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Voorwoord
Wethouder
Arno Bonte

Rotterdam maakt van circulair de
maatstaf. Dit betekent dat we alle
grondstoffen zo lang en zo hoogwaardig mogelijk gebruiken, steeds

‘Samen in beweging
naar een circulair
Rotterdam’

opnieuw. Het programma ‘Van Zooi
naar Mooi’ heeft de beweging naar
een circulair Rotterdam ingezet,
aangejaagd en versneld.

Wethouder Arno Bonte
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Dit doen we als gemeente niet alleen. De afgelopen drie jaar
hebben we met Rotterdammers, Rotterdamse ondernemers
en maatschappelijke partners in de stad belangrijke
stappen gezet. Daar ben ik trots op. We hebben mooie
successen behaald en belangrijke lessen geleerd. Deze
voortgangsrapportage gaat in op de resultaten, successen,
ontwikkelingen en de leermomenten van de afgelopen
periode en geeft een doorkijk naar de uitdagingen die voor
ons liggen.
We werken aan de omslag van een lineaire economie -waar
producten aan het einde van hun levensduur worden verbrand
of gestort- naar een circulaire economie. Als wethouder heb
ik ervaren dat die omslag veel tijd, inzet en vasthoudendheid
vraagt. De afgelopen jaren hebben we, door met elkaar de
handen uit de mouwen te steken, veel in beweging gezet,
veel geleerd én de zichtbaarheid van circulair vergroot. Zo
zijn ondernemers op weg geholpen naar een meer circulaire
bedrijfsvoering door onder andere de inzet van CIRCO Tracks
en de lancering van het Circulair Loket. Daarnaast hebben we
onze eigen bedrijfsvoering goed onder de loep genomen:
we kopen bewuster in en hebben geïnvesteerd in hoogwaardig hergebruik van groene stromen in de stad.
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Ik denk hierbij aan het blad van onze bomen waarmee we de
bodem voeden en het eendenkroos in de sloten van de stad:
dat wordt omgezet in straattegels die – verrijkt met bloemenzaadjes – de stad vergroenen.
In deze rapportage laten we zien welke belangrijke ontwikkelingen er nog meer in de verschillende sleutelsectoren
hebben plaatsgevonden en hoe onze stad er voorstaat.
Ik zie dat we op een belangrijk kantelpunt staan. Een punt
waarop we, als we nu doorpakken, onze ambities richting
2030 echt gaan verwezenlijken.
Ik hoop dat deze successen en leermomenten iedereen in
onze stad extra inspireren om met elkaar de noodzakelijke
volgende stappen te zetten. We moeten samen onze
schouders eronder zetten om ketens te sluiten en onze
ambitie - een stad zonder afval met behoud van waardewaar te maken. Zo zorgen we samen voor een economisch
sterke, weerbare, groene en gezonde stad. Een stad waarin
alle huidige en toekomstige Rotterdammers prettig kunnen
wonen en werken.
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Leeswijzer
In deze voortgangsrapportage presenteren we de projecten
en resultaten van het programma Rotterdam Circulair.
Hoofdstuk 2 blikt terug op de startfase van het programma
en laat aan de hand van een aantal inspirerende voorbeelden
zien hoe de beweging naar de circulaire economie in gang
is gezet. In hoofdstuk 3 lichten we toe hoe het circulaire
programma bijdraagt aan een betaalbare, leefbare en
betrokken stad en een sterke economie. Hier presenteren we
met een selectie van projecten de resultaten uit het afgelopen
jaar. En beschrijven we de potentie van de projecten voor
opschaling, versterking en versnelling van de transitie.
Hoofdstuk 4 geeft een doorkijk naar de de belangrijke
vervolgstappen in de komende jaren.
Een overzicht van de overige projecten die we in 2021 deden
staat op pagina 60.
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Liv Kooijmans, directeur van de
circulaire bouwmarkt Buurman Rotterdam.
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Resultaten op de doelstellingen
Bewustzijn vergroten

Resultaat: 5% stijging van Rotterdammers die circulair handelen.

Ons doel
Circulair gedrag van de
Rotterdamse bevolking stijgt
volgens de gedragsmonitor van
20% in 2018 naar 30% in 2023.
Het afvalscheidingspercentage
van huishoudelijk afval
(inclusief grofvuil en gft) is
verhoogd van 30,4% in 2018
naar 45% in 2023.
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Resultaat : 105 nieuwe circulaire

Ons doel
De gemeente heeft 40 nieuwe circulaire
initiatieven ondersteund in de stad.
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Rotterdam Circulair trekt de stad in
tijdens het Zomercarnaval.
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1. Leren door te doen
Exploratiefase 2019 - 2020
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In 2018 onderzocht het adviesbureau
Metabolic¹ in opdracht van de gemeente de
kansen van een circulaire economie voor
Rotterdam. Dit onderzoek vormde de kaders
van het eerste circulaire programma van de
gemeente Rotterdam: het programma
‘Van Zooi naar Mooi’.
Naar aanleiding van de rapportage van Metabolic werkten
we de afgelopen jaren via twee hoofdroutes aan de transitie
naar de circulaire economie: we zetten ons in om het circulair
bewustzijn en gedrag van Rotterdammers en ondernemers te
vergroten. Daarnaast investeerden we in het vergroten van de
werkgelegenheid en economische ontwikkeling in de circulaire
economie. We richtten ons daarbij op vier sleutelsectoren, die
volgens het onderzoek van Metabolic de grootste milieuimpact en economische voordelen voor de stad hebben:
Groene Stromen, Consumptiegoederen, Bouw en Zorg.
Waar mogelijk legden we daarbij de verbinding met de andere
thema’s uit het Duurzaamheidskompas.

De eerste fase van het programma (2019 – 2020) was een
belangrijke opstartfase, gericht op kennisontwikkeling, leren
en circulaire werkwijzen in de praktijk brengen. Daarnaast
investeerden we in bewustwording en de zichtbaarheid van
het circulaire programma. En we startten een beweging die
Rotterdammers en bestaande en innovatieve nieuwe ondernemers stimuleert om meer circulair te denken en te doen. Met
deze exploratiefase hebben we de afgelopen jaren belangrijke
stappen gezet en mooie resultaten bereikt. Op de volgende
pagina staat een selectie van de projecten uit de exploratiefase.
Kleurcodering sleutelsectoren
Consumptiegoederen
Groene stromen
Bouw
Zorg
Kleurcodering hoofdroutes
Ondersteuning circulaire initiatieven
De beweging / gedragsverandering

1 Circulair Rotterdam: kansen voor nieuwe banen in een afvalvrije economie, Metabolic 2018
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Ja-Ja sticker reclamedrukwerk
Per 1 november 2020 voerde de gemeente een verbod op
ongeadresseerd reclamedrukwerk in (het zogenaamde opt-in
systeem). Alleen Rotterdammers met een ja-ja-sticker op
de brievenbus ontvangen sindsdien nog ongeadresseerd
reclamedrukwerk. Sinds de invoering van het opt-in systeem
besparen we 5 miljoen kilogram papier per jaar.2

Marien zwerfafval
Het doel van de aanpak Marien Zwerfafval is het voorkomen
van Rotterdams rivierafval in zee. In samenwerking met de
Community of Plastic Practise testten we oplossingen en
technieken voor het bestrijden van drijvend afval. We plaatsten
een eerste plasticvanger en visten zwerfvuil uit het water met
behulp van de Seabin en Wasteshark.

² Prognose gebaseerd op gemeten besparing in de eerste 3 maanden na de
invoering van het opt-in systeem. De definitieve cijfers worden gedeeld in
de voortgangsrapportage van de Grondstoffennota over 2021.
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Circulaire criteria Groenbestek
Bij werkzaamheden in de openbare ruimte komen
grondstofstromen vrij. In het Groenbestek is opgenomen dat
die grondstofstromen op een zo hoogwaardig mogelijk manier
verwerkt moeten worden tot nieuwe producten, met zo min
mogelijk CO2-uitstoot. Hiervoor namen we twee belangrijke
beoordelingscriteria op: hoogwaardige vervaarding en de
mate waarin een marktpartij een actieve bijdrage levert aan
het behalen van onze circulaire doelstellingen. We pasten een
nieuwe manier van aanbesteden toe. We daagden marktpartijen
uit om een plan in te dienen waarin innovatie centraal staat. Zij
kregen de ruimte om aan te geven hoe zij tijdens de looptijd van
de opdracht groeien, investeren en innoveren.
Foto: Jan van der Ploeg

Plasticvanger in de Schie
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Eendenkroostegels
Eendenkroos geeft overlast in het
oppervlaktewater. Tegelijkertijd
is eendenkroos een waardvolle
grondstof die voedingsstoffen
voor planten bevat. Flip the City
© Flip the City
ontwikkelde met ondersteuning
van de gemeente twintig tegels op
basis van eendenkroos, met een toevoeging van bloemzaadjes.
De tegels zijn in Reyeroord gebruikt door buurtbewoners om
hun (gevel)tuin te vergroenen. De eendenkroostegels zijn
een inspirerend voorbeeld van een manier om de waarde van
groene stromen uit de Rotterdamse buitenruimte praktisch toe
te passen. De tegels dragen daarnaast bij aan de biodiversiteit.
Flip the City verkent in een vervolgtraject hoe de productie van
de tegels opgeschaald kan worden.

materiaalpaspoorten

eigenschappen vastleggen. De materiaalpaspoorten maken het
mogelijk om de waarde van materialen te behouden. Daarnaast
waarborgen de paspoorten dat de materialen die we voor onze
bouw- en beheeropgaven nodig hebben beschikbaar en betaalbaar blijven. We ontwikkelden paspoorten voor het Schouwburgplein, de volledige buitenruimte van Reyeroord, de gymzaal aan
de Corydastraat op Heijplaat en de Centrale Bibliotheek.

Aanleg natuurvriendelijke
oevers Groene Poort
We ontwikkelden samen met Rijkswaterstaat een methode om
afgedankte en schoongespoten rioolbuizen toe te passen in
een natuurlijkvriendelijke oever langs het Scheur, ter hoogte
van Rozenburg. De rioolbuizen zijn een alternatief voor nieuwe
stenen die bij de aanleg van oevers worden gebruikt. Dit project
laat zien hoe we bestaande materialen op een waardevolle
manier kunnen toepassen. Daarnaast bespaarden we transport-,
breek- en inkoopkosten. De kennis en ervaring die we met
deze pilot hebben opgedaan wordt gebruikt in volgende
bouwprojecten, zoals de aanleg van de oever in de Keilehaven.

