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Ideeën voor een duurzame toekomst blijven noodzakelijk 

 

Meedoen aan Duurzame Dinsdag betekent, met jouw initiatief, je stem laten horen over duurzaamheid. 
Nog steeds is het van groot belang dat we samen werken aan een duurzame samenleving en daarom is het 
verzamelen van duurzame oplossingen noodzakelijk.  
 
Duurzame Dinsdag verbindt burgers en politiek. Op de eerste dinsdag van september worden de 
initiatieven in het Duurzame Dinsdagkoffertje aangeboden aan het kabinet. De ingediende initiatieven 
bepalen immers de aanbeveling aan het kabinet en dat is de grootste prijs die Duurzame Dinsdag kan 
uitreiken.  
 
Duurzame Dinsdag kan ook, mede door haar partners, jaarlijks een aantal ondersteuningsprijzen uitreiken. 
Deze ondersteuningsprijzen bieden een pakket aan adviesuren, workshops, toegespitst op het winnende 
initiatief. Daarnaast worden de prijswinnaars uitgenodigd voor het Groen Spreekuur, waarin men 
rechtstreeks met Leden van Tweede Kamer gaan praten over de barrières waar zij tegenaan lopen op het 
gebied van wet- en regelgeving. Duurzame Dinsdag is heel blij met een tweetal partners, die de 
prijswinnaars op eigen wijze begeleiden bij het verder ontwikkelen van hun initiatief.  
 
Daarnaast probeert Duurzame Dinsdag, naast de prijswinnaars , ook meerdere initiatiefnemers een stapje 
verder te helpen. In verschillende provincies vinden na Duurzame Dinsdag, de Duurzame Dates plaats. Hier 
worden initiatiefnemers in contact gebracht met lokale experts. 
 
De jury van Duurzame Dinsdag heeft dit jaar weer bijna 350 initiatieven gelezen en beoordeeld. De jury is 
ieder jaar weer verrast door de uiteenlopende initiatieven, van kleine maatschappelijke initiatieven tot al 
ver gevorderde plannen. Veel initiatieven zijn gericht op energie en met name de laatste jaren zien we een 
toename van initiatieven op het gebied van duurzaam voedsel. 
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Samenstelling jury 2013  
 
Juryvoorzitter Duurzame Dinsdag 2013 
 
Monique de Vries  
Oud-staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat 
 
 
Juryleden 
 
Dink Ripmeester 
ZZP‘er werkzaam als onafhankelijk bevrachtings makelaar tevens landelijk voorzitter van de branche: de 
Nederlandse Zeebevrachtings Sociëteit.  
 
Han Brezet 
Hoogleraar Industrieel Ontwerpen – Design voor Sustainable Development, TU-Delft 
 
Hans Overdiep 
Manager Energietransitie bij GasTerra 
 
Hak van Nispen tot Pannerden 
Directeur SME Advies 
 
Ralien Bekkers 
Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling naar de Verenigde Naties. 
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Duurzame Dinsdagprijzen 

 

De prijzen voor Duurzame Dinsdag zijn ondersteuningsprijzen die zich richten op het verder ontwikkelen 

het initiatief en het ondersteunen van de initiatiefnemer in deze ontwikkeling.  

Duurzame Dinsdagprijs 
Wordt toegekend aan een initiatief dat niet valt in de categorie duurzame energie of duurzaam voedsel 
 

 Juryrapport 
 8 uur Green coach (deskundige – vanuit jury/stuurgroep – die initiatiefnemer voorbereidt op 

vervolgstappen) 
 4 uur workshop (Syntens of Greenwish) 
 4 uur advies vanuit de partners (keuze maken, keuze op onderwerp) 
 2 uur communicatieadvies (MGMC) 
 Groen spreekuur Tweede Kamer 

 

GasTerra Energieprijs 
 

 Juryrapport 
 Kennismaking met bedrijf GasTerra 
 4 uur advies vanuit de partners (keuze maken, keuze op onderwerp) 
 2 uur communicatieadvies (MGMC) 
 Groen spreekuur Tweede Kamer 

 
Lidl Voedselprijs 
 

 Juryrapport 

 Kennismaking met bedrijf Lidl 

 4 uur advies vanuit de partners (keuze maken, keuze op onderwerp) 

 2 uur communicatieadvies (MGMC) 

 Groen spreekuur Tweede Kamer 
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Genomineerden Duurzame Dinsdag 2013  
 
De 10 genomineerden die voor 2013 voor de verschillende prijzen in aanmerking komen zijn (in volgorde 
van binnenkomst weergegeven): 
 
