeding of 
vervoer, voor thuis en in de winkel.  

#EARTHAMBASSADORS

“Het Earth Ambassadors 
netwerk versterkt de 
circulaire denkkracht van 
ondernemers door elkaar 
te inspireren met een 
positieve impact op ons 
ecologisch systeem 
als doel.”
Omayra Mingels 
Satijnplus Architecten

“Limburg is een 
mooie plek. Al dat 
natuurschoon hier, 
zorg er goed voor. 
Zie hoe prachtig 
het is. Zodat we 
er allemaal van 
kunnen genieten.”
Bernice Notenboom 
Poolreiziger en klimaatjournalist



“Er is echt behoefte 
aan een Limburgbreed 
netwerk op het gebied 
van duurzaamheid om 
kennis en ervaring uit 
te wisselen.” 

Iris van Wanrooy
EMMA Safety Footwear

“Hoe kunnen we 
de wereld op een 
eerlijke manier 
voeden, zonder 
mensen uit te 
sluiten, de natuur 
uit te putten en 
dieren onnodig 
te kwellen?”
Ruud Zanders
Kipster

“Er is alleen toekomst voor 
ondernemingen met oog voor 
de toekomst. Er wordt een-
voudigweg van je verwacht 
dat je verantwoordelijkheid 
neemt én toont. Op een 
eerlijke, oprechte manier.”
Toos Hofstede
viaStory

“Dit netwerk helpt 
verbinding te maken 
tussen gelijkgestemde 
bedrijven waarbij duur-
zaam ondernemen cen-
traal staat. Dit versnelt 
innovatie, vergroot bewust-
wording en helpt onze 
maatschappij toekomst-
bestendig te maken.” 
Nick op den Buijsch
Paperwise



Lara Klaassen (CITAVERDE College), Nathalie Ummels (Mondiaal Maastricht), Omayra 
Mingels (SATIJNplus Architecten), Ruud Zanders (Kipster), Bernice Notenboom 

(Poolreiziger & klimaatjournalist), Rob Hermans (Zwamburg), Rutger Muller (Bepakt), 
Aline Ploeg (groenergras), Babette Porcelijn (auteur De Verborgen Impact), 

Coenraad Reinders (Heerdeberg), Jan-Paul Rutten (Gulpener Bierbrouwerij), Ignace 
Schops (RLKM & EUROPARC Federation), Maria van der Heijden (MVO Nederland), 

Charlotte van Loo (The Broth Bar), Bert van Son (MUD Jeans), Petra Vroomen 
(Heerlen Fietst), Roebyem Anders (Sungevity International), Isabel Boerman (De 

Week Zonder Vlees), Joyce Bongers, Loes Borger (De Groeischakelaar), Sueli Brodin 
(UNU-MERIT), Daniela de Paulis, Luuk de Win (Nedlin), Govert Derix, Frank van Eerd 
(Bisschopsmolen), Volkert Engelman (Eosta), Mark Franck (CNME Maastricht), Suze 
Gehem (Groene Grachten), Bas Gehlen, Maurits Groen (WakaWaka & Drawdown), 

Dave Hakkens, Mark Handels (Submedia), Vivian Heuberger (Adventurecook), 
Mariëlle Heuts (APG), Pierre Hupperts (The Terrace), Marvin Janssen (Planetary), 

Hanneke Koene (GroenLinks), Natascha Kooiman (Smaackmakers), Gert-Jan 
Krabbendam (GroenLinks), Ella Lagé (Transition by design), Heidi Leenaarts (United 

Economy), Harco Leertouwer (Mobilitee), Bernard Lenger (Stichting We Are), Yvonne 
Liedekerken (Climate Reality Leader), Jo Maes (Burgerkracht Limburg), Pim Martens 
(Maastricht University), Marc Meijers (DenimX), Huub Narinx (LWV), Annahita Nezami 
(VROE), André Nijhof (Nyenrode Business Universiteit), Joos Ockels (Stichting Happy 

Energy), Lars Pacbier (FB4), Daniël Poolen (OneWorld & KIVI), Bente Poortstra 
(ZUYD Hogeschool), Mark Post (Maastricht University), Guus Prevoo (Schiffelerhof), 

Ronald Rovers (Sutainable Building), Dorieke Schreurs (kunstenares), Jos Sluijsmans 
(Fietsdiensten.nl), Cynthia Smeets (SP & gemeente Roermond), Andries Tieleman 

(Climate Reality Leader), Geanne van Arkel (Interface EMEA), Annemarie van Doorn 
(Dutch Green Building Council), Monique van Erve (Lucid Consultancy), Robin van 