Om materialen uit bestaande gebouwen opnieuw te kunnen
gebruiken, is het essentieel om te weten uit welke materialen
gebouwen bestaan. Daarom ontwikkelen we digitale materiaalpaspoorten. Aan de hand van deze paspoorten kunnen we
de materialen in bestaande gebouwen identificeren en hun
Rotterdam Circulair | Voortgangsrapportage 2021
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2. Resultaten 2021
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2.1 Het kantelpunt
Al doende wordt steeds zichtbaarder welke meerwaarde een
circulaire economie heeft. De aandacht voor de transitie naar
een circulaire economie neemt toe. Dit zien we onder andere
terug in het in juli 2021 gepresenteerd uitvoeringsplan van
de Europese Greendeal (Fit for 55). Ook voor Rotterdam is de
grondstoffentransitie kansrijk en noodzakelijk. De grondstoffentransitie geeft een impuls aan onze economie en werkgelegenheid en draagt bij aan het bereiken van onze klimaatdoelen. Maar de transitie naar een circulaire economie is ook
noodzakelijk om wonen, bouwen, ondernemen en leven in de
stad prettig en betaalbaar te houden.
Om onze circulaire doelstelling -een volledig circulaire economie in 2050- te halen en de kansen van de grondstoffentransitie te benutten, maken we steeds meer impact. Vanaf 2021
werken we toe naar een volgende fase waarin we de kennis
en ervaring uit de exploratiefase verder inzetten. We schalen
circulaire werkwijzen op en borgen deze in onze standaard
manier van werken. Ook maken we een omslag in de manier
waarop we de circulaire beweging met en door de stad vormgeven. We zijn erin geslaagd om het circulaire bewustzijn te
vergroten. We verschuiven onze focus en versterken onze inzet
op het creëren van gedragsverandering.
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In 2021 hebben we de eerste stappen gezet in de kanteling van het circulaire programma. Daarmee sluiten we de
exploratiefase van het programma af en starten we met de
opschalingsfase. In dit hoofdstuk presenteren we hoe we
die kanteling in 2021 hebben ingezet en wat het circulaire
programma heeft betekend voor de stad. We lichten toe hoe
we bijdragen aan een betaalbare, leefbare en betrokken stad
en een sterke economie door:
• de leveringszekerheid en betaalbaarheid van materialen
en producten te waarborgen.
• de kansen van de grondstoffentransitie te benutten voor
de Rotterdamse economie en werkgelegenheid.
• de kansen van de grondstoffentransitie te benutten voor
een gezond klimaat en ecosysteem.
• samen op te trekken met bewoners en ondernemers,
de circulaire beweging te versterken en te werken aan
gedragsverandering.
Per thema is een selectie van projecten uit 2021 gemaakt. We
lichten toe welke resultaten we in 2021 behaalden. Daarnaast
wordt beschreven welke potentie de projecten bieden voor
opschaling en verbreding in 2022, zodat we onze ambitie
van 2030 werkelijke behalen. Een overzicht van de overige
projecten die we in 2021 deden staat op pagina 60.
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Foto: Jan de Groen

2.2 Een betaalbare stad

Beschikbaarheid en betaalbaarheid van grondstoffen
waarborgen
Binnen het circulaire programma werken we aan projecten en
innovaties die bijdragen aan slimmer en duurzamer grondstoffengebruik. De noodzaak om anders om te gaan met grondstoffen werd het afgelopen jaar voor de gemeente Rotterdam in de
praktijk merkbaar. Door schaarste staat de beschikbaarheid
van verschillende grondstoffen, zoals kunststof, hout en metaal
onder druk. Als gevolg hiervan is de prijs van bouwmaterialen
in het afgelopen halfjaar fors gestegen en in sommige gevallen
zelfs verdubbeld. De prijsstijgingen werken door in bouw- en
productiekosten van projecten, die door de markt worden doorberekend aan de gemeente. De gemeente merkte dit in 2021
onder andere in de rioolvervangingsopgave. Door een tekort
aan pvc-buizen liep die vertraging op. Daarnaast pasten de
leveranciers hun prijzen aan op de gestegen kunststofprijzen.
Niet alleen fysieke schaarste is een oorzaak van de leveringsrisico’s en prijsstijgingen. Ook de aantrekkende mondiale
economie, leveringsproblemen door handelsconflicten en
incidenten zoals de stremming in het Suezkanaal zorgden voor
leveringsrisico’s en hoge grondstofprijzen.
Rotterdam Circulair | Voortgangsrapportage 2021

Pop-up Milieupark
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Doorgaan binnen ons huidige, lineaire economisch model neemt
risico’s met zich mee voor het betaalbaar beheren, vervangen
en ontwikkelen van assets in de openbare ruimte, vastgoed en
woningen. Terwijl betaalbaar bouwen en beheren een belangrijke
voorwaarde is voor betaalbaar wonen en ondernemen in onze
stad. Om die reden zetten we in op het verlengen van de levensduur en hergebruik van de materialen in de stad. Dit doen we via
verschillende wegen. Zo benutten we steeds beter onze eigen
inkoop, ondersteunen we randvoorwaardelijke innovaties en
onderzoeken we hoe we organische reststromen hoogwaardig
kunnen inzetten. Hieronder gaan we in op een aantal succesvolle
voorbeelden van projecten en ontwikkelingen die het afgelopen
jaar plaatsvonden.

Foto: Jan van der Ploeg

Circulaire terrasvlonders voor de horeca
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Aanbesteding circulaire kunststof
rioolbuizen
In april 2021 sloot de gemeente Rotterdam
een contract met Wavin Nederland B.V voor de
levering van circulaire rioolbuizen. Deze rioolbuizen kunnen bij vervanging worden opgegraven,
schoongemaakt en direct worden teruggelegd.
Sinds april 2021 wordt bij alle rioolvervangingsprojecten gewerkt met circulaire buizen.
Rioolbuizen worden in Rotterdam om de vijftig jaar
vervangen, omdat ze dan verzakt zijn door de drassige
bodem. De rioolbuizen die voorheen gebruikt werden, zijn
na het opgraven niet meer bruikbaar en gaan terug naar de
fabriek voor recycling. Daar worden de buizen omgesmolten.
Dit proces zorgt voor materiaalverlies en verbruikt veel
energie. De circulaire buizen zijn gemaakt van een hogere
kwaliteit kunststof. Dit maakt het mogelijk om de buizen
na 50 jaar op te knappen en opnieuw terug te leggen in de
grond. Door de toepassing van de circulaire buizen verzekert
de gemeente zich de komende eeuw van een duurzaam,
betaalbaar en goed werkend rioolsysteem. Daarnaast
bespaart de gemeente in de toekomst op het vervoer van de
buizen en daarmee op CO2-uitstoot.
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Met de aanbesteding van circulaire kunststof rioolbuizen
brengt de gemeente Rotterdam de principes uit het Actieplan
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen in de praktijk. Wat dit
project bijzonder maakt, is dat de gemeente op een andere
wijze aanbesteedde. Voorheen selecteerde de gemeente
vooral op prijs. In deze aanbesteding wogen circulariteit,
de reductie van CO2-uitstoot en emissievrij transport zwaar
mee. Tijdens de aanbesteding bleken deze criteria geen
groot effect te hebben op de kosten van de rioolbuizen
(de algemene prijsstijging van de kunststof daarbij buiten
beschouwing gelaten). De kosten van deze aanbesteding
waren dus vergelijkbaar met de kosten van een traditionele
aanbesteding. De kosten van deze aanbesteding waren
dus vergelijkbaar met de kosten van een traditionele
aanbesteding. Én de aanbesteding leidt op de lange
termijn tot een kostenbesparing. Rotterdam koos met de
nieuwe werkwijze voor lange levensduur en hergebruik van
bestaande materialen. Het project werd daarom genomineerd
voor de KoopWijsPrijs van inkoopexpertisecentrum Pianoo.
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Waardebehoud door toepassing
materiaalpaspoorten
We werken met digitale materiaalpaspoorten.
Aan de hand van deze paspoorten brengen we
de materialen in bestaande gebouwen in kaart.
Inzicht in de toegepaste materialen is nodig om
de waarde van de materialen te behouden en
te waarborgen dat de materialen die we voor
onze bouw- en beheeropgaven nodig hebben,
beschikbaar en betaalbaar blijven. In opvolging
van de paspoorten voor het Schouwburgplein, Reyeroord,
de gymzaal aan de Corydastraat op Heijplaat en de Centrale
Bibliotheek, onwikkelden we in 2021 een paspoort voor het
Huis op Zuid (een nieuw multifunctioneel gebouw met sport-,
zwem- en woonfaciliteteiten). Daarnaast hebben we dit jaar
de eerste stappen gezet in de toepassing van de paspoorten
in te praktijk. Dit doen we door de informatie uit de digitale
materiaalpaspoorten ook echt te gebruiken in renovatie-,
sloop- en bouwopgaves. Doordat we veel beter zicht hebben
op het soort materialen en de kwaliteit hiervan, kunnen we de
beschikbare materialen steeds hoogwaardiger hergebruiken.
Daarnaast maken we de digitale materiaalpaspoorten steeds
‘slimmer’. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld makkelijker en
gedetailleerder informatie over de materialen naar bovenhalen.
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De ontwikkeling van deze materiaalpaspoorten staat niet
op zichzelf. Het is noodzakelijk om de toepassing van
materiaalpaspoorten in te bedden in onze standaard manier
van werken en onze digitale infrastructuur. Hiervoor is de
aansluiting op andere digitale ontwikkelingen, zoals de
digitale stad van belang. Een ontwikkeling waar de komende
periode in investeren.

Schouwburgplein
Foto: Claire-Droppert
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Interview | Woonstad Rotterdam

“De overheid zou
ons kunnen helpen
door circulair fiscaal
vriendelijker
te maken”
Ir. Mohamed el Achkar

Foto: Jan van der Ploeg

Ir. Mohamed el Achkar, Lid Raad van
Bestuur, Woonstad Rotterdam.

Woningcorporatie Woonstad Rotterdam heeft meer dan 55.000
ruimten in haar portefeuille. Circulariteit speelt bij het beheer hiervan
een grote rol en krijgt daarom alle aandacht. Mohamed el Achkar,
Lid Raad van Bestuur van Woonstad Rotterdam: ‘Als woningcorporatie
nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.’