Klimaatplein (034 – 2013) – Rob van der Rijt – Provincie Noord-Brabant 
 
Foodiebag (037 – 2013) – Lisanne Addink – Provincie Utrecht 
 
Moes-Verkeer (056 – 2013) – Jasmijn van Es – Provincie Utrecht 
 
Rest NRG (068 – 2013) – Joop de Kock – Provincie Zuid-Holland 
 
Rydon Pixio (146 – 2013) – Hugo van de Watering – Provincie Zuid-Holland 
 
Flessenpletter (279 – 2013) – Pezy Product Innovation – Provincie Groningen 
 
Qlipr gewasklemsysteem (311 – 2013) – Cor Pellikaan – Provincie Brabant 
 
Duurzaamheid en techniek in het onderwijs (326 -2013) – Stefan Romijn – Provincie Zuid-Holland 
 
iKringloop app (327 – 2013) – Thomas Adelaar – Provincie Noord-Holland 
 
Goede vis op het bord (328 – 2013) – Mieke Snoek – Provincie Amsterdam 

 

 
In het onderstaand juryrapport zijn de achtergronden van de initiatieven weergegeven, evenals de redenen 
voor de nominatie van het initiatief door de jury.  
  
Voor uitgebreide achtergrondinformatie van de initiatieven verwijzen wij u graag naar 
www.duurzamedinsdag.nl  

http://www.duurzamedinsdag.nl/
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Algemeen oordeel van de jury 

De jury van Duurzame Dinsdag 2013 was enorm enthousiast over de diversiteit en de creativiteit van de 
inzendingen. Ieder jaar zijn er weer een paar verrassende nieuwe ideeën. Soms zijn dit eenvoudige 
oplossingen die makkelijk te realiseren zijn, maar er zijn ook veel innovatieve, technische initiatieven. 
Opvallend is dit jaar dat er initiatieven zijn die bijdragen aan een mentaliteitsverandering rond het thema 
duurzaamheid. Een verandering die noodzakelijk is om Nederland nog sneller te verduurzamen.  
 
Een compliment voor alle initiatiefnemers, die ook dit jaar weer goed zijn voor bijna 350 ideeën. De 
thema’s rondom duurzaamheid zijn inmiddels veel sterker verankerd in de maatschappij. Dit zie je terug bij 
de initiatieven. Veel ideeën grijpen terug op ontwikkelingen die al eerder in gang zijn gebracht. Dit zorgt 
ervoor dat we alert blijven. Je wordt herinnerd aan toepassingen die zeer de moeite waard zijn, maar die 
om welke reden dan ook uit je gezichtsveld verdwenen zijn.  
 
Er zit veel potentie in de initiatieven. Ook bij de niet genomineerden zitten veel mooie initiatieven waar je 
meer over zou willen weten. Veel van deze initiatieven zitten in een ontwikkelfase, waarbij de uitdaging zit 
in het concretiseren en commercieel toepasbaar maken van een prachtig idee. De jury constateerde 
verheugd nog steeds een groeiend aantal inzendingen van jongeren. Stuk voor stuk ingediend door 
gemotiveerde jongeren die hun talent inzetten om duurzame ontwikkeling handen en voeten te geven.  
 
Duurzame Dinsdag draagt hier graag aan bij. 
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Achtergronden van de genomineerden en het oordeel van de jury  
 

Klimaatplein (034 – 2013)   
Een B-to-B platform waar ondernemers tips en partners vinden om te besparen op energiekosten of om 
zelf duurzame energie op te wekken. Een gratis CO2 voetafdrukcalculator en een stappenplan helpen om 
de besparing concreet te maken. 
 
Initiatiefnemer: Rob van der Rijt 
 

Motivatie van de jury: 

De jury is zeer onder de indruk van dit initiatief. Klimaatplein is een mooi voorbeeld van een concreet 

initiatief dat direct voorstellen doet om CO2 neutraal te ondernemen. Geen zware investeringen, maar een 

platform waarmee eenvoudig een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan een duurzame samenleving. 

Doordat men online kan samenkomen en dingen kan vinden/delen op het Klimaatplein, kan het een zeer 

groot bereik hebben en daarmee veel mensen helpen en motiveren om te verduurzamen. Juist die 

concretisering, handvatten die men nodig heeft om zelf aan de slag te gaan, vindt de jury erg sterk en is de 

kern van dit platform. De interactieve kennisuitwisseling die plaatsvindt is zeer nuttig.  

 

Foodiebag (037 – 2013)  
Nieuw soort ‘doggybag’. De Foodiebag lepelclip wordt een herkenning voor obers in restaurants om aan te 
geven dat de gasten het overgebleven eten mee naar huis wil nemen. 
 
Initiatiefnemer: Lisanne Addink 
 

Motivatie van de jury: 

Lovende woorden voor een jong ontwerpbureau dat de Foodiebag introduceert. Lisanne Addink ontwerpt 

duurzame producten en het meest opmerkelijke is dat zij daarbij gebruikt maak van restmaterialen. 

