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Meedoen aan Duurzame Dinsdag betekent, met jouw initiatief,  je stem laten horen over 
duurzaamheid. Duurzame Dinsdag verbindt burgers en politiek. Op de eerste dinsdag van september 
worden de initiatieven, in het Duurzame Dinsdag koffertje,  aangeboden aan het kabinet. De 
ingediende initiatieven bepalen immers de aanbeveling aan het kabinet en dit is de grootste prijs die 
Duurzame Dinsdag kan uitreiken. Daarnaast probeert Duurzame Dinsdag 2012 ook de 
initiatiefnemers een stapje verder te helpen na het indienen van hun initiatief. Dit doet zij o.a. door 
regionale Duurzame Dinsdagen te initiëren met lokale duurzame dates.  
 
Duurzame Dinsdag kan ook, mede door haar partners, jaarlijks een aantal prijzen uitreiken aan 
initiatieven die hiermee  een extra impuls krijgen. Voor 2012 is er een tweetal nieuwe partners voor 
Duurzame Dinsdag bijgekomen die met hun prijzen extra initiatieven ondersteunen. 
 
De prijzen van 2012 zijn door een jury toegekend, bestaande uit: 
 
Juryvoorzitter Duurzame Dinsdag 2012 
Monique  de Vries  
Oud-staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat 
 
Juryleden 
Bart-Jan Krouwel 
Oud-directeur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Rabobank en nu zelfstandig adviseur 
MVO 
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 
Lisette Meddens 
Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling naar de Verenigde Naties. 
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De prijzen van 2012 
Lidl Sustainable food price    € 1.500 
Rabobank Jongerenprijs    € 1.000  
Syntens co-creatie prijs     cheque voor een co-creatiedag 
Ernst & Young       koffer van de toekomst 
GasTerra Energy Challenge    € 1.000 
Dutch  (*)      workshop sociaal ondernemerschap  
 
* Dutch is een  organisatieadvies/projectmanagement bureau, dat ondernemingen en overheden stimuleert, inspireert en 

innoveert om blijvend beter te presteren. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever en gecommitteerd aan het 
resultaat. Met een prikkelende kijk op ondernemen en ondernemerschap. Kort samengevat: Building Better Business.   

  
 
De 10 genomineerden die voor 2012  voor de verschillende prijzen in aanmerking komen zijn (in 
volgorde van binnenkomst weergegeven). 
 
8  1 miljoen druppels  (Provincie Overijssel) 
87  Platform voor innovatieve en duurzame oplossingen (Provincie Zuid-Holland) 
116 Tourist Save the World  (Provincie Noord-Holland) 
191  SnappCar (Provincie Utrecht) 
192 Duurzame en biologische gewasbescherming in de fruitteelt (Provincie Noord-Holland) 
249 WavEnergy (Provincie Zeeland) 
301 Kromkommer (Provincie Zuid-Holland) 
324  Ridgeblade  (Provincie Brabant) 
363 Het Klimaatdebat: de scepticus vs de gelover (Provincie Utrecht) 
373 Oryon Watermill (Provincie Gelderland) 

    
 
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 achtergrond informatie 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 2012 was enorm enthousiast de diversiteit en  de creativiteit van de 
inzendingen. Ieder jaar is er weer een paar verrassende, nieuwe  ideeën. Soms zijn dit  eenvoudige 
oplossingen die makkelijk te realiseren,  maar er zijn ook veel innovatieve, technische initiatieven. 
Een compliment voor alle initiatiefnemers, die ook dit jaar weer goed zijn voor ruim 400 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 een groeiend aantal inzendingen van jongeren onder de 25 jaar. Zelfs bij 
de genomineerden vinden we vele initiatieven terug 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  
 

1.000.000 druppels (008-2012) 
1.000.000 is een initiatief dat 1.000.000 mensen bewuster maakt van hun rol in duurzaamheid. Dit 
gebeurt door mensen wekelijks een duurzame tip te sturen die ze zelf kunnen toepassen. Ze laten 
zien dat hun inspanning geen ‘druppel op de gloeiende plaat is’. Men toont het effect van 1.000.000 
mensen die de tip uitvoeren 
 
Initiatiefnemer: 
Sander Haas 
 

Motivatie van de jury: 

De jury roemt dit initiatief omdat het een simpel concept is, gericht op bewustwording. Het doet een 

beroep op de sociale samenhang in de maatschappij. Ook jij kan meedoen! Ook jij kan het verschil 

maken! Dit bedrijf creëert een enorm netwerk van bedrijven die participeren en deze boodschap 

willen uitdragen. 