Welke circulaire ambities heeft Woonstad Rotterdam?
Laat ik er drie noemen. De eerste is herkomst. We willen met
Woonstad Rotterdam het aandeel van hergebruikte en duurzame materialen aanzienlijk vergroten. De tweede is waardebehoud. We willen dat onze woningen langdurig meegaan.
Dit betekent bijvoorbeeld dat we woningen van senioren op
den duur kunnen veranderen in woningen voor starters. De
derde is opdrachtgeverschap. Wij vragen onze leveranciers
met circulaire oplossingen te komen. Deze drie ambities zie
je bij ons overal terug. Dus bij nieuwbouw, renovatie, transformatie en onderhoud.
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Waarom is de circulaire ambitie belangrijk voor
Woonstad Rotterdam?
Als woningcorporatie hebben wij maatschappelijke ambities
en ook maatschappelijke verantwoordelijkheid. En ook als
Woonstad Rotterdam zelf hebben we een footprint.
De grondstoffentransitie waarborgt leveringszekerheid
en betaalbaarheid van materialen en producten.
Hoe ziet u dit?
Ik onderschrijf dit volledig. De afgelopen jaren, en corona
heeft dit alleen maar versterkt, hebben we gemerkt hoe
afhankelijk we zijn van grondstoffen uit andere landen.
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Dit heeft ons de nodige problemen bezorgd. Op het moment
dat we onze materialen circulair maken en dus ook nog eens
uit Nederland halen, slaan we twee vliegen in één klap.
Minder CO2 en meer zekerheid.
Aan welke circulaire projecten werken jullie?
Laat ik allereerst zeggen dat in vrijwel elk project circulariteit
wordt meegenomen. Maar een paar opvallende wil ik wel
noemen. De eerste is het nieuwbouwproject Valckensteijn in
Pendrecht. Dit is een hoogbouwproject waarbij we veel hout
gebruiken. In de sociale sector zie je dit bijna niet. Verder
hebben we met sloopbedrijf Van Liempd afgesproken dat ze
het gesloopte materiaal uit onze projecten zoveel mogelijk
aanbieden op een materialenbank voor hergebruik. Ja, we
gebruiken het zelf ook. Zoals in de Mijnkintbuurt. Hier hebben
we een groot sloop- en nieuwbouwproject en werken we ook
met hergebruikte materialen. Dit willen we verder uitbreiden
en hier zoeken we ook partners voor. We zijn dit jaar trou-
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wens goed begonnen want we hebben onze eerste circulaire
wasbakken geplaatst. Ik zeg eerlijk: zoiets gaat niet vanzelf.
Je moet er wel een aantal mensen van overtuigen. Maar nu
de circulaire wasbakken er hangen en ze niet van nieuw zijn
te onderscheiden, ontstaat er begrip en enthousiasme. Dan
is er nog het project Oost-Sidelinge in Overschie. De gevels
en de manier waarop het gebouw is neergezet worden door
sommigen als monumentaal gezien. Daarom hebben we
consortia gevraagd hoe we dit met respect voor het verleden
op de meest circulaire wijze kunnen aanpakken.
Woonstad Rotterdam zet dus in op circulair. Tegen welke
problemen loop je hierbij aan?
Circulair is vaak duurder dan het gebruik van nieuwe en niet
duurzame materialen, dus is het nodig dat we meer massa
maken. De overheid zou ons hierbij kunnen helpen door
circulair fiscaal vriendelijker te maken. Zolang de wasbakken
uit China voordeliger zijn dan die van de materialenbank,
kiest de aannemer toch gauw voor die uit China. Wij komen
langzamerhand wel in de buurt van een omslagmoment.
Deels omdat nieuw steeds duurder wordt en ook omdat de
vraag naar circulair groeit en de overheid dit hopelijk verder
stimuleert met fiscale regelingen.
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Wat hebben jullie geleerd tijdens het werken aan de
circulaire transitie?
De tijd van experimenteren is voorbij. We zijn nu in de fase
aanbeland dat circulair meer deel van het geheel wordt. We
weten inmiddels ook dat we het niet alleen kunnen. We hebben
onze leveranciers en partners nodig. Zoals andere corporaties.
Samen staan we sterker en kunnen we onderling kennis uitwisselen. Wat we ook hebben geleerd: niet iedereen begrijpt wat
circulariteit is. Dit komt omdat het begrip best wel breed en
abstract is. Daarom moeten we veel kleine stappen zetten. En
daarvanuit verder groeien. Dan gaat het vrijblijvende er vanzelf
af en kan je circulariteit op den duur verplicht stellen.
Tot slot, welke tip heeft Woonstad Rotterdam voor
de gemeente?
Als de gemeente een locatie uitgeeft, zou de gemeente meer
waarde moeten hechten aan circulariteit. Maak de stappen
hierbij niet te groot zodat je draagvlak creëert. Ofwel, kijk
goed naar welke kleine dingen je als gemeente kan doen.
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‘Zolang de
wasbakken uit
China voordeliger
zijn dan die van de
materialenbank,
kiest de aannemer
toch gauw voor die
uit China.’
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Aanleg natuurvriendelijke
oever Keilehaven
In de Keilehaven wordt een
natuurvriendelijke oever aangelegd als
onderdeel van het programma de Rivier
als Getijdenpark. Hierbij is de ambitie om
zoveel mogelijk tweedehands materialen
te gebruiken. De eerste fase van het project
is in 2021 afgerond. Er is een dam aangelegd en voor de
demping is circa 10.000 ton aan secundair zand afkomstig uit
het Museumpark toegepast. Het hergebruik van materialen
leverde de gemeente project-overstijgend financieel voordeel
op. Met het hergebruik van het zand bespaarden we circa
€ 130.000.
Het project is aangejaagd vanuit het circulaire programma
en is uitgevoerd door het Ingenieursbureau van de gemeente
en met betrokkenheid van de circulaire materialenbank. Dit
project laat zien hoe de gemeente op meerdere manieren
waarde kan behouden en toevoegen. Door hergebruik van
materialen ontwikkelden we een oever die de bereikbaarheid
van de waterfronten vergroot. De oever creëert een
aantrekkelijke buitenruimte voor Rotterdammers en een
ecologisch habitat voor waterdieren en planten. Daarnaast
bewijst het project dat de vrijgekomen, lokale restmaterialen
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uit het ene project succesvol kunnen worden toegepast in een
ander project. De inzet vanuit het circulaire programma heeft
ertoe bijgedragen dat er met specifieke aandacht is gekeken
naar projectoverstijgende leerpunten en opschalingskansen.

Innovatieve verwaarding gfe+t
De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van groente, fruit, etensresten en tuinafval
(gfe+t) van bewoners. Dit is een kansrijke reststroom voor de transitie naar de circulaire economie, omdat de stroom bestaat uit hernieuwbare
grondstoffen. Uitdagingen bij het verwaarden van
gfe+t zijn de spanning op de verwerkingsmarkt
en de hoge mate van vervuiling van het ingezamelde materiaal. Daarom onderzoeken we op de korte termijn hoe we
de stroom van gfe+t schoner kunnen inzamelen en zo de
kwaliteit van het ingezamelde materiaal kunnen verbeteren.
Daarnaast zoeken we naar innovatieve technieken om de
reststroom te verwaarden, bijvoorbeeld door groene chemicaliën of waterstof van het gfe+t te maken.
Gfe

Afgelopen jaar daagden we met Rotterdam Unlocked bedrijven uit de hele wereld uit om oplossingen te bedenken. Uit de
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inzendingen selecteerden we drie bedrijven die het materiaal
willen gebruiken voor het maken van onder andere biobrandstof, melkzuur, bioplastics en synthetisch gas. Deze
technieken hebben potentie voor de vergroening van het
chemiecluster in de haven van Rotterdam, dat chemicaliën
nu nog uit fossiele – steeds schaarser wordende - grondstoffen haalt. De challenge bood ons meer inzicht in de kansen
van de verwerking van gfe+t tot hernieuwbare grondstoffen.
De afdelingen Schone Stad en Economie trekken samen op
om de geselecteerde bedrijven te faciliteren bij de ontwikkeling van hun innovaties. Zij bieden financiering voor proefopstellingen en brengen de bedrijven in contact met potentiële
samenwerkingspartners. De proefopstellingen zijn nodig
om de innovatieve technieken op grote schaal te kunnen
toepassen.
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Meet & Greet circulaire start-ups
bij Club Circulair
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2.3 Een sterke Rotterdamse economie

De grondstoffentransitie als impuls voor de Rotterdamse
economie en werkgelegenheid
Rotterdam heeft in het verleden laten zien een veerkrachtige
en sterke stad te zijn. Er is veel economische bedrijvigheid
en we hebben een goede startpositie, met de haven als hét
industriële en logistieke centrum van Europa. De transitie
naar een circulaire economie is noodzakelijk om onze sterke
economische positie te behouden. Grondstoffen worden
schaarser en duurder. De leveringszekerheid neemt af.
Daarom moeten we ons ook nu aanpassen en circulair
ondernemerschap stimuleren.
Een circulaire economie in Rotterdam leidt tot een
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Circulaire
activiteiten brengen volop kansen voor de lokale economie
en werkgelegenheid met zich mee en stimuleren innovatie.
Als grootste haven van Europa kan Rotterdam profiteren
van de ligging van de stad en haar jarenlange ervaring met
hoogwaardige verwerking van grondstoffen tot nieuwe
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producten en materialen. Naast een sterke logistieke hub
creëren we daarmee economisch toegevoegde waarde.
De transitie naar een circulaire economie vraagt om een
gezamenlijke inspanning van de hele keten. Geen enkel
bedrijf kan immers in zijn eentje een grondstofketen sluiten.
Werken aan circulaire productketens kan daarom een
flinke impuls geven aan de lokale economische activiteit
en werkgelegenheid.
We stimuleren de Rotterdamse economie door bestaande
(MKB-)bedrijven en nieuwe innovatieve startups en scaleups te ondersteunen in de circulaire transitie. Dit doen
we onder andere met financiële ondersteuning voor vroeg
innovaties en het koppelen van bestaande en innovatieve
nieuwe bedrijven. Daarnaast helpen we ondernemers met
het verduurzamen van hun bedrijfsvoering.
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Klimaatdeal chemische textiel recycling
Rotterdam is een grote doorvoerhaven voor afgedankt
textiel en de regio huist een groot aantal grote textielsorteerders. Deze sorteerders zamelen jaarlijks
126.000 ton textiel in. Dit is 55% van het totale textielvolume dat jaarlijks in Nederland wordt ingezameld.
Deze materiaalstroom biedt kansen voor de versterking
van de lokale circulaire economie en circulaire werkgelegenheid.
Verschillende textielsorteerders en de gemeente zien kansen om
een nu waardeloos deel textiel chemisch te recyclen. Hierbij worden textielvezels gesmolten of opgelost, waarna het materiaal
wordt omgesponnen tot nieuwe vezels van goede kwaliteit. De
betrokken partijen hebben hun krachten en kennis gebundeld
in de klimaattafel Consumptiegoederen. Zij sloten de deal Geen
Woorden Maar Draden en onderzoeken gezamenlijk of er in de
regio Rotterdam een hub voor chemische textielrecycling gerealiseerd kan worden. En welke stappen daarvoor nodig zijn.
Afgelopen september startten de partijen met het verkennen
van recyclingtechnieken. Het circulaire programma en
de afdeling Economie hebben in het kader van de deal de
potentiële CO₂-reductie van verschillende recyclingmethodes
laten onderzoeken. Daarnaast zijn de betrokken partijen gestart
met de uitwerking van een businesscase die inzicht geeft in
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de (financiële) haalbaarheid van en de benodigde hoeveelheid
grondstof voor de beoogde textielrecycling hub. Op basis van
de businesscase kunnen de betrokken partijen en potentiële
investeerders beslissen of zij de hub daadwerkelijk kunnen en
willen realiseren. Besluitvorming over de realisatie van de hub
vindt naar verwachting eind juni 2022 plaats.
De hub sluit goed aan op de ambitie van het Havenbedrijf om
circulaire ketens op te zetten in het havengebied. De klimaatdeal
is daarnaast een sprekend voorbeeld van hoe de gemeente en
bedrijven kunnen samenwerken aan een toekomstbestendige
economie. Om anderen te inspireren, laten we komend jaar via
verschillende kanalen zien hoe de vestiging van een recycling
hub bijdraagt aan directe en indirecte werkgelegenheid in en
rond de stad. En hoe de hub textielsorteerders helpt bij het
ontwikkelen van nieuwe, duurzame verdienmodellen. Hiervoor
wordt komende periode een communicatieplan uitgewerkt.