Hiermee is Addink met haar ontwerpbureau ‘Verdraaid Goed’ een toonbeeld van een jonge generatie die 

zich inzet voor het verduurzamen van Nederland. Daarnaast produceert zij in Nederland en werkt daarin 

nauw samen met sociale werkplaatsen. People, Planet en Profit geldt zeker voor het initiatief van Addink. 

De Foodiebag is heel simpel, maar juist dat is de kracht van dit initiatief. Het laat zien dat duurzaamheid 

helemaal niet complex hoeft te zijn, maar iets logisch en alledaags, wat een enorme impact kan hebben. 

Voedselverspilling is een heel groot probleem, onder andere hier in Nederland. Het gaat duurzame 

ontwikkeling tegen. Dit initiatief zou op grote schaal verbetering en verduurzaming kunnen realiseren. Ten 

slotte is dit een initiatief dat de maatschappelijke norm doet verschuiven naar een duurzamere levensstijl, 

het wordt weer gewoon en leuk om geen heerlijk bereid voedsel weg te gooien. De naam zegt het al: dit is 

een bag voor ‘foodies’ (mensen die van goed eten houden) in plaats van voor ‘doggies’. 
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Moes-Verkeer (056 – 2013)  
Moes-Verkeer bouwt met de stad moestuinen vóór de stad. Samen een stadsmoestuin opzetten stimuleert 
het bewustzijn over duurzaamheid, samenwerken en levert voedsel op. Braakliggende terreinen, daken, 
buurttuinen en balkons worden groen gemaakt. 

 

Initiatiefnemer: Jasmijn van Es 

 

Motivatie van de jury: 

De jury is over Moes-Verkeer enthousiast vanwege de maatschappelijke relevantie. Deze organisatie is 

opgericht met als doel het collectief bewustzijn van duurzaamheid te stimuleren, samen te werken aan 

voedsel in de stad. Ze houden zich met de praktische zaken bezig als het aanleggen van stedelijke 

moestuinen, maar de jury onderstreept vooral het belang dat dit initiatief mensen bewust maakt van hun 

eigen omgeving, van natuur en voedsel. Dat het samen opzetten en bijhouden van moestuinen mensen 

aanzet tot een duurzame levenshouding. Je komt bovendien verder als je samenwerkt en dit initiatief is 

daar erg op gericht, waardoor het veelbelovend is wat resultaat betreft. Het is een mooie insteek en de jury 

is enthousiast over het feit dat het initiatief zich richt op zelfvoorzienendheid in de stedelijke omgeving, 

omdat daar steeds meer aandacht voor nodig zal zijn gezien mondiale trends, dus ook over landsgrenzen.  

 

Rest NRG (068 – 2013)  
Een techniek om restwarmte te benutten, waarmee het eenvoudig wordt om deze om te zetten in 
bruikbare elektriciteit.  

 

Initiatiefnemer: Joop de Kock 

 

Motivatie van de jury:   

De jury ziet in deze jonge onderneming een grote kans van slagen met hun nieuwe techniek om restwarmte 

goed te benutten. Mooi aan dit initiatief is dat vooral het hoogste rendement gehaald wordt uit de 

industrie. Het initiatief van Rest NRG ziet de jury als een voorbeeld voor maatregelen die ondernemer 

kunnen nemen en ziet daarom kansen om Rest NRG verder te helpen met de ontwikkeling van het concept.  
 

Rydon Pixio (146 – 2013)  
Een duurzame oplossing om wegwerp fietsverlichting te verminderen. De verlichting heeft een 
geïntegreerd zonnepaneel en laadt daarmee haar eigen batterijen op.  

 

Initiatiefnemer: Hugo van de Watering 

 

Motivatie van de jury:  
De jury ziet enorme kansen in de verdere ontwikkeling van dit initiatief. In tegenstelling tot vele andere 
oplossingen voor een duurzame fietsverlichting maakt Rydon Pixio een versie met geïntegreerd 
zonnepaneel. Ook is de uitstraling van het initiatief aantrekkelijk en hip – het is erg mooi ontworpen. Via  
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crowdfunding timmeren ze nu aan de weg en de jury hoopt dat zij door Duurzame Dinsdag een stap verder 
komen met dit mooie ontwerp. 

 

Flessenpletter (279 – 2013)  
Een innovatief apparaat dat het volume dat plastic afval inneemt vermindert. De Flessenpletter maakt in 
korte tijd de flessen moeiteloos plat.  

