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Duurzame Dinsdag

Op Duurzame Dinsdag, 5 september, ontvangt Staatssecretaris Dijksma bijna 500 innovatieve en
inspirerende ideeën uit de samenleving. De beste ideeën krijgen een prijs om hun idee verder te
helpen.

De prijzen worden door partners van Duurzame Dinsdag uitgereikt in de categorieën energie,
natuur, sociale-innovatie en voedsel. Daarnaast is er een algemene Duurzame Dinsdag prijs voor
een baanbrekend en sector-overstijgend initiatief en zijn er prijzen voor jeugd en jongeren. De
prijzen zijn bedoeld om initiatiefnemers de kans te geven om hun ideeën en verder te ontwikkelen
en in contact te komen met het juiste netwerk.

Traditiegetrouw worden alle duurzame ideeën op de eerste dinsdag van september aangeboden
aan het kabinet. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur & Milieu) neemt als
vertegenwoordiger van het kabinet het Duurzame Dinsdag-koffertje in ontvangst. In de Duurzame
Troonrede geeft Willem Ferwerda, nummer 1 van de Trouw Duurzame Top 100, zijn visie op
duurzaamheid. Daarnaast ontvangen 3 mensen een Duurzaam Lintje, een bijzondere
onderscheiding voor mensen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan een duurzame
samenleving.
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Algemene indruk
De initiatieven in de koffer zijn ontzettend divers. De afzenders ook: ideeën komen onder andere
van particulieren, verenigingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en start-ups. Samen
laten zij zien dat duurzaamheid leeft, in alle lagen van onze samenleving. Traditiegetrouw worden
alle duurzame ideeën op de eerste dinsdag van september aangeboden aan het kabinet.
Staatsecretaris Sharon Dijksma neemt als vertegenwoordiger van het kabinet het Duurzame
Dinsdag-koffertje in ontvangst.

De inzendingen laten zien waar de samenleving mee bezig is als het gaat om duurzaamheid
Het klimaat leeft, zo blijkt uit de inzendingen. De meerderheid van de initiatiefnemers draagt met
het idee bij aan een beter klimaat. Ook circulaire economie is een belangrijk thema. Dit blijkt uit de
vele initiatiefnemers die aan de slag zijn met reclyclen (hergebruik van het product), up-cyclen
(creatief gebruik van reststromen in de productie) én zelfs complete circulaire businessconcepten,
waarbij de retourstroom (voorheen afval) nu een onderdeel is van het businessconcept.
Opvallend veel initiatieven die het anderen gemakkelijker maken te verduurzamen, zoals
adviesloketten, ruil- en deel platforms. Maar ook stadslabs en hubs. Zij versnellen de transitie en
zijn daarom van groot belang. Maar hebben nog geen business case. Vooral aan gemeenten de
oproep om deze knooppunten te zien als experts en hen actief te betrekken bij duurzame
ontwikkeling.

De jury van Duurzame Dinsdag reikt prijzen uit voor de meest innovatieve ideeën binnen diverse
thema’s: de Asito Sociale-innovatieprijs, Greenchoice Energieprijs, VHG Groenprijs, ENGIE
Jongerenprijs en de Lidl Voedselprijs. Tevens is er een Duurzame Dinsdagprijs voor een sectoroverstijgend idee.

Asito Sociale-innovatieprijs
De Asito Sociale-innovatieprijs is voor projecten die mensen op een duurzame manier
dichter bij elkaar brengt, bijvoorbeeld in hun wijk, op school of tijdens een maaltijd. Asito is
een voorloper op het gebied van inclusief ondernemen. Het bedrijf zet zich in om integratie,
diversiteit en inclusiviteit op de agenda te krijgen in het Nederlandse bedrijfsleven. Met
deze prijs vraagt Asito meer aandacht voor de menselijke kant van duurzaamheid.

Genomineerden 2017
Happy Tosti
Happy Tosti wil voor iedereen met een arbeidsbeperking

Winnaar Asito Socialeinnovatieprijs: Happy Tosti

een waardevolle en leuke werkplek creëren.
Een idee van: Wibe Smulders
Locatie: Hoofddorp, Leiden en Den Haag
Website: www.happytosti.nl
Jury: ‘Happy Tosti combineert een commerciële horeca-aanpak met sociale betrokkenheid.
Dankzij deze aanpak zijn in 2,5 jaar tijd 38 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan
geholpen. Streven is om de komende vijf jaar minimaal 500 nieuwe arbeidsplekken te creëren.
Een mooi voornemen!’