Circulair loket
Het Circulair Loket is voor ondernemers in regio Rotterdam
die ondernemen met reststromen óf dat willen gaan doen.
Van startups tot MKB-bedrijven en grotere organisatie. Het is
hét startpunt voor circulaire ondernemers die vragen hebben
over de (on)mogelijkheden om reststromen te gebruiken en de
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instanties die zij hierbij moeten betrekken. Rotterdamse ondernemers kunnen hun vraag indienen bij de DCMR. Die adviseert
hen op maat gratis en vrijblijvend over het omgaan met de soms
ingewikkelde wet- en regelgeving die van invloed is op circulair
ondernemen. Het loket is afgelopen zomer gelanceerd. In de
eerste 6 maanden zijn er 17 vragen van ondernemers binnengekomen. De complexiteit van de vragen loopt uiteen. Op drie
vragen kon direct antwoord worden gegeven. De overige vragen
vroegen om meer verdieping en uitzoekwerk. De vragen gaan
bijvoorbeeld over het verwerken van reststromen van wol, afvalwater, baggerstromen, biomassa/organische, glas en en over
het verwerken van afvalstromen in een ziekenhuis. Daarnaast
zijn er vragen binnengekomen over gebruiksduurverlenging, het
gebruik van hernieuwbare grondstoffen als productiegrondstof
en het ontwerp van een product met een kleinere hoeveelheid
grondstoffen.
Om meer ondernemers die vragen hebben
over circulaire toepassingen te bereiken en te
helpen heeft het loket meer bekendheid nodig.
Daarom promoten we het circulair loket extra.
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CIRCO tracks
Met CIRCO tracks ondersteunen we bedrijven met
kennis, financiering en netwerk bij de ontwikkeling van
circulaire producten, diensten en businessmodellen. De
gemeente is samen met de Rabobank, MKB Rotterdam
Rijnmond en de Provincie Zuid-Holland partner van
CIRCO Hub Zuid-Holland. Als partner sponsoren wij
drie CIRCO tracks per jaar.
In november 2021 is CIRCO Hub Zuid-Holland officieel gestart
met de doelstelling om tien tracks binnen een jaar uit te voeren.
Er zijn verschillende CIRCO tracks gepland. Deze tracks zijn
gericht op een aantal belangrijke sectoren, waaronder de bouw,
circulaire windmolens en textiel. De track ‘Verduurzaming
bestaande bouw’ is in 2021 gestart. De track ‘Ontmanteling in
de offshore wind’ start in het voorjaar van 2022.
Een belangrijk verschil ten opzichte van eerdere jaren is
dat CIRCO Hub nu actief vervolgsessies voor deelnemers
organiseert. Hierdoor ontstaat een steviger netwerk tussen
de deelnemers en worden zij extra geactiveerd.
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Interview | Techniekcollege Rotterdam

‘Circulair bouwen
wordt onderdeel van
het dagelijkse werk
van onze studenten.’
Arnout Sarmout

Foto: Jan van der Ploeg

Arnout Sarmout,
docent Bouwkunde

Techniek College Rotterdam is een samenwerkingsschool van Albeda
en Zadkine. Honderden leerlingen uit de regio Groot-Rijnmond krijgen
hier technisch en technologisch onderwijs. Docent Bouwkunde
Arnout Sarmout hierover: ‘Alles wat met techniek te maken heeft valt
onder deze school. We stemmen onze opleidingen af op de praktijk.
Je ziet dat met name onze studenten Bouwkunde circulariteit zeer
serieus nemen.’

Met welke circulaire projecten heeft Techniek College
inmiddels ervaring opgedaan?
Twee jaar geleden hebben we ons eerste circulaire project
gedraaid. Dit was voor een ontwerpwedstrijd van Smart
Circulair. De opdracht luidde een pand op de Keileweg een
circulaire face-lift te geven. Onze studenten kwamen met het
voorstel bouwmateriaal uit oude gebouwen in de buurt te
halen. Dit lukte. Het materiaal voor de binnenwanden en de
kozijnen kwam uit zogenaamde donorpanden uit het MH4
gebied. Op het dak kwamen smart-installaties die de daktuin
beregenden met opgevangen regenwater. Ook hebben de
studenten de voor- en nadelen van nieuw en circulair ma-
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teriaal op een rijtje moeten zetten. Doel hiervan was dat de
studenten goed begrepen waarom ze wel of niet voor een
bepaald materiaal moeten kiezen.
Vorig jaar hebben we voor de gemeente Hellevoetsluis en
zorgverlener CuraMare een vergelijkbare opdracht gedaan.
De studenten hebben toen een circulair woon- en zorgcomplex ontworpen. Als bouwmateriaal kozen ze vooral voor
hout. Hout is immers recyclebaar en de studenten hadden
uitgerekend dat hout de CO2-uitstoot met 42 procent verlaagde. Om alle materialen later weer te kunnen hergebruiken,
stelden ze zogenaamde droge verbindingen voor. Dit
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betekent dus maximaal gebruik maken van schroeven en
spijkers en zo min mogelijk lijmen of plakken. Ook gebruikten
ze in hun ontwerp zoveel mogelijk natuurlijke materialen.
Zoals schapenwol als isolatiemateriaal. Dit jaar gaan we voor
DSM aan de slag. Het hoofdkantoor in Delft krijgt een nieuwe
bestemming en onze studenten gaan onderzoeken hoe we
hiervoor bestaande materialen kunnen hergebruiken.
Dit is het derde jaar dat Techniek College een circulair
project draait. Zie je ontwikkelingen?
Studenten weten steeds beter hun weg te vinden. Ook komen
andere partijen inmiddels graag bij ons op bezoek. Denk
bijvoorbeeld aan een architect, die een workshop geeft en
vertelt wat zijn bureau op circulair gebied doet en met de
studenten meedenkt over het project. Met Bouwkunde doen
we de laatste jaren alleen nog circulaire projecten. Dit bevalt
ons goed. Want één ding is zeker. Circulair bouwen wordt
onderdeel van het dagelijkse werk van onze studenten.
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Hoe bereiden jullie de nieuwe generatie voor op de
circulaire economie?
We leren onze studenten, en dan met name in het derde
en vierde jaar, met een circulaire blik naar de gebouwen te
kijken. Zodat ze bijvoorbeeld weten dat ze er rekening mee
moeten houden dat een gebouw later een andere functie
krijgt. Op dit moment speelt circulair vooral bij Bouwkunde.
De leiding van Techniek College weet dat circulariteit steeds
belangrijker wordt in de wereld van techniek. Andere opleidingen zullen dan ook volgen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan
die van de Maakindustrie en Onderhoud.
Wat hebben jullie als opleider geleerd?
Op het moment dat je studenten de ruimte geeft, kunnen ze
heel creatief zijn. De bouwers van nu denken vaak traditioneler en hebben de neiging de oplossing te zoeken in iets dat
ze al kennen. Studenten hebben geen verleden en denken
daarom veel breder. Bij sommige studenten heb ik gezien dat
ze het circulaire denken meenemen naar hun stageplaats. En
dat is natuurlijk precies de bedoeling, hier leid je ze voor op.
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Op welke manier denk jij dat de grondstoffentransitie een
impuls aan de Rotterdamse economie en werkgelegenheid kan geven?
Je ziet dat de prijzen van de grondstoffen wereldwijd stijgen.
Dit zorgt ervoor dat circulair bouwen niet alleen goed is voor
onze leefomgeving maar dat het ook financieel aantrekkelijker wordt. Het lijkt dan ook niet meer dan logisch dat circulariteit in Rotterdam voor nieuwe economische impulsen zal
zorgen. Bij sloopbedrijven zie je bijvoorbeeld dat ze steeds
meer verzamelen en het materiaal verwerken tot iets bruikbaars. Er wordt niet meer gesloopt maar geoogst.
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‘Met Bouwkunde
doen we de laatste
jaren alleen nog
circulaire projecten.
Dit bevalt ons goed.’
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UP! Rotterdam
Voor een circulair, duurzaam en digitaal Rotterdam is continue
vernieuwing van de economie noodzakelijk. Het Up! Rotterdam actieprogramma wordt ingezet op de transitie naar deze
nieuwe economie. Het programma draagt bij aan het behalen
van de duurzaamheidsdoelstellingen en creëert het nieuwe
werkgelegenheid. Up! Rotterdam zorgt voor een goed vestigingsklimaat in Rotterdam. Het programma focust zicht niet op
een specifieke sector, maar is sector overstijgend.
Enkele belangrijke trajecten vanuit UP! Rotterdam die de transitie naar een circulaire economie hebben ondersteund zijn:
• Europees Interreg programma, Vlaanderen - Nederland:
Rotterdam is partner in dit programma en draait onder
andere mee in het GIST-project. Dit project stimuleert groei
in de proces- en maakindustrie en streeft naar succesvolle
marktintroductie van technologieën die leiden tot een lager
gebruik van energie of grondstoffen.
• Scale-Up is een matchmaking programma. We matchen
verduurzamingsuitdagingen van grote corporates aan
innovatieve toepassingen van scale-ups. Bij succesvolle
introducties ondersteunen we de follow-up met behulp van
business developers of subsidies. Een succesvol voorbeeld
van het Scale-Up programma is de matching tussen het
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Havenbedrijf Rotterdam en Pryme Cleantech, een plastic
recyclingbedrijf. Momenteel bouwen zij een grote demoinstallatie in de haven.
• Het jaarlijkse festival van Up!Rotterdam vond ook dit
jaar plaats. Tijdens Upstream Festival zijn er meerdere
activiteiten georganiseerd gericht op het stimuleren van de
circulaire economie:
- Icos Capital Management, een Rotterdamse
cleantech startup investeerder, die specifiek kijkt
naar decarbonisatie, voedsel/agrarische technologieën en andere circulaire technologieën, hield
haar jaarlijkse event.
- Samen met partners van de Globaliser organiseerden
we een masterclass internationaliseren met een focus
op circulair ondernemerschap.
- Bij BlueCity werd een ‘Fuck-up Night’ gehouden met
daarin specifieke aandacht voor en focus op circulair.
• De Gemeente organiseert samen met partners in
de stad matchmaking events voor investeerders
en ondernemers. Circulaire initiatieven zoals
Circularise en Burgs Foods hebben hieraan
deelgenomen. Laatsgenoemde heeft gedurende
hun deelname succesvol financiering opgehaald.
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Urban Mining Corp
Veel van onze consumptiegoederen zijn gemaakt
of afhankelijk van plastic (denk bijvoorbeeld
aan noodzakelijke verpakkingen rondom
consumptiegoederen). We willen dat er geen
plastic meer in de natuur komt. Tegelijkertijd willen we ervoor
zorgen dat belangrijke consumptieproducten beschikbaar en
betaalbaar blijven. Één van de innovaties die wij de afgelopen
periode ondersteund hebben om plastic hoogwaardiger her
te gebruiken is de technologie van Urban Mining Corp.

bijdrage uit het Energietransitiebudget. Met deze financiële
steun vermindert de gemeente de risico’s van innovaties die
nog in een beginfase zitten. Met de ondersteuning van de
gemeente kunnen nieuwe technieken bewezen worden en
doorgroeien.

Deze techniek richt zich op het selecteren van plastic uit
afvalstromen op soortelijk gewicht: dit maakt het mogelijk
om de kwaliteit van gerecycled plastic te verbeteren en
gerecycled plastic dus meer toe te passen. Hierdoor zijn
minder nieuwe plastics uit olie nodig. Daarnaast draagt de
techniek bij aan CO2-besparing bij de productie van plastic.
Het selectieproces kent momenteel een precisie van 97%.
De techniek moet uiteindelijk leiden tot een commerciële
scheiding en afzet van plastic korrels met een specifieke kleur
en kwaliteit.
Urban Mining Corp is een voorbeeld van een innovatief
bedrijf dat door de gemeente is ondersteund met een
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Urban Mining Corp
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2.4 Een leefbare stad

Terugdringen CO2-uitstoot en herstel van ecosystemen
De productie en consumptie van materialen en producten
heeft grote impact op het klimaat. We weten dat er in
productieketens veel CO2 wordt uitgestoten, zogenoemde
scope 3 emissies. De impact van deze scope 3 emissies is
vaak veel groter dan de impact van de directe CO2-uitstoot
in de stad en haven (scope 1 emissies).

lucht-, bodem- en waterkwaliteit. Bovendien leidt het tot
het verlies van biodiversiteit en wereldwijde uitputting
van grondstofvoorraden. Kiezen voor een circulair
grondstoffensysteem verkleint deze negatieve effecten en
zorgt voor het herstel van ecosystemen.

Het voorkomen van grondstoffenverlies en het sluiten
van ketens dragen dus sterk bij aan het terugdringen van
de uitstoot van schadelijke emissies en het tegengaan
van klimaatverandering. Daarom richten we ons op de
ontwikkeling van innovaties die het mogelijk maken om
grondstoffen steeds opnieuw te gebruiken. En werken we
vanuit het Rotterdamse Klimaatakkoord aan klimaatdeals
gericht op het terugdringen van scope 3 emissies.

