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Duurzame Dinsdag: 
circulaire economie 
en zonne-energie in 
de spotlights  
In de oude zaal van de Tweede Kamer nam 

staatssecretaris Sharon Dijksma vandaag een koffer vol 

duurzame ideeën in ontvangst. Deze 511 ideeën laten 

samen zien dat duurzaamheid leeft, in alle lagen van de 

samenleving. De beste ideeën kregen een prijs om hun 

idee verder te helpen. Ook werden drie personen 

onderscheiden met een Duurzaam Lintje, en pleitte 

Maurits Groen in de Duurzame Troonrede voor een 

ministerie van Duurzaamheid.   

 

Dijksma: "Het recordaantal duurzame initiatieven laat 

zien dat de aandacht voor een groenere, duurzame 

wereld groot is. En dat moet ook, want we staan voor 

een flinke opgave. Het tegengaan van 

klimaatverandering en hoe om te gaan met 

grondstoffen die steeds schaarser worden, vragen om 

creatieve ideeën vanuit alle hoeken van de 

samenleving." 

 

De volle koffer met duurzame initiatieven biedt veel 

inspiratie voor de eerste nationale klimaattop, die op 26 

oktober door Dijksma wordt georganiseerd. De 

staatssecretaris kondigde eveneens een nieuwe 

circulaire economie prijs aan. De uitreiking ervan vindt 

volgend jaar tijdens Duurzame Dinsdag plaats. 

 

Duurzame Troonrede 
De Duurzame Troonrede werd uitgesproken door 

Maurits Groen, duurzaamheidsgoeroe en nummer 1 van 

de Duurzame Top 100. Hij pleitte voor een alomvattend 

plan voor de verduurzaming van de Nederlandse 

economie: energievoorziening, industrie, landbouw en 

veeteelt, wonen en mobiliteit. Een ministerie van 

Duurzaamheid is daarin volgens hem onontbeerlijk. Ook 

roemde Groen de stormachtige groei van zonnestroom. 

“Een zonnefabriekje op je eigen dak vertegenwoordigt 

veel meer dan alleen maar goedkope, duurzame 

energie. Het is ook een uitdrukking van betrokkenheid 

en je steentje bijdragen. Het versterkt een gevoel 

onafhankelijkheid. En mensen willen hun enthousiasme 

daarover ook graag delen. Het zijn samen talrijke 

naamloze individuen die elk een bijdrage leveren aan 

een duurzame omslag.” 

 

Duurzame Lintjes 
Prinses Laurentien van Oranje reikte drie Duurzame 

Lintjes uit: aan Feike Sijbesma, Jan Jonker en Jeremy 

Leggett. Het Duurzame Lintje is de enige 

onderscheiding in Nederland op het gebied van 

duurzaamheid. Het lintje is een eerbetoon aan 

individuen die zich op een bijzondere manier hebben 

ingespannen ten behoeve van een duurzame 

samenleving.  

 

Prijzen voor duurzame initiatieven 
De jury van Duurzame Dinsdag reikt prijzen uit voor de 

meest innovatieve ideeën binnen diverse thema’s: 

• Asito Sociale-innovatieprijs: HackYourFuture 

• VHG Groenprijs: 1000ha nieuwe stedelijke natuur 

• Greenchoice Energieprijs: Schooldakrevolutie 

• ENGIE Jongerenprijs: Bluerise 

• NS Reis mee-prijs: Duurzame gezinsauto Stella 

• Lidl Voedselprijs: PeelPioneers 

• Kracht in NL-publiciteitsprijs: Afval loont en De 

Ceuvel 

• Duurzame Dinsdagprijs: Dutch Solar Challenge 
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