Hontem (Gedeelde Weelde), Marianne van Keep (Verstegen Spices & Sauces), Helga 
van Leur (meteoroloog), Jean-Philippe Rieu (JPR Media), Marlou Jenneskens (D66 
& viaStory), Peter van Rosmalen (Paperwise), Jan-Paul van Soest (De Gemeynt), Iris 

van Wanrooij (Emma Safety Footwear), Brigitte Vandewall (Demarrage Fietskoeriers), 
Yvonne Velthuis (Buurderij Maastricht & Wilde Planten Kwekerij), Hein Willem (Climate 
Reality Leader), Toos Hofstede (viaStory), Floris Mockveld (Bonaciklo), Lotte de Moor 
(VullingsdeMoor), Bettina Sättele (Coenen Sättele), Rob Meessen (TopChange), Eliane 
Géron (Partij voor de Dieren), Ruud Derks (DaiRuDe Consultancy), Robin van Hontem 

(Gedeelde Weelde), Remy Meijers (PvdA), Rob Vermeulen, John Steijns (CNME), 
André Köppen, Kris Vleugels, Sandra van den Tillaard (UWC Maastricht), Peter Bruijns 
(De Limburger), Richard Reinders (Amalia Kliniek), Ans Christophe (CITAVERDE College)  

José de Goede (Landgoed Heerdeberg), Thea Jetten (IVN)

#EARTHAMBASSADORS

Op dit moment zijn ongeveer 250 EARTH AMBASSADORS verbonden 
aan COLUMBUS EARTH CENTER. Ze komen uit heel Nederland, 

met een focus op Limburg. 

en vele anderen...

“Ik vind het belangrijk dat 
we onze verantwoordelijk-
heid nemen. In mijn geval 
betekent dat niet alleen de 
verduurzaming van mijn 
eigen bedrijf, maar van 
de hele keten. Wat je kunt 
doen, moet je doen. Daarom 
wordt het Earth Lab zo’n 
belangrijke plek: zo blijven 
we mensen informeren en 
laten we zien hoe ze zelf aan 
de slag kunnen. Ik hoop dat 
we vooral de jeugd kunnen 
inspireren. Er zijn zoveel 
mooie initiatieven!”
Luuk de Win
Directeur Nedlin



Bezoekers zijn enthousiast over de voorstelling EARTH 
OUR PLANET, OUR HOME. Vooral de scène waarin 
Wubbo Ockels vanaf zijn sterfbed oproept tot duurzaam 
handelen, maakt grote indruk. Ze verlaten COLUMBUS 
met toegenomen bewustzijn en de bereidheid om tot 
actie over te gaan. Hoe? Dat weten ze vaak niet. En dus 
gaan ze over tot de orde van de dag.  

DE VOLGENDE 
STAP:

Met de filmbeleving EARTH 
OUR PLANET, OUR HOME is de 
reis nog maar net begonnen. 
De wake-up call is pas de eer-
ste stap op de duurzame reis 
die onze bezoekers, allemaal 
op hun eigen manier, afleggen. 
We verzuimen ze te vergezellen 
bij de tweede stap: het 
antwoord op de vraag wat 
ze zelf kunnen doen, en hoe. 

Met het nieuw te ontwikkelen 
EARTH LAB maken we de 
beleving af. Vanuit de film-
voorstelling lopen bezoekers 
door naar de expositie, die 
de thematiek van de voorstel-
ling verder uitdiept. Met de 
realisatie van het EARTH LAB 
zetten we een volgende stap, 
of eigenlijk twee: een aanpas-
sing van de oorspronkelijke 
filmvoorstelling én de opening 
van de interactieve tentoon-
stelling. Het EARTH LAB nodigt 
bezoekers uit de aarde verder 
te verkennen en de impact van 
hun handelen te doorgron-
den. Het prikkelt en inspireert. 
Maakt nieuwsgierig en zet aan 
tot actie. 

EARTH LAB



EARTH LAB
Bezoekers komen het toekomstige 
EARTH LAB binnen vanuit de filmvoor-
stelling. De verandering van perspectief 
die ze net hebben ervaren, de blik op 
aarde vanuit de ruimte, maakt duidelijk 
dat we op een ruimteschip zitten waar 
vrijwel alles eindig is. Op aarde is die 
eindigheid moeilijk voor te stellen. Maar 
vanuit de ruimte is hij evident. 

1

De thematisering van het 
EARTH LAB richt zich daarom 
op grondstoffen en materialen. 
Centraal staat het idee dat 
alles waarmee we ons leven 
vormgeven en inrichten 
afkomstig is uit de aarde. 

