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Het Duurzame Lintje
Achtergrondinformatie
Sinds 2008 reikt een minister namens Duurzame Dinsdag het Nationale Duurzame Lintje uit. Deze
onderscheiding is de enige in zijn soort op het gebied van duurzaamheid in Nederland. Het
Duurzaam Lintje is een onderscheiding voor personen die zich zonder eigen belang al jarenlang
inzetten voor een duurzamere samenleving. Het Duurzame Lintje heeft daarmee een unieke
waardering voor de wijze waarop deze mensen zich ingespannen hebben, soms tegen de stroom in.
De onderscheidingen zijn toegekend door een jury, 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.
Ook dit jaar erkent de jury uit de vele voordrachten enkele bijzondere personen.
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Jón Kristinsson
Na een korte loopbaan in de zeevaart deed hij staatsexamen Gymnasium B in Reykjavik. In 1966
startte hij met zijn echtgenoot en collega Riet Reitsma een architecten- en ingenieursbureau in
Deventer. Onder hun leiding groeide het uit tot een middelgroot bureau dat zich specialiseert in
duurzaam en energiezuinig bouwen vanuit hun visie op integraal ontwerpen. In de periode 19801984 ontwierp en realiseerde hij al de eerste 180 zogenaamde Minimum Energie Woningen –
woningen zonder CV-installatie – in Schiedam.
Van 1992-2001 was Kristinsson, samen met Kees Duijvestein, hoogleraar Milieutechnisch Ontwerpen
aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Voor velen - ontwerpers,
studenten en wetenschappers – is hij daar een blijvende bron van inspiratie geweest en nog steeds,
tot op de dag van vandaag. Sinds zijn emeritaat in 2001 werkt Kristinsson in de luwte bij het bureau
dat hij oprichtte, Architecten- en Ingenieursbureau Kristinsson.
Enkele van zijn belangrijkste ontwerpen zijn het integraal zelfvoorzienend stadskantoor voor
Lelystad, het leegmalen van ringvormige eilanden in de Noordzee als alternatief voor kernenergie,
de kas als energiebron en de eetbare stad tot het onlangs op de Floriade geplaatste ontwerp voor
‘Villa Floriade’, een tentoonstellingskas gecombineerd met kantoorlandschap. Dit gebouw
functioneert zonder toevoer van gas of elektriciteit van buiten en zonder isolering.
Jon Kristinsson heeft in het verleden al vele prijzen mogen ontvangen, waaronder 1998: Koninklijke
Shell prijs voor Duurzame ontwikkelingen en architectuur, 2002: Scholenprijs voor vernieuwende
leeromgeving De Lingeborgh in Geldermalsen, toegekend door het Ministerie van OCW en in 2006
Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.
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De voordracht
‘Jón Kristinsson verdient het Duurzaam Lintje vanwege zijn onnavolgbare creativiteit in het
verduurzamen van de samenleving door zijn ontwerpen’.
Motivatie van de Jury
Jon Kristinsson is de Nederlandse guru op het gebied van duurzaam architectonisch ontwerpen. Zijn
tomeloze inzet, tot op de dag van vandaag, voor duurzaamheid en ontwerpen is een voorbeeld voor
ons allen en in het bijzonder voor alle ontwerpers van de toekomst, in Nederland en daarbuiten. Als
er één architect is in Nederland, die het Duurzame Lintje verdient voor zijn hele oeuvre en ook nog
zijn wetenschappelijke bijdrage, dan is het Jon Kristinsson.
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Margreeth de Boer
Nuchtere in Amsterdam geboren PvdA-bestuurder met Friese 'roots', die voor zij in de Haagse
politiek kwam gedeputeerde en Commissaris van de Koningin was. Bracht als minister van VROM in
het eerste kabinet-Kok. In het derde Nationaal Milieubeleidsplan uit. Tijdens haar ministerschap
speelden discussies over onder meer uitbreiding van Schiphol en vliegveld Beek, de aanleg van de
HSL door het groene hart en de onderhandelingen over het wereldklimaatverdag van Kyoto. Moest
in het kabinet steeds knokken voor aandacht voor het milieu. Bekend vanwege haar oproep om te
onthaasten. Na haar ministerschap Tweede Kamerlid (voorzitter van de commissie buitenlandse
zaken), enige jaren burgemeester van Leeuwarden en korte tijd waarnemend burgemeester van
Hoogeveen.
Al vele jaren vervult Margreeth de Boer diverse bestuurlijke functies. De laatste jaren is zij o.a.
voorzitter Raad van Toezicht ‘Wetsus, Nederlands topinstituut voor watertechnologie’,
vicevoorzitter Adviescommissie Water, voorzitter Raad van Toezicht Wageningen Universiteit en
Researchcentrum, lid Raad van Commissarissen Shell Nederland, lid Raad van Toezicht
Staatsbosbeheer, voorzitter Raad van Toezicht afvalverwerker ‘Omrin’, voorzitter Governing Board
Unesco IHE, lid bestuur Noorderbreedte.
De voordracht
‘Margreeth de Boer wordt vooral geprezen om haar actieve maatschappelijke rol in tal van
bestuurlijke netwerken in Nederland, waarin zij duurzaamheids waarden in de brede zin (van
aandacht voor de natuur, landschap tot en met sociaal-culturele aspecten) overtuigend en op
natuurlijke wijze presenteert. Zij doet dit nog steeds met zoveel gezag en energie dat het - vaak
indirecte – resultaat van onschatbare waarde is voor de duurzame ontwikkeling van Nederland.