 

Het platform voor innovatieve en duurzame oplossingen (087-2012) 
Studenten stimuleren om innovatieve en duurzame oplossingen te bedenken in een creatieve en 
sociale omgeving. Deze ervaring nemen ze mee naar hun toekomstige baan. Door het bedrijfsleven 
te betrekken bij oplossingen en ook mee te laten denken, versterkt dit de relatie tussen opleiding en 
bedrijfsleven. Stichting Rootbox faciliteert deze studenten projecten. Innovatie brengt ontwikkeling, 
duurzaam denken verlengt de toekomst. 
 
Initiatiefnemer: 
Vincent Koenders 
 

Motivatie van de jury: 

Het stimuleren van dit soort projecten brengt een nieuwe energie met zich mee. Vooral de 

verbinding tussen het bedrijfsleven en het studentenplatform ziet de jury als een unieke kans om 

opleiding en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. 

 

Tourist Save The World (116-2012) 
Tourist Save The World is een drie uur durende actieve stadstour (te fiets of te voet) met een echte 
‘goede daden gids’. Deelnemers kunnen op 8 locaties direct bijdragen aan onze maatschappij tijdens 
deze unieke ‘rondleiding’. De kleinschalige acties zijn vrijwillig, en vooral gericht op de verbetering 
van de buurt, duurzaamheid en positieve interactie door bijvoorbeeld ‘Canal cleans ups’, ‘guerilla 
gardening’, ‘medmobs’, of simpelweg brandweermannen bedanken voor hun dagelijkse moed. 

 

Initiatiefnemer: 

Tjerk Feitsma 
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Motivatie van de jury: 

Dit initiatief is een goed voorbeeld van dicht bij huis beginnen vanuit een grote maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. Dit initiatief roept direct een glimlach op en richt zich op de creatie van 

maatschappelijk verantwoord Toerisme. Zoals zij zelf werken met de slogan ‘Let’s make it work’ en 

we are here to makei t global’.  
 
SnappCar (191-2012) 
Via SnappCar kan je als particulier je auto verhuren aan anderen en op die manier een deel van je 
autokosten terugverdienen. Als huurder huur je een auto bij jou om de hoek tegen aanzienlijke lage 
kosten met een breed aanbod. Daarnaast zorgt particulier auto delen ook voor sociale cohesie in je 
buurt en leidt tot aantoonbaar tot milieuvoordelen doordat er minder auto’s worden geproduceerd 
en er minder worden gereden. 

 

Initiatiefnemer: 

Victor van Tol 

 

Motivatie van de jury:   
Vooral de sociale cohesie ziet de jury als een nieuwe inzet van duurzame mobiliteit. Een 
ondersteuning bij het opschalen van een dergelijk project is essentieel voor het verder ontwikkelen 
van dit concept.  

 

Duurzame en biologische gewasbescherming in de fruitteelt (192-2012) 
Bij het telen van fruit is er een voortdurende strijd gaande tegen schimmels, virussen en bacteriën. 
Deze infecties kunnen op een duurzame en biologische manier worden bestreden met UV licht. 
CleanLight is een alternatieve gewasbescherming methode. Nadeel hiervan is dat de tuinder dit zelf 
moet doen. In het voorjaar van 2012 is bekeken wat de eisen en wensen zijn van de fruittelers en 
het fruitbedrijf. Hieruit is een ontwerp gekomen, waarvan een prototype is gebouwd die autonoom 
de UV gewasbescherming uitvoert. Dit kan leiden tot een nieuw product die alle fruittelers in 
Nederland een duurzame, biologische, betaalbare en betrouwbaar gewas beschermingsmethode 
biedt, zodat iedere Nederlander gezond en onbespoten fruit kan eten. 

 

Initiatiefnemer: 

Jacco Boersen 

 

Motivatie Jury:  
De jury ziet enorme kansen in de verdere ontwikkeling van dit initiatief. Het is een unieke, nog niet 
eerder toegepaste techniek. Op dit moment wordt het prototype getest.  
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WavEnergy (249-2012) 
WavEnergy is electriciteit opwekken uit golven. Door een luchtkussen met dynamo’s over een 

schuine plaat te laten rijden. De schuine plaat zorgt ervoor dat de golven hoger worden, waardoor er 

veel electriciteit wordt opgewekt.  