We ontwikkelen een nieuw milieupark
met een Upcycle mall (werktitel) aan de
Bovendijk, nabij Rotterdam The Hague
Airport. De Upcycle Mall wordt niet alleen
een plek waar Rotterdammers hun grof
huishoudelijk afval en afgedankte spullen
naar toe kunnen brengen. Het wordt bovenal een bruisende
plek waar iedereen kan ervaren wat circulair produceren en
consumeren inhoudt. Rotterdammers kunnen bij de Upcycle
Mall spullen doneren. Deze spullen worden hergebruikt
of door ambachtslieden, ontwerpers en kunstenaars op
creatieve wijze omgetoverd tot nieuwe producten. Verder

CO2-uitstoot is maar één van de negatieve milieueffecten
van onze lineaire economie. Onze huidige manier van
produceren en consumeren heeft ook grote invloed op de
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Upcycle Mall
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kunnen Rotterdammers terecht in de repairshop en
komt er een winkel met kringloop- en designproducten.
Schoolklassen gaan op excursie in het circulair experience
center. Daarnaast biedt de Upcycle Mall ruimte voor
praktijklessen en stages voor scholieren en studenten.
De Upcycle Mall draagt eraan bij dat we producten langer
gebruiken, hergebruiken en nieuwe producten maken van
afgedankte materialen. Zo verkleinen we de impact van
ons spullengebruik op het klimaat.

de bouw van de Upcycle Mall. Voor enkele onderdelen van de
mall worden aanvullende herbruikbare materialen geworven
via materialenmarktplaatsen. Door bestaande bouwmaterialen opnieuw te gebruiken verlagen we de milieu-impact van
de bouw van de Upcycle Mall en spelen we in op de ontwikkeling van de stijgende grondstofprijzen. We verwachten deze
werkwijze ook toe te kunnen passen op volgende bouwprojecten, zodat we de waarde van bestaande materialen optimaal
kunnen blijven benutten. De Upcycle Mall wordt in de eerste
helft van 2024 in gebruik genomen.

In 2021 hebben we het programma van eisen en het
ontwerp van het milieupark en de Upcycle Mall verder
vormgegeven. We organiseerden een aantal ronde
tafelsessies met lokale kleinschalige circulaire ondernemers
en onderwijsinstellingen. Zij hebben meegedacht over het
ontwerp. De voorlopige ontwerpfase is eind 2021 afgerond. In
het najaar van 2021 is een onderzoek gestart naar de meest
optimale exploitatievorm voor de Upcycle Mall. In 2022 volgt
hierop een marktverkenning.
Ook bij de bouw van de Upcycle Mall passen we circulaire
principes toe. Het plan is om zoveel mogelijk gebruik te maken
van bestaande materialen uit een ‘donorgebouw’ dat nu nog
in Delft staat. Dit gebouw wordt gedemonteerd en doel is om
75% van deze materialen in Rotterdam te hergebruiken voor
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Foto: Gemeente Rotterdam

Upcycle Mall
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Interview | Textielbank/ TEXNED Group

Om Klimaatdeal
Textiel te laten
slagen, is
schaalgrootte
nodig.
Jan Maarten Zeldenrust,
directeur Textielbank/Texnedgroup
Foto: Jan van der Ploeg

Jan Maarten Zeldenrust,
directeur Textielbank/Texnedgroup

Texned verzamelt, sorteert en verwerkt gebruikt textiel. 60% van
de kleding die weer kan worden gedragen gaat bijvoorbeeld naar
kringloopwinkels en groothandels in Afrika. De resterende 40% is
bestemd voor de recycling. Jan-Maarten hierover: ‘Recycling proberen
we zoveel mogelijk te voorkomen. We zetten de komende tijd in op
repair, repurpose en refurbish.’

Welke circulaire ambities heeft Texned?
We gaan hier in de Waalhaven binnenkort aan de slag met
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze gaan het
textiel sorteren. Van de spullen die niet meer gedragen kunnen worden gaan we bijvoorbeeld poetslappen maken. Dit
gebeurt nu in Wit-Rusland. Nu gaan onze spullen erheen en
komt veel ervan weer terug als poetslap. Dit doen we voortaan hier in Rotterdam. Ik heb de snijmachines al besteld. De
marges zullen lager zijn maar dat is dan maar zo. Inderdaad,
niet lullen maar poetsen. Ook zetten we in op reparatie van
kleding en op repurpose. Stel, je hebt een prima wintertrui,
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maar de trui is niet meer in de mode. Die kunnen wij dus niet
meer kwijt. Ons plan is er een zomerjas van te maken. Dat is
dus repurpose. En we starten ook met refurbish. Dit betekent
dat we bijvoorbeeld sneakers schoonmaken in plaats van ze
weg te gooien. Op de ladder van Lansink staat hergebruik
op de tweede plek en recycling op drie. Ik denk dat repair,
repurpose en refurbish hier nog tussen kunnen. En we gaan
nog iets anders nieuws doen. We gaan onze kleding via een
webshop en pop-up-winkels in Rotterdam verkopen.
Ja, ik denk dat we hiermee de eerste circulaire textiel hub
van Nederland zijn.
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Je werkt met Texned al een aantal jaren in de circulaire
industrie. Wat valt je tegen?
Ik zou graag meer willen samenwerken met andere partijen.
Ik vind de textielbranche best wel gesloten. Ook bij de overheid vang ik vaak bot.
Welke kansen en knelpunten zie je voor de circulaire
industrie?
Wat je de laatste jaren ziet is dat mensen hun oude kleding
vaker verkopen. Hierdoor krijgen wij geen tweede- maar derdehands kleding. Qua circulariteit natuurlijk hartstikke goed!
Maar wat ook speelt is dat het aandeel van 40% laagwaardige kleding groeit. We moeten daarom nieuwe technieken
ontwikkelen waarmee we dit beter kunnen verwerken. Het
probleem is dat hier onvoldoende markt voor is want, kleding
gemaakt van en met gerecycled materiaal is vaak duurder. Ik
zie hier echt een rol voor de overheid. Zij zou vaker voor
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circulaire artikelen moeten kiezen, bijvoorbeeld bij de
aankoop van werkkleding. Dit zou de circulaire industrie
echt helpen. Als de afname niet groeit, kan de industrie ook
niet groeien. Circulaire kleding moet daarom veel meer
mainstream worden. Onze ambitie moet zijn een product
te maken dat qua prijs en kwaliteit niet onderdoet voor
een nieuw product. We moeten ook niet meer praten over
circulaire producten. Het moet iets van alledag worden. Die
stap moeten we met z’n allen zetten. Laten we beginnen met
elkaar af te spreken dat elk kledingstuk voor 10% uit
gerecycled textiel moet bestaan. En daarvanuit kan je
verder groeien.
Welke nieuwe vormen van werkgelegenheid zie je
voor Rotterdam?
Hier kleding gaan maken lijkt mij onrealistisch. Wat we wel
kunnen doen is ons toeleggen op recycling. Dat levert veel
productie-gerelateerd werk op en past perfect bij Rotterdam
en de haven. Je brengt het makkelijk aan land, verwerkt het
en exporteert het weer.
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loopt terug. Misschien is de uitkomst inderdaad dat we toch
meer moeten inzetten op recycling.

Hoe draagt jouw werk bij aan een groener en gezonder
Rotterdam?
Er wordt gezegd dat één kilo ingezamelde kleding voor een
besparing zorgt van 3,4 kilo CO2. Dat is dus het grote plaatje.
Met Texned doen we het project Textiel eruit, groen erin.
Rotterdamse basisscholen verzamelen textiel waarmee de
scholen punten verdienen. Hiermee kunnen ze het schoolplein laten vergroenen. Dit doen we samen met een partner.
Overheden en ketenpartners slaan de handen ineen in
de Klimaatdeal Textiel. Doel is te onderzoeken of en hoe
een circulaire textiel hub in de regio waardevol kan zijn.
Texned doet ook mee. Waarom doen jullie mee? Want dit
betekent ook dat je met concurrenten aan tafel zit.
Ik ben niet bang om met concurrenten aan een tafel te zitten.
We hebben allemaal onze eigen inzichten, specialismes en
afzetmarkten. Bovendien, alleen als we er met z’n allen zitten,
ontstaat er een goed beeld van de circulaire industrie. Je
moet niet vergeten, de kwaliteit van de ingeleverde kleding
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Op welke manier denk jij dat de grondstoffentransitie
bijdraagt aan een gezond klimaat en ecosysteem?
Ik zie dat vrij simpel. Als we voor een grondstoffentransitie
kiezen hebben we minder grondstoffen nodig. Dit geeft de
aarde ademruimte om te herstellen. En dat herstel draagt bij
een beter klimaat en ecosysteem.

‘Als we voor een
grondstoffentransitie
kiezen hebben we
minder grondstoffen
nodig.’
38

R-ladder
Slimmer
gebruik maken
van het product

Verlengen van
de levensduur
van het
product en de
onderdelen

Materialen
worden nuttig
toegepast
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Refuse

Afzien van producten of materialen

Rethink

Grondstoffenverbruik verminderen door
intensiever gebruik

Reduce

Producten efficiënter fabriceren of efficiënter maken in gebruik

Re-use

Producten hergebruiken

Repair

Repareren en onderhouden, zodat een
product hergebruikt kan worden

Refurbisch

Het opknappen of het moderniseren van een
oud product

Remanufracture

Onderdelen van oude producten hergebruiken
in een nieuw product, met dezelfde functie

Re-purpose

Onderdelen van oude producten hergebruiken
in een nieuw product, met een nieuwe functie

