PERSBERICHT- 2 SEPTEMBER
STAATSSECRETARIS WILMA MANSVELD NEEMT DUURZAME DINSDAGKOFFER IN ONTVANGST
JURYVOORZITTER MAURITS GROEN DEELT DUURZAME LINTJES UIT
DERDE DUURZAME TROONREDE DOOR MARJAN MINNESMA
Op dinsdag 2 september heeft staatssecretaris Wilma Mansveld, namens het kabinet, de Duurzame
Dinsdagkoffer in ontvangst genomen. Deze koffer is gevuld met ruim 220 duurzame initiatieven van bedrijven,
organisaties en burgers. De inhoud van de koffer geeft het kabinet een beeld van de duurzame trends in
Nederland. Staatssecretaris Wilma Mansveld complimenteerde de initiatiefnemers en sprak over de ‘helden’
van de samenleving. Ook gaf zij aan dat vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een aantal
initiatiefnemers ondersteund zullen worden.
In een dialoog tussen Tweede Kamerleden, initiatiefnemers en het gelegenheidskabinet van People, Planet en
Profit door Duurzaam Overleg Politieke Partijen (DOPP) werd het voorstel voor een duurzame macroeconomisch verkenning omarmd door een aantal Kamerleden. Ook werd er aangedrongen dat bij duurzaam
inkopen door de overheid meer aandacht moet zijn voor duurzame initiatieven.
Marjan Minnesma roept in de Duurzame troonrede op dat de muur tussen de ‘gewone mens’ en de ’activist’
afgebroken moet worden en dat we allemaal onderdeel moeten en zullen worden van de beweging die leidt
tot een volhoudbare en rechtvaardige samenleving en circulaire economie voor iedereen. Ook de muur tussen
‘de wetenschapper’ en ‘de activist’ mag worden geslecht. De beste wetenschappers op het gebied van
klimaatverandering zijn vaak het meest ongerust. Maar velen durven dat niet hardop uit te spreken. Het wordt
tijd voor veel meer scientivists. Tevens roept Marjan Minnesma iedereen op om te laten zien en horen dat we
het helemaal anders willen; te beginnen met het weekend van 21 september, tijdens de People's Climate
March die in de grote steden over de hele wereld wordt gehouden om verandering af te dwingen .Dit stelt
Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, in haar Duurzame Troonrede die zij vandaag uitsprak op Duurzame
Dinsdag in de oude zaal van de Tweede Kamer in Den Haag. Als nummer één van de Trouw Duurzame top 100
heeft Minnesma voor de derde keer haar visie verkondigd.
Duurzame Dinsdag kent een aantal prijzen toe, die initiatiefnemers ondersteunen hun ideeën verder te
ontwikkelen. Voorzitter van de jury, Maurits Groen, heeft deze uitgereikt aan de volgende
personen/organisaties:
Gasterra Energieprijs
Economizer CV combiketel – Ron Postma
Een gesloten combiketel economiseert, die 15-20% rendementsverbetering geeft en zich in twee tot drie jaar
terugbetaalt. Het toestel is met elke gesloten CV (combi)-ketel te combineren en eenvoudig aan te sluiten. Het
product heeft al een testfase doorstaan en wordt binnenkort voor KIA keuring aangeboden.
Lidl Voedselprijs
Gezondheid met smaak - Feike van der Leij
Het gebruik van reststromen die vrijkomen bij het machinaal pellen van garnalen, te gebruiken voor het
ontwikkelen van een smaakvol bouillonblokje. Garnalendoppen bevatten veel smaak en deze eigenschap wil
men inzetten voor het ontwikkelen van een nieuw product. Duurzame oplossing om gezonde humane voeding
te betrekken uit voorheen waardeloze reststromen
Duurzame Dinsdagprijs
Strawblocks, van strobaal naar industrieel bouwblok van geperst stro – Pim Hondeveld
Graan is wereldwijd voedsel, de reststof ‘stro’ omvormen tot een efficiënt bruikbaar bouwmateriaal. Blokken
van geperst stro produceren in diverse vormen en maten, zodat ieder gewenst bouwwerk kan worden

gerealiseerd zonder enige bewerking aan deze blokken. De verwerking van deze blokken, met fantastische
isolatiewaarden, kunnen gebruikt worden voor gevel, vloer en dak. Resultaat is een comfortabele, gezonde,
betaalbare woning, gemaakt van ‘groene’ reststof.
