
Een groene en betaalbare stad, voor iedereen, nu 
en later - wat kunnen jij en ik daaraan doen?
Deze wandeling is de eerste stap. Je wandelt 
samen langs activistische initiatieven. Zo ontdek 
je samen hoe we duurzamer om kunnen gaan met 
de productie, het gebruik en het wegdoen van 
spullen. 

ACTIVISTEN? Dat zijn mensen die alles op alles 
zetten om de wereld mooier te maken. Door te 
ontdekken hoe zij dat doen, leren we hoe wijzelf 
van denken naar doen gaan. En hoe we andere 
Rotterdammers meekrijgen. Wat is er voor nodig 
om onszelf en anderen zover te krijgen dat we 
ons werk, ons leven en onze economie echt 
circulair inrichten? Ga mee op onze wandeling 
langs deze inspiratiebronnen en ontdek samen 
wat de volgende stap kan zijn!

WAAROM? Veel mensen gooien hun oude 
spullen met het gewone afval weg. Jammer, want 
die kunnen dan niet opnieuw worden gebruikt. 
Bedrijven moeten daardoor veel nieuwe spullen 
maken. Meestal met nieuwe materialen. Maar 
die zijn schaars. Denk bijvoorbeeld aan goud, 
voor mobieltjes. Daardoor worden spullen steeds 
duurder. Het maken van nieuwe spullen is vaak 
ook niet goed voor natuur en klimaat. Sommige 
fabrieken stoten giftige rook uit. En vervuilen het 
water. Als we minder nieuwe spullen kopen, en 
die langer gebruiken en goed weggooien, blijven 
ze betaalbaar. En onze planeet gezond. Zo 
zetten we samen de stap naar circulair.

SAMEN OP PAD!
Laura en Monique werken samen aan een 
duurzame start-up. In hun eigen woorden 
“Van denkers die we zijn over de wereld 
om ons heen, zijn we gaan doen. Dat geeft 
echt energie!”. Hun doel is om iets te doen 
aan de overconsumptie en grote verspilling 
in de kledingindustrie. Ze willen een echte 
systeemverandering teweegbrengen en laten zien 
hoe het ook kan. De Swapshop kreeg de Ster in 
Circulair, een Rotterdamse prijs voor bedrijven 
die materialen hergebruiken en zo voor zo min 
mogelijk afval zorgen.

Nb. Alleen op woensdag en vrijdag t/m zondag 
geopend. Sint-Agathastraat 54, Rotterdam

Na een bezoek aan The Swapshop kun je lekker 
een bakkie doen bij Man met bril koffie. 

Vijverhofstraat 70, Rotterdam

THE SWAPSHOP

MAN MET BRIL KOFFIE

 “Reuse en recycling zitten diep verankerd 
in Scrap XL”. Dit bedrijft verkoopt niet alleen 
restmateriaal, zij organiseert ook workshops. Zelf 
doen en ervoor zorgen dat anderen ook doen, 
dat is een mooie bijdrage aan de samenleving. 
Volgens de jury die de beoordeling deed voor de 
Ster in Circulair is Scrap XL “authentiek en van 
deze tijd, modern zonder in een specifiek hokje 
of scene terecht te komen”. Ook Scrap XL kreeg 
een Ster in Circulair.

Schoterbosstraat 6C, Rotterdam
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SAMEN AAN DE SLAG? 
Meld je aan, blijf op de hoogte en kom 
naar onze volgende bijeenkomst! 
Of volg ons via:

OVER ONS
Rotterdam Circulair – dat zijn wij. 
Circulair? Dat betekent: het duurzamer 
produceren, bewuster kopen en 
beter wegdoen van spullen. Wij zijn 
Rotterdamse bewoners, ondernemers 
en ambtenaren. En we zijn met steeds 
meer. Omdat we geld willen besparen. 
Omdat duurzaam leven hip is. Omdat 
respectvol omgaan met spullen voor ons 
heel normaal is. Of omdat dat voor ons 
bedrijf beter is. We hebben verschillende 
redenen, maar willen hetzelfde: een 
groen en betaalbaar Rotterdam op een 
gezonde planeet. Doe je mee?

@rotterdamcirculair
Sluit je aan!

MAN MET BRIL KOFFIE

WEAR

Bij Podium Circulair hechten we waarde aan 
inclusie in de breedste zin van het woord. En 
daarom staat WEAR ook tussen de circulaire 
initiatieven voor de wandeling. Kort maar 
krachtig, WEAR “werkt aan het verkleinen 
van de fashion afvalberg en een inclusieve 
arbeidsmarkt door sneaker cleaning en 
tweedehands sneakerverkoop”.  

Van Oldenbarneveltstraat 113, Rotterdam

WEAR

Klein activisme is ook activisme. Daag jezelf uit 
om een nieuw concept een kans te geven, sluit 
de wandeling af bij de Plantenbieb! Ruil niet 
alleen planten of stekjes met elkaar, maar ga 
in gesprek met een ander. Suzanne Streefland 
startte de eerste plantenbieb van Rotterdam. Nu 
roept ze mensen via social media op om zelf te 
beginnen. “Zo activeer ik graag anderen. Je kunt 
de buurtboekenkasten gebruiken. Reserveer twee 
plankjes voor stekjes en je kunt lekker met de 
buurt uitwisselen.”

Breitnerstraat 98, Rotterdam

PLANTENBIEB