Het EARTH LAB bestaat uit 
drie delen. In drie opeen-
volgende ruimtes maken we 
nader kennis met de aarde, 
onderzoeken we onze invloed 
op haar ontwikkeling, en 
verkennen we onze toekomst 
aan de hand van inspirerende 
verhalen en voorbeelden. 

Het EARTH LAB telt 300 m2 
en verlengt een bezoek aan 
COLUMBUS EARTH CENTER 
met ongeveer 1,5 uur. 

Uitbreiding 321

2

3



EARTH LAB: 
A CLOSER LOOK

1

EARTH LAB: A CLOSER LOOK bouwt 
voort op de emotionele impact van 
de voorstelling EARTH OUR PLANET, 
OUR HOME. In een hernieuwde kennis-
making zien we hoe mooi de aarde is: 
divers, fragiel en ons enige thuis. 
We verkennen de hulpbronnen en 
materialen die de aarde ons biedt en 
zien in welke mate deze bronnen door 
ons handelen worden bedreigd. 

Hoe buitengewoon, complex, kwetsbaar 
en puur is onze natuur? Hoe is onze 
relatie met natuurlijke hulpbronnen? 
Welke grondstoffen en materialen zijn er 
eigenlijk? Welke bronnen raken uitgeput? 
Welke onomkeerbare processen spelen 
een rol? Welke problemen doemen op? 



EARTH LAB: 
THE EARTH WE CREATE

2

EARTH LAB: THE EARTH WE CREATE 
is een interactief spel. We leren welke 
invloed onze leefstijl en alledaagse 
keuzes op de aarde hebben. Met elke 
keuze die we maken, zien we hoe 
lucht vervuilt, land verdort, water 
vertroebelt door plastic soep. Of we 
zetten het omgekeerde in gang: dan 
trekt de smog op, is er ruimte voor 
groen, en zwemt er geen plastic, 
maar vis in de zee. 

Hoe groot is onze ecologische voet-
afdruk? Wat staat er op het spel? 
Welke soorten dreigen uit te sterven? 
Helpt een circulaire economie om het 
verschil te maken? En vooral: hoe kan 
het anders?



EARTH LAB: 
EXPANDING HORIZON

3

EARTH LAB: EXPANDING HORIZON 
schetst een nieuwe toekomst. Lokale 
initiatieven en verhalen bieden inspi-
ratie. In onze gedroomde toekomst 
hebben nieuwe economische model-
len, technologie, de juiste mindset 
en verantwoord gedrag een groot 
deel van de problemen opgelost. 
Onze natuurlijke hulpbronnen worden 
duurzaam beheerd, de natuur is 
behouden. We zien de toekomst 
met vertrouwen tegemoet.  

Welke kanten kan de toekomst uit? 
Welke rol speel je zelf? Welke keuzes 
maak je, welke richting kies je? Welke 
veelbelovende initiatieven en techno-
logieën zijn er al? En weet je dat ook 
kleine handelingen het verschil 
kunnen maken? 



HET 
MUSEUM
MORGEN

COLUMBUS 
EARTH 
CENTER CUBE 

DESIGN 
MUSEUM

CONTINIUM 
DISCOVERY 
CENTER

Met de realisatie van het EARTH LAB is de beleving compleet. 
Het nieuwe COLUMBUS EARTH CENTER neemt bezoekers 
mee op een reis die ze nooit eerder maakten. Het biedt een 
unieke blik op de aarde, en daarmee ongekende mogelijk-
heden om een nieuwe verbintenis met haar toekomst aan te 
gaan. We kunnen COLUMBUS EARTH CENTER nu met recht 
een ‘center’ noemen, een centrale en unieke plek waarin je 
als bezoeker kennis maakt met de aarde.

“In het Earth 
Lab van Columbus 
earth center gaan 
mensen ervaren 
wat hun eigen 
impact is. Die 
ervaring, op een 
concrete plek in 
ontmoeting met 
anderen, maakt 
duurzaam han-
delen makkelijker. 
Ik hoop dat zoveel 
mogelijk onder-
nemers en onder-
nemende mensen 
in bedrijven het 
Earth Lab steunen. 
Weet dat het in 
ontwikkeling is!”
Maria van der Heijden
Directeur-bestuurder 
MVO Nederland



Als partner van COLUMBUS EARTH CENTER helpt 
u een beweging in gang te zetten. Onze wereld 

verandert, dat is onvermijdelijk, maar we kunnen 
en moeten haar behouden voor volgende genera-

ties. Als de aarde u lief is, als de unieke ervaring van 
COLUMBUS EARTH CENTER u aanspreekt, als u de 
waarde van onze nieuwe expositie onderschrijft, 

help ons dan. U krijgt er een hoop voor terug. 