Climate-KIC Runner-up prijs
RiziQi - Deborah Sumter en Avital Zandvliet
RiziQi is een mens-aangedreven energie-opwekker die optimaal geschikt is voor ontwikkelingslanden. Het
product is een fietsaccessoire die op elke fiets kan worden geïnstalleerd, zodat de fiets een ‘hometrainer’
wordt. De mechanische energie, opgewekt door trappen, wordt omgezet in elektrische energie en opgeslagen
in twee batterijen. De opgeslagen energie kan voor vele toepassingen worden gebruikt. Een oplossing voor een
bevolking die leeft in ontwikkelingslanden en geen toegang heeft tot energie.
Sinds 2008 kent de organisatie van Duurzame Dinsdag een onderscheiding toe aan personen die zich bijzonder
inzetten voor de verduurzaming van Nederland. Dit jaar onderscheidt de jury een viertal personen. Duurzame
Lintjes zijn door juryvoorzitter Maurits Groen uitgereikt aan:
De heer Jan van Betten
Jan van Betten bekleedde topfuncties bij KPN en de uitgever Reed Elsevier. In 2010 startte hij het
duurzaamheidsplatform Nudge. Meer dan 27.000 mensen en bedrijven hebben zich inmiddels aangesloten bij
Nudge. Van Betten gelooft in ‘verandering van onderop’. Het is zijn overtuiging dat er heel veel mensen zijn die
echt een verschil willen maken. Maar deze mensen moeten in elkaars netwerk terecht komen zodat ze elkaar
kunnen ondersteunen en versterken. Nugde verbindt duurzaamheidinitiatieven uit de samenleving met
bedrijven en organisaties waardoor deze initiatieven versterkt en versneld worden.
De heer Jan Rotmans
Jan Rotmans is een maatschappelijk gedreven wetenschapper, met ruim tweehonderd publicaties op het
gebied van klimaatverandering, global change modellering, duurzame ontwikkeling, transities en
systeeminnovaties. Om Nederland duurzamer te maken heeft hij in 2007 de stichting Urgenda opgericht
samen met een groep andere koplopers. Als bestuurslid probeert hij zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in
een nieuwe beweging.
De heer Jan Terlouw
Jan Terlouw was al voordat hij minister van Economische Zaken en vice-premier werd, als schrijver van
kinderboeken nauw betrokken bij de problematiek van duurzaamheid. Hij heeft hele generaties, zonder te
belerend te zijn, aangezet om na te denken over duurzaamheid. Terlouw is zelfs op hoge leeftijd nog vol
deskundigheid in staat is om op eenvoudige manier het belang van duurzaamheid, gepassioneerd over te
brengen. Hij ontvangt het Duurzaam Lintje als erkenning voor zijn hele oeuvre.
Mevrouw Laurentien van Oranje
Door de ‘Missing Chapter Foundation’ is Laurentien van Oranje in staat geweest om kinderen, die de toekomst
hebben, te verbinden aan CEO’s van grote organisaties. Deze CEO’s werden daardoor gedwongen op een
andere manier na te denken en te handelen over hun verantwoordelijkheid voor een volgende generatie. Het is
dapper van haar dat zij, vanuit haar bijzondere positie, bereid is om haar nek uit te steken. Daarnaast prijst de
jury haar werk als schrijfster van kinderboeken, waarin zij de problematiek van duurzaamheid en natuurbehoud
voor kinderen op begrijpelijke en aantrekkelijke wijze aan de orde stelt.
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