 

Initiatiefnemers: 

Bart Fluit 

Robert de Bruijne 

Wouter Boot 

 

Motivatie van de jury: 
De jury roemt dit initiatief vanwege de creativiteit van deze jonge initiatiefnemer. De potentie die 
achter dit initiatief zit is zeer groot en kan energie opwekken uit golven.  

 

Kromkommer (301-2012) 

In de winkel hebben alle  groenten de juiste vorm, de juiste kleur. Maar wat gebeurt er met de 

kromme komkommers, tweebenige wortels en kronkelige courgettes? Die belanden boven op de 

afvalberg. Wat nou als deze unieke exemplaren een kans kregen om verkocht te worden? 

Kromkommer brengt die groenten bij u thuis, elk stuk uniek in zijn soort. Daarmee verkleinen we de 

afvalberg van verspilde groenten, gaan we bewuster om met ons eten en genieten we van lekkere 

en bijzondere groenten uit de omgeving.  

 

Initiatiefnemer: 

Jente de Vries 

 

Motivatie van de jury: 
De Kromkommer is een eenvoudige oplossing voor de afvalberg van groenten en draagt bij aan de 
trend van bewustwording rondom voedsel. 
  

Met de Ridgeblade elk huishouden energieneutraal (324-2012) 
In tegenstelling tot kleine windmolens op hoge masten en zonnepanelen is de Ridgeblade in twee 
jaar terug verdiend. Is esthetisch verantwoord, duurzaam (in Nederland) te produceren en 
toepasbaar op elk huis met een schuin dakvlak. Gemiddeld gaat een Ridgeblade 2x het aantal kWh 
produceren dat nodig is voor een huishouden. De rest kan gebruikt worden om met bv een 
luchtwarmtepomp het huis te verwarmen of je auto op te laden. De Ridgeblade kan door 
huiseigenaren, maar vooral door verhuurders organisaties op grote schaal toegepast worden. 
Ridgeblade is het eerste product dat volledig decentraal energie neutraal gemaakt kan worden. 

 

Initiatiefnemer: 

Henk de Graaf 
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Motivatie van de jury:  
De aanhouder wint. De jury is van overtuigd dat deze methode een nieuwe insteek is voor duurzame 
energie. Technisch een simpele toepassing door een horizontale rotor met dynamo. Deze initiatief 
nemer timmert al geruime tijd aan de weg om zijn doel te bereiken. 

 

Het klimaatdebat: de scepticus versus de gelover (363-2012) 
We raken maar niet uitgediscussieerd over het klimaat debat. Heeft de mens en de toename in het 

energieverbruik daadwerkelijk invloed op de opwarming van de aarde? Of worden er bewust 

modellen en berekeningen gebruikt die niet kloppen? 

 

VanuitYES-DC  (Young Energy Specialists & Development Cooperation) worden activiteiten 

georganiseerd die zich richten op actuele thema’s op het gebied van duurzaamheid en energie. In 

een lagerhuis-achtige zetting, waar mensen zich voor op kunnen geven, worden de twee kampen 

(klimaat scepticus en klimaat gelover) tegenover elkaar gezet. Beide kampen aangevoerd door een 

expert. Einddoel is een interessant en leerzame discussie waarbij men vrij is om zelf stelling te 

nemen. 

 

Initiatiefnemer: 

Frank Rietdijk 

 

Motivatie van de jury:  

De jury ondersteunt het initiatief om jonge mensen te stimuleren inhoudelijke discussies met elkaar 

te voeren over duurzame energie. Hiermee wordt ook aandacht gevraagd voor de lange termijn visie 

die noodzakelijk is om kaders te scheppen rondom duurzaamheid.  

 

Oryon Watermill (373-2012) 
De Oryon Watermill is een watermolen die geheel (diep) onder water zijn werk doet. Langzaam 
draaiend, maar met grote kracht. De watermolen is bedoeld voor toepassing in vrije stroming. Dus 
geen kunstwerken nodig en geen belemmering voor scheepvaart. 

 
Initiatiefnemer: 
Jaap Ory 
 
Motivatie van de jury:  

Dit is een mooi concept, dat energie opwekt ui waterkracht in waterstromingen, daar waar dat 

eerder niet kon.  