Motivatie van de Jury
De jury meent dat Margreeth de Boer, ook na haar Ministerschap, een essentiële en continue, maar
niet altijd even goed zichtbare bijdrage levert aan de duurzame ontwikkeling van Nederland. In het
bijzonder haar inspanningen al voorzitter van de Raad voor de Wadden om op te komen voor eigen
kwetsbare natuur, locale economie en cultuur worden door de jury als voorbeeld daarvan geroemd.
De jury hoopt dat het duurzame Lintje Margreeth de Boer inspireert om nog lang op deze wijze
duurzaam actief te blijven in de vele bestuurlijke netwerken, waarvan zij deel uitmaakt.
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Kees Koedijk
Kees Koedijk is hoogleraar Financieel Management aan de Universiteit van Tilburg en Decaan van de
Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Kees Koedijk is een expert op het gebied van de
financiële economie en financiële markten. Zijn onderzoek richt zich onder andere op: Macro and
International Finance, Portfolio Management and Socially Responsible Investment, Risk Tolerance
and Emotion. Duurzaamheid is één van de gebieden, waarin hij naast het besturen van de faculteit
actief.
Duurzaamheid niet altijd groen
Bij duurzaamheid wordt al snel gedacht aan de welbekende “groene” oplossingen die
door bedrijven worden omarmd om hun processen op een ecologisch vriendelijkere manier in te
richten; aan maatregelen die het ‘carbon footprin’ reduceren; of aan burgers die actie ondernemen
om hun leven op een milieuvriendelijkere manier vorm te geven.
Minder snel wordt gedacht aan duurzaamheid binnen de academische wereld, op het gebied
van financiering. De impact hiervan op de maatschappij en het bedrijfsleven is echter immens
en het is dan ook van onmetelijk belang om een gedegen en constructieve dialoog op dit
specifieke gebied van duurzaamheid te voeren. Kees Koedijk zet zich dan ook al jaar en dag in om de
dialoog gaande te houden en te blijven voeden met nieuwe relevante initiatieven. Vanuit zijn
expertise op het gebied van financiële economie en instituties heeft hij zijn onderzoeksgebied
volledig toegelegd op maatschappelijk verantwoord investeren, duurzame financiering, de
pensioensector en andere aanverwante onderwerpen.
Ondernemerschap
Echter, wat Kees in het bijzonder onderscheidt van velen is dat hij op het snijvlak van
wetenschap en ondernemerschap opereert. Vanuit zijn huidige functie als decaan grijpt hij dan
ook elke kans aan om belanghebbende partijen met elkaar te verbinden, om de dialoog te
concretiseren en de vertaalslag te maken naar maatschappelijk relevante ideeën welke op de
lange termijn houdbaar zijn en een alternatief bieden voor de wereld van morgen.
De voordracht
De lange trackrecord van Kees Koedijk kent een tweetal rode draden, namelijk duurzaamheid
en maatschappelijke relevantie. De publieke discussie rondom duurzaamheid richt zich vaak
uitsluitend tot milieugerelateerde oplossingen en ecologisch innovatieve toepassingen. De
discussie over duurzaamheid is echter veel breder te trekken, in het bijzonder op het gebied van
economie en financiering. Tot voor kort was de aandacht voor dit specifieke onderwerp in
beperkte mate zichtbaar binnen het publieke domein. Het aantreden van de financiële crisis
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heeft echter aangetoond dat ook op dit vlak de dialoog moet worden geïntensiveerd en naar
praktische oplossingen moet worden toegewerkt.
Motivatie van de Jury
‘Een duurzaam Lintje voor Kees is de erkenning die hij verdient voor zijn bijdrage aan de dialoog
rondom een duurzame economie en financiële sector. Duurzaamheid lijkt in zijn DNA te zijn
geprogrammeerd. ‘
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Marjan Minnesma
De rode lijn in de levensloop van Marjan Minnesma is het streven naar een duurzame samenleving,
in de vorm van concrete projecten met resultaten. In Urgenda komt dit alles samen en goed tot zijn
recht: Marjan Minnesma helpt koplopers versnellen, schaalt projecten op en slecht barrières. Voorts
werkt ze altijd vanuit een visie op de lange termijn, met veel mensen en organisaties, waardoor de
duurzaamheidsbeweging steeds krachtiger wordt.
Marjan Minnesma is zeer actief bij het laten rijden van veel electrische auto's, ze werkt aan de
grootschalige opwekking van windenergie. Daarnaast is zij groter trekker van het project 'Wij willen
zon' geweest, waarbij particulieren en bedrijven goedkoop/goedkoper zonnepanelen kunnen
kopen. Voor Urgenda heeft zij een actieve rol gespeeld bij het tot ontwikkeling brengen van het
Urgenda-duurzaamheidspaviljoen op de Huishoudbeurs 2011.
Marjan is niet alleen een vrouw van ideeën en initiatieven, maar ze schroomt ook niet om het
helemaal niet 'glamorous' handwerk te doen: organiseren en managen. Verder; Marjan is bepaald
geen eendagsvlieg. Al begin jaren negentig pionierde ze vanuit het toenmalige Novem
(tegenwoordig: Agentschap.nl) met projecten voor energiebesparing in Oost-Europa, dat toen pas
net toegankelijk was geworden na het vallen van de Berlijnse Muur en het IJzeren Gordijn.
Motivatie van de jury
De jury is van mening dat Marjan Minnesma deze erkenning zeer verdient. Al een zeer creatief,
betrokken en deskundige vrouw, die vanuit positieve stellingnames vele mensen weet te bewegen
aan concrete duurzaamheidsprojecten mee te doen. Met altijd als beoogd resultaat dat door vele
activiteiten en deelnemers de duurzame samenleving naderbij komt. Haar persoonlijke uitstraling
motiveert velen!
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