Recycle

Verwerken en hergebruiken van materialen

Recover

Energie terugwinnen uit materialen
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Betonakkoord en Uitvoeringsplan Beton
In de bouwsector worden grote volumes zand,
grind en cement gebruikt voor de productie van
beton. Bij de productie van beton komt veel CO2
vrij. Om de milieu-impact van de bouwsector
te verkleinen en slim om te gaan met schaarse
grondstoffen, neemt Rotterdam deel aan het
landelijke, sectorbrede Betonakkoord. De
aangesloten partijen zetten zich in voor de ontwikkeling van
duurzame toepassingen van beton in de bouwsector. CO2reductie is één van de speerpunten binnen het akkoord.
De gemeente Rotterdam heeft de ambities uit het
Betonakkoord in 2021 doorvertaald in een eigen strategie
en uitvoeringsplan. De strategie en het uitvoeringsplan zijn
erop gericht om verduurzaming van de betonketen integraal
onderdeel te maken van de Rotterdamse bouwopgaven.
In 2022 werken we verder aan het uitvoeringsplan.
Tegelijkertijd voeren we al verschillende projecten uit in de
geest van het uitvoeringsplan.
Aanscherping MKI-waarden bij inkoop
We gebruiken Milieu Kosten Indicatoren (MKI’s) in
aanbestedingen om marktpartijen te stimuleren om in
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hun producten en werkwijze de uitstoot van CO2 te
reduceren. Als onderdeel van het Betonakkoord zijn in
oktober 2021 aangescherpte MKI-plafondwaarden voor
verschillende productgroepen vastgesteld. Vanuit de
inkoopafdeling worden marktpartijen verplicht gesteld om
deze aangescherpte eisen uit te vragen, zodat dit in meerdere
projecten gebruikt kan worden.
Aanbesteding betonnen rioolbuizen
We hebben een aanbesteding ingezet op het hoogwaardig
hergebruik van betonreststromen van rioolbuizen. Hiervoor
worden slimme breektechnieken ingezet in plaats van conventionele breektechnieken. Bij toepassing van de slimme
breektechnieken worden de zand- en grindstromen uit het
beton teruggewonnen. Deze reststromen zijn net zo goed
verwerkbaar als ‘nieuwe’, nog ongebruikte grondstoffen. Door
de toepassing van de slimme breektechnieken is er minder
cement nodig bij de productie van nieuw beton. De toepassing
van de nieuwe technieken leidt dus tot een grondstoffenbesparing en CO2-reductie. De slimme breektechnieken worden
vanaf 2022 toegepast binnen het perceel Rotterdam Zuid. Hierdoor kan bijna 44% van de bestaande rioolbuizen en -putten
hergebruikt worden.
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De rioolvervangsingsopgave biedt ook andere circulaire
kansen. Zo zijn we in 2021 gestart met een onderzoek naar het
opwaarderen van de kleiachtige grond die vrijkomt bij het vervangen van rioleringen door opmenging en/of stabilisatietechnieken. Hiermee kan in potentie veel grond hergebruikt worden
en kan de afvoer van vrijgekomen grond voorkomen worden.
URBCON
Rotterdam werkt in het internationale URBCON-programma
samen met onder andere de TU Delft en de Universiteit
van Gent aan innovaties die het hergebruik van reststoffen
stimuleren en daarmee de CO2-uitstoot verkleinen. In 2021
droegen we bij aan de ontwikkeling van een recept voor
constructief geopolymeren beton. Met dit recept wordt
CO2 winst behaald. Enerzijds omdat het cement vervangen
wordt. Anderzijds vanwege het gebruik van gerecycled
toeslagmateriaal. Het betonrecept wordt in 2022 toepast in
een brug in Rotterdam.
De deelname aan het URBCON-programma levert niet alleen
toepasbare innovaties op. Het is ook zeer waardevol voor de
samenwerking met kennisorganisaties in de transitie naar de
circulaire economie en de ontwikkeling van onze kennis over
circulaire bouwthema’s.
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Circulair ontwerp en beheer van
de buitenruimte
Voor een gezonde buitenruimte is een gezonde
bodem een belangrijke randvoorwaarde. Een
gezonde bodem is het begin van de voedselketen en draagt bij aan biodiversiteit en gezonde
bomen en planten. Een gezonde bodem draagt
daarmee ook bij aan andere opgaven, zoals
waterberging en het tegengaan van hittestress. Het materiaal uit
onze buitenruimte, zoals blad, hout en gras, kunnen we benutten om de bodem te voeden en werkt zoals ‘smeerolie’ voor een
gezond ecosysteem in de stad. De ambitie is om in 2030 minimaal de helft van het organische materiaal uit de buitenruimte
hoogwaardig te benutten. In het groenbestek zijn daar al eerste
stappen voor gezet. De komende jaren gebruiken we om te leren
door pilots en onderzoeken te doen. Op die manier kunnen we in
het nieuwe groenbestek een veel concretere uitvraag doen.
Maar om daadwerkelijk circulair te worden gaan we nog
een stap verder. We onderzoeken de mogelijkheden om
zowel bij het ontwerp als het beheer van de buitenruimte
keuzes te maken die gunstig uitpakken voor biodiversiteit,
klimaatadaptie en waterberging en die groene stromen
opleveren die we hoogwaardig kunnen verwerken.
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Bokashi
Een pilot die bijdraagt aan het verbeteren van de
bodemkwaliteit en een gezond ecosysteem is bokashi.
Voor het tweede achtereenvolgende jaar is 400 m3 blad
ingezameld en verwerkt tot bokashi. Dit materiaal is in vijf
gebieden toegepast. De resultaten worden gemonitord door
de Wageningen Universiteit en Openbare Werken. De eerste
resultaten laten zien dat bokashi bijdraagt aan een gezond
bodemleven, vocht reguleert en onkruid tegengaat.
Het gebruik van bokashi is wettelijk gezien niet toegestaan.
Omdat het een waardevol organische materiaal is dat we
Foto: Peter Schmidt

Schapen grazen in Delfshaven
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lokaal kunnen verwerken en toepassen onderzoeken we hoe
we het gebruik van bokashi in de wet kunnen verankeren.
Hiervoor is meer kennis nodig. Om die reden worden in
het hele land onder regie van Circulair Terreinbeheer
pilotprojecten uitgevoerd. Ook Rotterdam participeert
met deze pilot in dit landelijke onderzoekstraject. Circulair
Terreinbeheer gebruikt de uitkomsten van de pilots om de
wettelijke basis voor bokashi mogelijk te maken.
Wol
In Rotterdam grazen 2.500 schapen die jaarlijks 6.000
kilo wol produceren. Die wol wordt verbrand omdat er
geen afzetmarkt voor is. Omdat er weinig bekend is over
de kwaliteit van de wol, hebben we vanuit het circulaire
programma geïnvesteerd in onderzoek hiernaar. De wol blijkt
geschikt voor het maken van bijvoorbeeld meubelstoffen en
isolatiemateriaal. Deze toepassing is hoogwaardig, bespaart
het gebruik van fossiele grondstoffen en voorkomt de uitstoot
van CO2, omdat de wol dan níet wordt verbrand.
In 2022 organiseren we een publiekstentoonstelling over
de wol, zodat Rotterdammers op een laagdrempelige en
aansprekende manier met de opgave van circulair in het
algemeen en de wol in het bijzonder kunnen kennismaken.
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Klimaattafel gezondheidszorg
Rotterdam is wereldwijd gezien een voorloper in
de zorg en medische industrie. De zorg redt levens,
maar heeft ook grote impact op het milieu. Zo
staat één dag intensive care-zorg in het Erasmus
MC qua milieuvervuiling gelijk aan 2.000 km
autorijden, de kap van 200 m² bomen en het gebruik van
minstens 15.000 liter water. Steeds meer zorginstellingen
in de stad zijn zich bewust van hun impact op het milieu.
Op het gebied van het verduurzamen van de zorg zien we
vele inspirerende ontwikkelingen en vervult Rotterdam
een koploperspositie. Zo heeft het Erasmus MC de ambitie
uitgesproken om de eerste circulaire IC ter wereld maken,
zonder ook maar één gram afval.
De afgelopen 2 jaren waren zeer intensief voor de zorg.
De coronapandemie heeft er flink ingehakt. Dat de
zorginstellingen juist nu vooruitdenken en ambities voor een
duurzamere toekomst durven uit te spreken is ongekend.
Door de handen inéén te slaan kunnen we deze ambities
verwezenlijken. Om deze reden zijn we begin dit jaar
gestart met de Klimaattafel Gezondheidszorg. De vijf grote
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ziekenhuizen en het revalidatiecentrum Rijndam doen mee.
Vanuit het Rotterdams klimaatakkoord en met ondersteuning
vanuit de gemeente worden momenteel de eerste klimaatdeals
duurzame zorg vormgegeven. Zo versnellen en versterken we
elkaar in het verwezenlijken van de duurzaamheidsambities
in de zorgsector. De inzet van de klimaattafel gezondheidszorg
evalueren we samen met alle betrokken partijen na een jaar.

Start van de klimaattafel Gezondheidszorg met tafelvoorzitter Cathy van Beek en wethouder Arno Bonte
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2.5 Een betrokken stad

De circulaire beweging versterken
In de eerste jaren van het programma zetten we vooral in
op bewustwording. Met succes: de kennis en het begrip van
de circulaire economie zijn enorm gegroeid. In 2021 zijn we
gestart met het maken van een omslag. We ontwikkelden een
nieuwe communicatiestrategie waarmee we nog steviger
inzetten op de noodzakelijke next step: gedragsverandering
van bewoners, van ondernemers, van gemeentemedewerkers
en van allerlei andere groepen in de stad.
Maar gedragsverandering is een lastig thema in onze
complexe maatschappij én transitie. Er is niet één waarheid:
we hebben vele perspectieven, wijsheden en disciplines
nodig om de weg naar voren te ontdekken. Iedereen brengt
kennis en ervaring in. Iedereen leert, iedereen creëert en
iedereen verspreidt het gedachtengoed. Zo is Rotterdam
Circulair ook opgebouwd: niet als afdeling van de gemeente,
maar een gemeentelijk programma waarbij collega’s van
allerlei afdelingen en disciplines zijn betrokken – in essentie
is het al een beweging.

Rotterdam Circulair | Voortgangsrapportage 2021

We geven Rotterdam Circulair steeds meer vorm als
activerende beweging met mensen binnen én buiten de
gemeente, stadsbreed en op wijkniveau. Iedereen die
gemotiveerd is duurzamer om te gaan met de productie,
het bezit en het wegdoen van spullen (van spijkerbroek tot
wolkenkrabber) en hieraan meewerkt, kan zich aansluiten.
Deze strategie gaan we de komende periode uitbreiden en
versterken.
Door koplopers die al dóen tijdens interactieve (on- en offline)
bijeenkomsten samen te brengen, verbinden we de mensen
in de stad die de stap naar circulair (willen) zetten. Door hen
als gemeente te faciliteren en ondersteunen (bijvoorbeeld
door financiering, advies, de juiste contacten óf het goede
gesprek) versterken we hun initiatief, vraag of behoefte. En
door hun verhaal vervolgens te delen, inspireren we mensen
die nog niet doen, maar wel wíllen, om die eerste stap te
zetten. Zo is de cirkel weer rond.
In onderstaande projecten laten we zien hoe we de beweging
met en door de stad vormgeven.
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Wijkaanpak
Met de Circulaire Wijkaanpak hanteren we de ‘goudzoekersstrategie’. Deze strategie houdt in dat we de energie in de wijk
opzoeken en benutten. We werken met wat er al aanwezig is,
laten zien dat elke actie ertoe doet en zoeken de circulaire
ambassadeurs binnen de wijk op. Zo maken we met elkaar
de circulaire beweging in de wijken groter. Belangrijk hierin
is dat we dit altijd zo inclusief mogelijk doen. Alle Rotterdammers moeten mee kunnen doen en moeten zich in circulair
kunnen herkennen. We hebben elkaar namelijk hard nodig in
onze circulaire beweging. Enkele inspirerende acties die zijn
opgezet het afgelopen jaar zijn:

©Kolere

De stichting Kolere, ‘samen leren duurzaam kleding te
consumeren’, geeft stof tot nadenken. Het afgelopen jaar
hebben zij de ‘textielbak stories’ ontwikkeld. Door middel van
theater nemen ze middelbare scholieren mee in wat de route
van textielinzameling is en de impact die hiermee gemoeid is.
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Foto: Fleur Beerthuis

Mooi Mooier Middeland werkt niet alleen aan circulair, maar
ook aan sociale cohesie. De zogeheten omlopers gaan met
bewoners van de wijk Middelland in gesprek over het thema
circulair. Zij hebben De Week van de Omloop georganiseerd.
Dit was een week vol circulaire activiteiten/workshops.