Refugee start force
Netwerkorganisatie Refugee Start Force laat vluchtelingen sneller integreren in de Nederlandse
samenleving en op de arbeidsmarkt door ze in contact te brengen met vakgenoten, organisaties
en bedrijven.
Een idee van: Joost van der Hel
Locatie: Amsterdam
Website: https://refugeestartforce.eu/
Jury: ‘Dit initiatief maakt direct verschil. Dankzij de community van meer dan 30.000 leden en ruim
100 partners hebben honderden vluchtelingen contact gelegd met Nederlanders en hebben ruim
200 vluchtelingen een vrijwilligersklus, leerstage of betaalde baan gevonden.’

Vooruit
Bij VoorUit zetten Amsterdamse studenten zich tien uur per week in voor de wijk waar ze wonen,
in ruil voor woonruimte.
Een idee van: Floor Wijnands
Locatie: Amsterdam
Website: http://vooruitproject.nl/
Jury: ‘VoorUit zorgt ervoor dat studenten integreren in de wijk, vanaf het moment dat ze er wonen.
Ze verdienen hun huisvesting en spelen tegelijkertijd een verbindende rol tussen bewoners onderling
en bewoners en instanties. Toegevoegde waarde voor zowel de wijk als de student!’

ENGIE Jongerenprijs
De ENGIE Jongerenprijs is voor jonge pioniers die technologie inzetten voor een duurzame
toekomst. ENGIE Services is marktleider in technologische services en duurzame
oplossingen en zal de winnaar van de ENGIE Jongerenprijs ondersteunen.

Genomineerden 2017
PowerNEST

Winnaar ENGIE
Jongerenprijs: PowerNEST

PowerNEST wekt energie op uit wind en zon door
middel van een geïntegreerde architectonisch
aantrekkelijke oplossing voor platte daken van hoogbouw.
Een idee van: Alexander Suma
Locatie: Eindhoven
Website: http://www.ibispower.eu/products/powernest-2/
Jury: ‘Daar is dan hij dan, dé combinatie van wind en zon op hoge gebouwen. Zo’n geïntegreerd
ontwerp is efficiënt. De jury vindt dit bovendien een mooi ontwerp.’

Sportief Opgewekt
Sportief Opgewekt helpt clubs en stichtingen hun sportaccommodatie te verduurzamen.
Een idee van: Lucas Hullegie
Locatie: Arnhem
Website: https://www.sportiefopgewekt.nl/
Jury: ‘ Verduurzaming van sportaccomodaties levert de sportclub lagere energielasten op. Dat is
mooi. Wat sterk is aan dit initiatief is dat het om community building gaat; mensen meekrijgen op
het thema duurzaamheid.’

Hydrozine: Duurzame Brandstof voor de Toekomst
TeamFAST ontwikkelt een systeem dat energie kan opwekken uit een vloeibare, duurzame
energiedrager (mierenzuur, ook wel Hydrozine).
Een idee van: Tim van Lohuizen

Locatie: Eindhoven
Website: http://www.teamfast.nl/nl/
Jury: ‘Ieder jaar wordt de jury verrast door de vindingrijkheid, gedrevenheid en het
ondernemerschap van studenten. Dit jaar valt dit initiatief van studenten uit Eindhoven extra op.
Hoewel nog bezig met een prototype lijkt team FAST al goed op weg de energiedrager van de
toekomst te ontwikkelen!

VHG Groenprijs
Voor de VHG Groenprijs zijn drie initiatieven genomineerd die de natuur dichterbij brengen
en de leefbaarheid voor mens en dier vergroten. VHG, branchevereniging voor hoveniers en
groenvoorzieners, ziet dat steeds meer burgers betrokken zijn bij hun buurt. VHG pleit
ervoor om groene buurtprojecten een samenwerking tussen burgers, gemeente en groene
ondernemers te laten zijn.

Genomineerden 2017
Slimdak
Een Slimdak heeft een grotere wateropslagcapaciteit dan een gewoon groendak, en wordt
aangestuurd door het weerbericht en sensors.
Een idee van: Emile van Rinsum
Locatie: Rotterdam
Website: http://www.luchtsingel.org/locaties/dakakker/
Jury: ‘Verstening en wateroverlast is een nationaal probleem. Een groen dak is mooi en geeft de
gebruiker plezier. De extra rendabiliteit van een groen dak is dat het wateroverlast tegengaat, en
dus de gehele stad klimaatbestendig wordt wanneer daken op grotere schaal vergroenen
Daarnaast is het energiebesparend. De aansturing
van Slimdak is innovatief, een slim dak!’