We bieden u een platform en een netwerk. 
Natuurlijk nodigen we u uit voor de bijeenkomsten 
en evenementen die we door het jaar organiseren, 
zoals het DUURZAAM DINER aan het eind van het 

jaar. Ook gaan we graag met u in gesprek over 
de mogelijkheden om de unieke omgeving van 

COLUMBUS EARTH CENTER voor uw eigen 
evenement te gebruiken. 

WORD 
PARTNER

TOTAAL 
€730.000

*Van de buitenkant is 
COLUMBUS EARTH CENTER 
nu een witte bol. Een leeg canvas, 
bestemd voor een beeldbepa-
lend kunstwerk dat het verhaal 
van COLUMBUS verbeeldt. 
Het kunstwerk wordt gemaakt 
van AIR-INK, een waterbestendige 
inkt gemaakt uit de fijne roet-
deeltjes in uitlaatgassen. 

Ontwikkeling
EARTH LAB 
€500.000

Aanpassing filmvoorstelling
EARTH OUR PLANET, OUR HOME 
€150.000

Aankleding buitenzijde*
COLUMBUS EARTH CENTER
€80.000

BEGROTING

Reeds beschikbaar 
€430.000

Financieringsbehoefte 
€300.000

 EN BOUW MET 
ONS MEE

Bovenal bieden we u impact. Niet van de makkelijk 
meetbare soort, maar van het type dat verandering 

doorgeeft als rimpelingen in een vijver. Samen 
bieden we het publiek een vertrouwde, inspirerende 

omgeving. Een plek om een nieuw bewustzijn te 
ontwikkelen. Om verbindingen aan te gaan met 

de aarde en met elkaar. 

Alles op aarde begint bij de aarde. 
Daarom vragen we u bij te dragen aan onze plannen 
en met uw investering de toekomst vorm te geven. 

Want morgen begint bij de keuzes van vandaag.

Hans Gubbels
Algemeen directeur

Gène Bertrand
Programma en ontwikkeling

Fion Sanders
Fondsen en subsidies

Mischa Horninge
Productmanager
m.horninge@columbusearthcenter.nl
+31 45 567 60 51

mailto:m.horninge%40columbusearthcenter.nl?subject=Bidbook%20Earth%20Lab


“We kunnen niet in 
de toekomst kijken. 
Maar we kunnen 
ons er wel goed op 
voorbereiden. Dat 
doen we door volop 
te investeren in onze 
innovatiekracht en 
in creatieve ideeën 
op het gebied van 
circulaire economie. 
Door lef te tonen. En 
door die mooie voe-
dingsbodem waarop 
we hier zo goed ge-
aard zijn, te koeste-
ren. Het Earth Lab 
van Columbus earth 
center helpt ons 
daarbij. Zo werken 
we eerlijk én samen, 
met respect voor 
onze leefomgeving, 
aan de toekomst.”
Ruud Burlet
Gedeputeerde Duurzaamheid, 
Milieu en Aanbestedingen van 
de Provincie Limburg

“De uitdagingen van deze wereld zijn enorm. Uiteindelijk lukt 
het alleen ze aan te pakken als we dat samen doen. We hebben 
allemaal invloed op het systeem, hoe klein ook. Ik vind het knap 
hoe het Earth Lab een wereldprobleem klein en behapbaar maakt, 
zodat je na een bezoek weet wat je kunt doen.”
Jan-Paul Rutten
Directeur Gulpener Bierbrouwerij



Op 24 december 1968 
schrijven astronauten 
Frank Borman, Jim Lovell 
en Bill Anders geschiedenis. 
Voor het eerst reist de 
mensheid rond de maan. 
Ze komen terug met een 
van de meest iconische 
foto’s van de 20e eeuw: 
de adembenemende 
aarde die opkomt boven 
de bleke horizon van de 
maan. In de weken daarna 
prijkt de foto op alle voor-
pagina’s ter wereld. Voor 
het eerst zien we onszelf 
als de bewoners van een 
kwetsbare en ongekend 
mooie planeet in een 
eindeloos heelal. 

EARTHRISE

Voor specifieke vragen 
over COLUMBUS EARTH CENTER 
kunt u contact opnemen 
met Mischa Horninge, 
m.horninge@columbusearthcenter.nl

De EARTH AMBASSADORS community 
is een initiatief van COLUMBUS 
EARTH CENTER in samenwerking 
met communicatiebureau viaStory. 
Voor algemene vragen betreffende 
de EARTH AMBASSADORS kunt u 
contact opnemen met Toos Hofstede, 
toos.hofstede@earthambassadors.eu 
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CHANGE YOUR 
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