Foto: Jan van der Ploeg

In samenwerking met het Verhalenhuis worden de verhalen
van bewoners opgehaald. De gedachte hierachter is dat wat
je doet er toe doet, hoe klein het ook is. En wanneer je je met
iemand kan identificeren, lijkt het minder moeilijk en pas je je
handelen makkelijker aan.
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Stichting IKBENWIJ heeft WIJCirculair opgericht.
Dit is een platform waarbij mensen uit de Afrikaanderwijk
laten zien wat zij onder circulair verstaan, hoe ze daarmee
bezig zijn en daarover met elkaar in gesprek gaan.
De Actiegroep Oude Westen is al sinds de jaren ‘70 actief en
van enorme toegevoegde waarde. Nu ook op het gebied van
circulair. Afgelopen jaar heeft zij de gemeente benaderd om
samen te werken. Deze energie en beweging ondersteunen
wij. Enthousiaste bewoners van de Actiegroep willen een
netwerk vormen met bewoners die onbewust circulair
handelen om zo zichtbaar te maken wat er al is. En zo mensen
te inspireren nog meer circulair te gaan handelen.
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©Wij circulair

© Rotterdamse Resoluties

Rotterdamse resoluties, waarin Rotterdammers hun
persoonlijke missie richting een positieve toekomst vast
hebben gelegd.
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OpzoomerMee biedt 25 Rotterdamse straten een
weggeefkast aan.

wormenhotels geplaatst in het kader van de pilot. Voor 2022
zijn reeds vier aanvragen gedaan.
Leren in de wijken
We brengen de circulaire beweging op gang door wijkgerichte
circulaire projecten vanuit de wijken te signaleren en te ondersteunen. Het gaat om projecten die zich richten op het activeren van circulair gedrag. Maar hoe weten we nu wat werkt in de
praktijk en wat niet? Onderzoek is daarom nodig. Vanuit ons
interne Onderzoek en Business Intelligence (OBI) team doen
we onderzoek naar de projecten met als doel om uit de huidige
circulaire wijkprojecten lessen te trekken voor aanscherping
of verbetering. We gaan daarbij op zoek naar aspecten die wel
of juist niet lijken bij te dragen aan het bevorderen van circulair
gedrag in verschillende soorten buurten en wijken.

De pilot met wormenhotels heeft een vervolg
gekregen. Bewoners kunnen budget aanvragen bij de
gebiedscommissies. Als dat wordt toegekend, krijgen
de bewoners de helft van de kosten vergoed vanuit het
programma Rotterdam Circulair. In 2021 zijn er tien
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In dit onderzoek volgen we vier lopende projecten: 1.
Actiegroep Oude Westen, 2. WIJCirculair (Afrikaanderwijk),
3. Powerboat (Noord) en 4. Mooi Mooier Middelland. Het
onderzoek is kwalitatief. Het vindt plaats door gesprek en
observaties en is niet op basis van cijfers.
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Interview | Omloop Middelland

‘De ideeën en de
idealen van de
bewoners vormen
de basis.’
Julia Stoevelaar
Foto: Jan van der Ploeg

Nadia Mooij en Julia Stoevelaar,
Omlopers van Omloop Middelland

De Omloop van Middelland heeft de ambitie van Middelland de
meest circulaire wijk van Rotterdam te maken. De twee omlopers
Julia Stoevelaar en Nadia Mooij brengen de bewoners bij elkaar om
samen met hen deze missie te doen slagen. Nadia hierover: ‘Bewoners
willen graag maar ze lopen vaak tegen praktische bezwaren aan,
zoals ruimtegebrek.’

Waar ligt Middelland en wat doen Omlopers?
Julia: Middelland is een wijk met ongeveer 12.000 inwoners
en ligt tussen ’s Gravendijkwal, de singel achter Beukelsdijk,
Heemraadsingel en Rochussenstraat. Wij proberen de bewoners mee te nemen in circulariteit. We doen dit door met hen
in gesprek te gaan. Dan praten we over bijvoorbeeld spullen lenen of laten repareren. We ontdekten al snel dat veel
bewoners hier graag meer over wilden weten. We hebben
toen het wijkfestival De Week van de Omloop georganiseerd.
Hier konden mensen op een leuke manier kennis maken met
circulariteit én met elkaar.
Nadia: Wij zijn begonnen als een beweging. Letterlijk en
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figuurlijk want we liepen gewoon door de wijk en gingen
met de bewoners in gesprek. We opereren vooral vanuit het
Wijkpaleis. Het liefst werken we door de wijk heen zodat de
Omloop van Middelland echt van de wijk wordt en niet iets
van ons tweeën.
Wat heeft het concreet opgeleverd?
Nadia: De gesprekken met de bewoners hebben ons geleerd
dat veel buurtgenoten hier al mee bezig zijn. Dat kan uit
zuinigheid zijn, uit religieuze overtuiging maar ook gewoon
uit overtuiging dat we zuiniger op onze aarde en dus onze
spullen moeten zijn. Het is best wel breed. Toen ging bij ons
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een lichtje branden en dachten we: Laten we inzichtelijk maken wat circulariteit allemaal kan zijn. Mensen doen van alles
zonder hier het etiket circulair op te plakken. De activiteiten
uit 2021 willen we dit jaar uitbouwen; denk aan het pop-up
milieupark, het evenement ‘Week van de Omloop’, lessen op
school, handige tips om langer en meer met kleding te doen,
voorbeelden van ruileconomie, Liefde voor De Dingen en
veel meer.
Hoe zijn jullie omlopers geworden?
Nadia: Rotterdam Circulair heeft de vraag neergelegd of Mooi
Mooier Middelland ideeën heeft hoe we bewoners in Middelland activeren op circulair gebied. Zij plaatsten de oproep en
wij hebben hier allebei op ‘gesolliciteerd’. Toen zijn wij aan
elkaar gekoppeld.
Welke ambities hebben jullie voor Middelland?
Julia: Voor 2022 hebben we Liefde Voor De Dingen Dag
gepland. Dit is een dag waarin hergebruik, repareren en
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ruilen centraal staan. Ook gaan we maandelijks een bijeenkomst organiseren. Veel bewoners hebben al ideeën. De een
wil een wormenhotel, de ander theater maken en een derde
naar scholen toe. We willen de ideeën verder ontwikkelen en
kijken of we elkaar kunnen helpen in de uitvoering.
Nadia: Onze ambitie is de meest circulaire wijk van Rotterdam te worden. Dit begint met een grote groep mensen om
ons heen te verzamelen. In Rotterdam zijn al veel mensen
met circulair bezig. Die gaan we ook benaderen.
Wat is jullie bij de gesprekken met de bewoners opgevallen?
Nadia: Allereerste het enthousiasme. Wat je ook merkt is
dat mensen vaak tegen praktische zaken aanlopen. Stel, ze
vinden op straat een oud kastje dat ze willen repareren. Het
probleem is dan dat ze geen ruimte, gereedschap of onvoldoende kennis hebben.
Hoe draagt jullie werk bij aan een duurzamer en gezonder
Rotterdam?
Julia: Als mensen kiezen voor circulariteit, hebben we minder
grondstoffen nodig. Dit betekent minder CO2-uitstoot en een
kleinere afvalberg. Wat trouwens ook leuk aan ons initiatief
is, het zorgt voor verbinding tussen de bewoners.
Nadia: Tegelijkertijd is de verbinding ook een voorwaarde.
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Foto: Jan van der Ploeg

Als je mensen niet bij elkaar brengt, kom je niet verder met
circulariteit. Dit is ook wat volgens ons wordt bedoeld met
‘beweging met en door de stad’. Je kan het niet alleen,
je hebt elkaar echt nodig.
Welke tips hebben jullie voor het creëren van een
beweging met en door de stad?
Julia: Begin niet te werken vanuit je eigen ideeën. Ga de
straat op en praat met de bewoners. Hun ideeën en idealen
moeten de basis zijn.’
Hoe ga jij zelf om met circulariteit in je persoonlijke leven?
Julia: Ik eet geen vlees en gooi nooit voedsel weg. Restjes
verwerk ik in een andere maaltijd. Ook ga ik met zorg om met
mijn spullen zodat ze langer meegaan.
Nadia: Ik koop liever tweedehands kleding en repareer mijn
kleding. Ik vind het niet altijd makkelijk, zoals plasticvrij
boodschappen doen. Bij nieuwe spullen let ik wel erg op
kwaliteit.
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Nadia Mooij
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Communicatiestrategie
In 2020 is de gouden Van Zooi Naar Mooi
communicatiecampagne voortgezet. Binnen de campagne
zijn verschillende specifieke campagne acties uitgevoerd om
Rotterdammers bekender te maken met circulariteit. Daarnaast
geven we Rotterdammers via onze communicatie-uitingen
meer context (dit is waarom circulair belangrijk is én wat de
gemeente al doet) en concrete tips over hoe zij zelf duurzamer
kunnen consumeren. We meten het circulaire gedrag van
Rotterdammers jaarlijks via een gedragsmonitor. Inmiddels
geeft driekwart van de ondervraagden aan bekend te zijn met
circulaire economie. Onderzoek van bureau Blauw laat zien
dat de houding ten aanzien van de circulaire economie positief
blijft. Voor wat betreft het circulaire gedrag is er sprake van
een stijgende trend. Het circulair gedrag steeg volgens de
gedragsmonitor van Blauw van 20% in 2018 naar 24% in 2021.
Circulaire campagne tijdens het Songfestival
Het Songfestival bood Rotterdam een mooi podium om
circulariteit op een laagdrempelige manier onder de
aandacht te brengen van Rotterdammers en internationale
bezoekers in de stad. 90% van de producten die zijn ingezet
voor de city dressing van het Songfestival waren gemaakt
van hergebruikte materialen. Zo was de 3D-geprinte trofee
Rotterdam Circulair | Voortgangsrapportage 2021

bij het Centraal Station bijvoorbeeld gemaakt van plastic uit
Rotterdamse wateren. Tijdens het festival is hier veel over
gecommuniceerd en media-aandacht voor geweest.
Televisieprogramma Zooi is Mooi
In oktober en november konden Rotterdammers op
RTV Rijnmond kijken naar het televisieprogramma
Zooi is Mooi. Dit programma zet Rotterdammers aan
het denken over hoe zij omgaan met hun spullen. Het
programma heeft een mooie spin-off gegenereerd:
kringloopwinkel ReShare zag haar verkopen en
bezoeken toenemen na de uitzending en de berichten
over Zooi Is Mooi op de social mediakanalen van RTV Rijnmond
werden bovengemiddeld goed bekeken (zie de kijkcijfers in op
pagina 58).
Kerstbomenchallenge
In januari 2020 schreef de gemeente samen met de provincie
Zuid-Holland een challenge uit voor circulaire ondernemers.
Zij werden uitgedaagd om 10.000 kerstbomen, die jaarlijks na
de feestdagen door inwoners worden weggedaan, een nieuw
leven te geven. Er zijn vier winnaars geselecteerd die hun idee
mogen uitvoeren. Zij kregen een gezamenlijk startkapitaal van
€ 10.000. Zo kunnen Rotterdammers hun kerstboom straks
terugzien in de vorm van producten, zoals kerstversiering,
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plaatmateriaal, kaarthouders of als grondverbeteraar. Uiteindelijk zijn er bijna 9.000 bomen ingezameld. De actie kreeg zowel
lokaal als landelijk veel aandacht in de media, waarbij ook de
circulaire ambities van de gemeente werden belicht.
We zetten in op dóen, omdat we met alleen maar bewustwording niet het verschil maken. Kijk naar de Omlopers van Middelland. Zij brengen in kaart wat er gebeurt op het gebied van
circulariteit, verbinden buren in workshops en enthousiasmeren hen aan de slag te gaan. Hierdoor worden nieuwe groepen
bewoners geïnspireerd én aangezet tot gedragsverandering.
Door met communicatie in te zetten op het vergroten van de
beweging, door bijvoorbeeld het organiseren van ontmoetingen, brengen wij meer van dit soort projecten tot stand:
daarmee vergroten we de impact van Rotterdam Circulair.