Dakpark Rotterdam
Het Dakpark is het grootste openbaar Park op een
dak van Europa. Bewoners zetten zich blijvend in
voor een veilig, mooi, schoon en gezellig park.
Een idee van: Manon Nagelkerken
Locatie: Rotterdam
Website: www.dakparkrotterdam.nl

Winnaar VHG Groenprijs:
Dakpark Rotterdam

Jury: ‘Groen is gezond en een groen dak bespaart energie én draagt bij aan een
klimaatbestendige stad. Met Dakpark Rotterdam verbindt groen bovendien de mensen die er
wonen. door het ‘van de wijk’ te maken is dit een duurzaam succes. ‘

Africa Woodgrow
Africa Wood Grow doet aan kleinschalige commerciële bosbouw, waarbij gebruik gemaakt wordt
van lokale gewoontes en duurzame innovatie.

Jury:
‘Een prachtig initiatief van een doorzetter. Africa Wood Grow ontvangt ook in Kenia erkenning voor
dit werk. Petje af voor deze mooie gedreven aanpak.’
Een idee van:
Website:

Lidl Voedselprijs
Lidl richt als discounter haar bedrijfsvoering efficiënt en kostenbewust in waardoor er
zuinig wordt omgegaan met grondstoffen en energie. Veranderingen en vernieuwingen in
de voedingssector zijn een enorme kans voor een duurzame samenleving. Lidl brengt ook
dit jaar met de ‘Lidl Voedselprijs’ een nieuw duurzaam initiatief naar een hoger plan.

Chloé Rutzerveld
Food en concept designer Chloé Rutzerveld kruist technologie, wetenschap en design en bedenkt
alternatieve manieren voor voedselproductie en -consumptie die efficiëntie, duurzaamheid of
gezondheid verhogen.
Een idee van: Chloé Rutzerveld
Locatie: Eindhoven
Website: http://www.chloerutzerveld.com/
Jury: ‘Prikkelende manier om mensen een spiegel
voor te houden. Speels en brutaal. De jury roemt de
combinatie van kunst, duurzaamheid en voeding.’

Winnaar Lidl voedselprijs:
Spiraux

Spireaux
Door gebruik van zeer efficiënte reactoren produceert Spireaux een eetbare, smaak neutrale
cyanobacterie (Spirulina) waarbij ruim 99% van het benodigde land en water wordt bespaard in
vergelijking met andere eiwitbronnen.
Een idee van: Tim van Koolwijk
Locatie: Rotterdam
Website: http://spireaux.com/nl/
Jury: ‘Dit is een zeer innovatief initiatief en een efficiënte manier van eiwitproductie. Dit initiatief is
zijn tijd ver vooruit. De potentiele wereldwijde impact is enorm. De jury is enorm gefascineerd’

Kipster
Met boerenverstand en hoogwaardige technologie heeft Kipster een boerderij ontwikkeld waar de
kip weer kip mag zijn, en het milieu zoveel mogelijk wordt ontzien.
Een idee van: Styn Claessens
Locatie: Oirlo
Website: http://www.kipster.nl/
Jury: ‘Dierenwelzijn in de gehele keten en gegarandeerd inkomen voor de boer. Alleen dat al
maakt Kipster duurzaam. Maar Kipster is echt innovatief omdat er geen geur, CO2 of andere
onwenselijke uitstoot is. Nog afgezien van het feit dat er geen kap van Amazonewoud nodig is om
ons voedsel te produceren. ‘

Greenchoice Energieprijs
Duurzame energieleverancier Greenchoice helpt iedereen graag groene keuzes te maken.
Dat wil zeggen: bewust omgaan met energie, verspilling vermijden en zelf duurzame
energie opwekken. Zo werken we met elkaar naar een duurzaam Nederland. Voor ideeën die
in Nederland de overgang naar 100% groene energie versnellen, is er de Greenchoice
Energieprijs.