 

Initiatiefnemers: Pezy Product Innovation – Thijs Feenstra 

 

Motivatie van de jury: 
De aanhouder wint. De jury is van overtuigd dat deze methode een nieuwe insteek is voor vermindering 
van plastic afval. Simpele toepassing en ziet in dit initiatief een kans om op de markt gebracht te worden. 
Ook speelt het initiatief in op actuele ontwikkelingen (verwijdering van statiegeld op plastic flessen), op 
oplossingsgerichte wijze. Hierdoor heeft het initiatief in de komende jaren mogelijk een grote meerwaarde. 
De jury ziet veel potentie, vooral voor toepassing op grotere schaal.  

 

Qlipr gewasklemsysteem (311 – 2013)  
Met het Qlipr gewasklemsysteem wordt een nieuwe teeltmethode geïntroduceerd, die geen gebruik maakt 
van kunststof touw of clips. De Qlipr wordt na elke teelt weer opnieuw gebruikt.  

 

Initiatiefnemer: Cor Pellikaan 

 

Motivatie van de jury: 

De jury ondersteunt dit initiatief met nominatie vanwege het duurzame karakter. De grote voordelen zitten 

voor de komkommer- en tomatenkweek in verminderde gewasschade, minder beweging van het gewas, 

meer licht, groeikracht en meer opbrengst. Daarnaast roemt de jury dit initiatief vanwege het 

milieuvriendelijke karakter van het systeem. Het is vernieuwend en realiseerbaar. Naast de nodige 

duurzamere teeltmethode zit er een aspect van hergebruik in, wat ook als zeer positief wordt beschouwd.  
 

Duurzaamheid en techniek in het onderwijs (326 -2013)  
Een aanpak waarbij leerlingen in contact gebracht worden met lokale bedrijven in de technische sector. 
Bedrijven worden geholpen met duurzaam ondernemen en leerlingen worden enthousiast gemaakt voor 
techniek en duurzaamheid.  

 

Initiatiefnemer: Stefan Romijn 

 

Motivatie van de jury:  

Dit initiatief verdient een nominatie om vooral te benadrukken dat men zo vroeg mogelijk moet beginnen 

met het bewustwordingsproces bij jongeren. De praktische stages van leerlingen bij bedrijven zorgt ervoor 

dat ze al vroeg het belang van duurzaamheid inzien. Er wordt nog te veel over duurzaamheid gepraat, en te  
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weinig gedaan. Door duurzaamheid en techniek direct aan elkaar te koppelen, worden jonge innovatieve 

denkers opgeleid om duurzame, technische oplossingen te bedenken voor de urgente uitdagingen die voor 

ons liggen. Het is essentieel dat dit in het onderwijs wordt gestimuleerd en door in aanraking te komen met 

de praktijk zal het tevens veel beter kunnen landen bij de nieuwe generatie.  

 

iKringloop app (327 – 2013)  
Met de gratis iKringloop app kan iedereen in Nederland spullen met buurtgenoten, kringloopwinkels en 
inzamelaars uitwisselen. 

 

Initiatiefnemer: Thomas Adelaar 

 

Motivatie van de jury:  

Een perfecte vinding! De iKringloop is een mooi voorbeeld van sociale cohesie. Een sociaal en mobiel 

platform waar buurtgenoten spullen in een handomdraai kunnen uitwisselen. Met de iKringloop app wordt 

nog meer spullen hergebruikt. Tegenwoordig kijkt men non-stop op de smartphone en worden apps enorm 

veel gebruikt. Dit initiatief speelt in op de kansen van digitale ontwikkelingen en biedt een zeer nuttig 

platform aan, met duurzaamheid en hergebruik voorop. Ook hier zit een aspect van 

mentaliteitsverandering in: het is eigenlijk heel leuk om allerlei spullen uit te wisselen. Stel je die diversiteit 

aan nieuwe producten eens voor – en dat zonder de grootste bedragen te betalen voor een nieuw product. 

Ideaal! 

 
Goede vis op het bord (328 – 2013)  
Goede vissers vissen met respect voor de zee. Gebruiken grotere mazen, richten zich op gezonde 

visbestanden en minder gangbare soorten en hebben minder bijvangst. Hun vis is verkrijgbaar bij de vissers 

zelf, op biologische boerenmarkten en in diverse restaurants. 
 
Initiatiefnemer: Mieke Snoek 

 
Motivatie van de jury:  

Duurzame visvangst een ruim begrip. Met dit initiatief ziet de jury een grote vooruitgang in de wijze waarop 

er in Nederland gevist wordt. Deze ontwikkeling draagt bij aan een ecologisch en economisch duurzame 

toekomst. Het gaat in de essentie om een kleine technische aanpassing, maar als je er bij stilstaat is het 

eigenlijk volstrekt bizar dat hier zo weinig inzicht in is voor consumenten en al helemaal dat dit nog maar 

amper gebeurt in de visvangst. Daarom moedigt de jury dit initiatief erg toe, en hoopt bekendheid en 

toepassing hiervan de kwaliteit (en de mate van respect) van de visvangst kan verhogen.  