PHYSEE
PowerWindows zetten via onzichtbare

Winnaar Greenchoice
Energieprijs:
PHYSEE

zonnecellen licht om in elektriciteit. Daarmee
maakt PHYSEE nieuwe bedrijfspanden vrijwel
volledig energieneutraal.
Een idee van: Willem Kesteloo
Locatie: Delft
Website http://www.physee.eu/
Jury: ‘PHYSEE experimenteert met zonnepanelen verwerkt in glas. Dat ziet er niet alleen mooi uit,
maar kan in potentie de energietransitie versnellen. Een start-up met dit doel getuigt van lef!

Hoog temperatuur Warmtepomptechniek
De CO2 warmtepomp van Thermopunt Katwijk zorgt ervoor dat huizen zonder veel aanpassingen
gasloos kunnen worden en zorgt daarmee voor energiebesparing.
Een idee van: Tinus de Vreugd
Locatie: Katwijk aan Zee
Website: www.co2warmtepomp.info

Jury:
‘Huizen gasloos maken, zonder al te grote aanpassingen. Dat is een sterk idee, en bovendien al
op enkele plekken in Nederland gerealiseerd door Thermopunt Katwijk. CO2 is bovendien een
prima koelvloeistof.’

Nerdalize
De server-verwarming van Nerdalize zet de restwarmte van computerservers om in warm water.
Een idee van: Boaz Leupe
Locatie: Delft
Website: https://www.nerdalize.com/

Jury: De datacenter industrie staat op het punt de luchtvaart in te halen qua CO2 uitstoot. Terwijl
overal datacenters gekoeld worden, worden op andere plekken huizen verwarmd. Op het oog
simpel, maar Nerdalize brengt op geniale wijze deze behoeften samen.

Duurzame Dinsdagprijs
De Duurzame Dinsdagprijs is een extra prijs voor baanbrekende, sector-overstijgende
initiatieven. De winnaar van deze prijs ontvangt €1000 en ondersteuning van alle relevante
Duurzame Dinsdag-partners.

De Fruitmotor
Samen met fruittelers, fruitverwerkers, afnemers en inwoners in de Betuwe werkt De Fruitmotor
aan verduurzaming. Van Betuws restfruit maakt men hoogwaardige producten. Dankzij een
eerlijke prijs is er ruimte voor telers om te investeren in een gezonde bodem, schoon slootwater,
meer biodiversiteit door aanleg van bijenhagen en bloemenranden. Goed nieuws voor onze
regionale economie, de leefbaarheid van de dorpen en de schoonheid van het landschap.
Een idee van: Peter van Luttervelt
Locatie: Geldermalsen
Website: http://defruitmotor.nl/
Jury: ‘Vruchten met een butsje, daar kun je nog altijd prima sap van maken. De Fruitmotor doet
dat. En bovendien draagt de manier van werken, community building, bij aan de
gemeenschapszin’.

De Ceuvel
De Ceuvel is behalve een café-restaurant een
duurzame broedplaats, werk- en
experimenteerplek voor integratie van
innovatieve, duurzame technologie in het

Winnaar Duurzame
Dinsdag prijs:
De Ceuvel

dagelijks leven. Het terrein van de oude
scheepswerf is volledig ontwikkeld met ge-upcyclede materialen en bestaat uit een 14-tal oude
woonboten op het land, uitgerust met zonnepanelen, composttoiletten, warmtewisselaars en
plantenfilters.
Een idee van: Esmee Jiskoot
Locatie: Amsterdam
Website: http://deceuvel.nl/en/

Jury: ‘Zoveel initiatieven op één locatie, dat biedt inspiratie én een mogelijkheid heel veel te leren.
Interessant is bovendien dat de initiatieven later opschaalbaar zijn’.

The great bubble barrier mission
De groeiende plastic soep in ons water brengt grote schade toe aan milieu en mens. Op zoek naar
een elegante oplossing die afval dicht bij de bron tegenhoudt, ontstond ‘ The Great Bubble Barrier’:
een barrière van luchtbellen. The Great Bubble Barrier hindert nauwelijks scheepvaart, vissen en
de natuurlijke werking van de delta.
Een idee van: Francis Zoet, Anne Marieke Eveleens en Saskia Studer
Locatie: Haarlem
Website: http://www.thegreatbubblebarrier.com/
Jury: ‘Een actueel initiatief, dat goed onderbouwd is. Plastic wordt afgevangen, zonder verstoring.
Er komt geen net aan te pas. De jury is benieuwd naar de toekomstige ontwikkelingen!’