Foto: Jan van der Ploeg
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MKB010Next - Samen in beweging
naar een circulair MKB
Programma MKB010Next heeft het doel om het Rotterdamse
MKB op een laagdrempelige manier te informeren, inspireren
en activeren om duurzaam, digitaal en circulair te handelen. Dit
doet gemeente Rotterdam samen met verschillende partners
in de stad. Het afgelopen jaar hebben we BlueCity als circulaire
partner mogen verwelkomen.
Nu is het voor ondernemend Rotterdam ook dit jaar weer geen
gemakkelijk jaar geweest. Verschillende maatregelen vanwege
de coronapandemie hebben veel impact gehad. Het bieden van
ondersteuning bij het toekomstbestendig maken van onze ondernemers is daarom juist nu belangrijk. En we zijn extra trots
op de stappen die verschillende ondernemers hebben gezet.
Enkele acties die in 2021 hebben plaatsgevonden:
• Communicatiecampagne ‘Ook Jouw Zaak’ is opgezet.
In deze communicatiecampagne vertellen ondernemers
hun verhaal en motivatie om in te zetten op circulair. Zo is
Jessica Hogerhuis, eigenaar van Rotown, overgestapt naar
een volledige vegan menukaart. Een inspirerend voorbeeld
van een gouden, circulaire ondernemer. De verschillende
filmpjes vanuit deze campagne zijn in totaal ruim 186.000
keer bekeken.
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• Het koplopersproject voor circulaire restaurants is opgezet.
Hiervoor zijn twee inspirerende bijeenkomsten op locatie
georganiseerd. Vanwege de coronamaatregelen hebben
we later moeten overschakelen naar een digitale vorm.
Via een ontwikkelde videoanimatie kunnen restaurants
zich laten informeren over circulaire mogelijkheden.
Hierdoor kunnen verschillende horecaondernemers niet
alleen hun impact op het milieu verkleinen, maar ook geld
besparen. 21 ondernemers hebben meegedaan aan het
koplopersproject circulaire restaurants.
• Als onderdeel van MKB010Next is een goodiebag
ontwikkeld. Deze digitale, duurzame én circulaire
goodiebag zit vol met informatie en inspirerende
voorbeelden.
De coronamaatregelen hebben ook invloed gehad op
de inzet vanuit MKB010Next. Het bereiken van ondernemers via het Impactcafé is lastig gebleken. Veel van
de netwerkactiviteiten die Impactcafé organiseert
zijn verschoven naar 2022.

Aanpak Marien zwerfafval
De aanpak van marien zwerfafval, gericht
op het voorkomen, opruimen en verwerken van
zwerfafval in Rotterdamse wateren en in de
Noordzee, is in 2021 uitgebreid en versterkt. De
strategie Marien Zwerfafval is gedeeld met de
gemeenteraad. In deze strategie staan verschillende maatregelen die bijdragen aan schoon,
gezond en levend water in en rondom Rotterdam. Dat is niet
alleen belangrijk voor het milieu, maar ook voor een prettige
leefomgeving en de biodiversiteit. In de strategie wordt onder
andere aandacht besteed aan de ontwikkeling van methodes
die helpen om de locaties van zwerf- en drijfvuil in kaart te
brengen. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met verschillende afvangsystemen voor de verschillende hotspot locaties
in Rotterdam. De hotspotlocaties (locaties waar veel zwerfafval
in het water drijft) worden in kaart gebracht en hier worden
passende oplossingen voor ontwikkeld.
Ook dit jaar voerden we verschillende projecten uit. Zo nam de
gemeente drie plasticvangers in gebruik die drijfvuil in de Persoonshaven en de Schie opvangen. Deze plasticvangers zorgen ervoor dat het drijfvuil niet doorstroomt naar de Noordzee.
De vangers halen per maand gemiddeld 150 kilogram drijfvuil
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uit het water. Het plastic in het opgevangen vuil wordt zoveel
mogelijk gebruikt om nieuwe producten van te maken. Zoals
de gouden tegel ‘hier begint de zee’ voor in de buitenruimte
en op schoolpleinen. De andere materialen uit het vuil worden
gesorteerd en zoveel mogelijk gerecycled.

en stichtingen. Hierdoor draagt de strategie niet alleen bij
aan bewustwording onder bedrijven en inwoners over de
gevolgen van marien zwerfafval, maar kunnen we ook steeds
meer impact maken. Voorkomen van zwerfafval is hierin
het belangrijkste.
Foto: Jan van der Ploeg

Rondom het Noordplein is onderzoek gedaan naar interventies
die bijdragen aan het voorkomen van zwerfafval op het plein
en in De Rotte. Zo is er een aantal weken intensief schoongemaakt en zijn de huidige prullenbakken, ondergrondse
containers en textiel container opgeknapt en gewrapt. Ook
zijn er gronduitingen aangebracht die zichtbaar maken waar
bezoekers met hun afval heen kunnen. Met al deze zichtbare
interventies is het zwerfafval op het plein met 60% afgenomen. We gaan de interventies uiteindelijk langs heel de Rotte
toepassen.
Voor het slagen van de aanpak is goede samenwerking met
de betrokken organisaties in de regio (waaronder Clear Rivers,
waterschappen, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid Holland en Havenbedrijf) noodzakelijk. Daarom trekken we intensief op met
onze samenwerkingspartners. Dit heeft geleid tot het ondertekenen van de intentieverklaring Plasticvrije Groene Corridor
(van Alphen a/d Rijn tot aan Rotterdam). Daarnaast wordt
vanuit de aanpak steeds meer samengewerkt met bewoners
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Wethouder Arno Bonte en Bert Boer, directeur Maritiem
Museum, leggen de eerste ‘Hier begint de zee’-tegel
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Voortgang in cijfers
Resultaat:

Bewustzijn vergroten
Ons doel
Het afvalscheidingspercentage van huishoudelijk afval
(inclusief grofvuil, gft) is
verhoogd van 30,4% in

Verhoging van het afvalscheidingspercentage.
40%

36%

tussen 37 en 40%
(prognose)

30%

2018 naar 45% in 2023.

Glas en textiel worden beter
gescheiden.
Milieustraten worden beter bezocht.
Er zijn nieuwe manieren ontstaan om
om te gaan met het wegdoen
van spullen, zoals via sociale
platforms en pop-up locaties.
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30,4%

35,4%

We zijn
goed op
weg!

2018

2019

2020

2021

Gfe
Textiel
Glas
Papier

Ontwikkeling in de tijd
De prognose voor 2021 laat zien dat het scheidingspercentage van huishoudelijk afval is toegenomen,
maar de prognose voor het restafval per inwoner is in
2021 gelijk aan 2019. Het definitieve cijfer voor 2021 is
afhankelijk van het effect van het COVID-beleid, de
Ja/Ja-sticker en de inzameling van gescheiden gft.
De definitieve cijfers zijn eind februari 2022 beschikbaar in
de 3e voortgangsrapportage van de Grondstoffennota.
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Bewustzijn vergroten | Circulair gedrag van Rotterdammers
Resultaat : 5% stijging van Rotterdammers die circulair handelen

Blauwrapport

mei ‘21
mei ‘20
sept ‘19
sept ‘18
maart ‘18

Ons doel
Circulair gedrag van de Rotterdamse
bevolking stijgt volgens de gedragsmonitor
van 20% in 2018 naar 30% in 2023.

Het begrip
circulaire
economie
wordt steeds
bekender:

24%

62%

14%

22%

59%

19%

19%

63%

18%

22%

59%

19%

21%

61%

18%

Circulair:

Inmiddels kennen negen op de
tien Rotterdammers het begrip.

actief

midden

JA

JA

Sinds de invoering van het systeem
in november 2020 hebben we
5 miljoen kg papier bespaard.

kilo
5.000.000
paard
papier bes

Prognose gebaseerd op gemeten besparing in de
eerste 3 maanden na de invoering van het opt-in
systeem. De definitieve cijfers worden gedeeld in de
voortgangsrapportage van de Grondstoffennota over 2021.
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niet

Driekwart van de inwoners weet dat
Rotterdam bezig is met circulariteit.

Evaluatie Ja/Ja-sticker
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We zijn
goed op
weg!

Aantal
aanbestedingen
waar circulaire
principes zijn
toegepast:
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Kijkcijfers Zooi is Mooi
In oktober en november 2021 zijn 8 afleveringen
van de Tv-serie Zooi is Mooi op RTV Rijnmond uitgezonden. Het plan is om de Tv-serie in het voorjaar
van 2022 te herhalen via TV Rijnmond.

De afleveringen over
tweedehands kleding
en upcycling trokken de
meeste kijkers.

Top 10 vintagewinkels
in Rotterdam: 370 likes,
42 reacties, 205 keer bewaard, 38.126 bereikte
accounts.

De televisie-uitzendingen

+/- 40.000
kijkers per
uitzending

Op Rijnmondgemist.nl
ook nog eens 2.500 keer.

 r is ook nog een
E
apart Zooi_Is_Mooi
Instagram account
aangemaakt. Daarmee
zijn 30.000 accounts
bereikt.

Top 10 kringlopen: 760
likes, 138 reacties, 593
keer bewaard, 153.363
bereikte accounts.
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In totaal hebben er
214.000 verschillende
mensen gekeken.

De afleveringen zijn
2.700 keer op YouTube
bekeken.
13% van de kijkers < 35 jaar,
10% van de kijkers is 35 - 49
jaar, 24% is 50 - 64 jaar oud
en 52 % is 65+

Online
RTV Rijnmond besteedde op social
media ook volop aandacht aan de
onderwerpen die in de uitzendingen
werden besproken.

Reels op Instagram
werden tussen de 2.500
keer en 5.300 keer
bekeken.

Online bereikte Rijnmond vooral
de jongere mensen: 32,1% is
18-24 jaar. (28,6% =25-34,
16,1% =35-44 , 10,6% =45-54).
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Verankeren in de economie | Ondersteuning van circulaire initiatieven
Resultaat : 105 nieuwe
circulaire initiatieven
ondersteund in de stad.

Ons doel
De gemeente heeft 40 nieuwe

circulaire initiatieven
ondersteund in de stad.

23

initiatieven
in de haven

36

105

initiatieven
in de stad

25

CityLab
initiatieven

21

Doel
gehaald!

Overig (MKB010Next,
W&I en Innovatie)

Subsidieregeling
Circulaire Initiatieven
CityLab010 initiatieven
In 2021 hebben, van de 49 initiatieven die een startbudget
ontvangen, 8 initiatieven een link met circulair.

90% budget gebruikt
voor 9 initiatieven

Doel
De subsidieregeling ondersteunt
activiteiten die gericht zijn op
circulair produceren en consumeren
door (startende) ondernemers
en stichtingen.
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In 5 maanden hebben 9 initiatieven een
subsidie ontvangen. Hiervoor is 90% van het
beschikbare budget gebruikt. We hadden ruimte
voor 10 initiatieven en hebben er 9 toegekend.
Dat is een mooi resultaat!
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Overzicht overige projecten 2021
Ster in Circulair

Circulaire
aanbestedingen
Circulaire Wandelroute

Levensduurverlenging bank
met 3D-geprinte
armleuning

Energiehuis
Wijkkrant de
Kaap in de
Kringloop

Circulaire opleiding
SB-campus

Nota
Vervangingsinvesteringen
Klimaatdeal
Duurzame en gezonde
Korte Lijnbaan
Bouwwaardemodel
Leerwerkakkoorden

Pilot van bambooverkeersborden
Hergebruik van
rijwegklinkers

Onderzoek
circulaire kansen
binnen
sloopprocessen

Economische
Verkenning
Rotterdam 2022

Circulaire
plastic pilots
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Lezingenreeks
voor circulair
beheer van de
openbare ruimte
Segmentplan
Wegen
Omgevingsvisie
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Aanbesteding
textielinzameling
Pilot deeleconomie Blijdorp

M4H gebiedsontwikkeling

Circulair curriculum
Techniekcollege
Rotterdam

Pilot wasbare
luiers

Ambitiewebsessies
Duurzaamheidskompas

Onderzoek naar
hergebruik van
trottoirtegels en
bankjes
Communicatiecampagne / aanpak
voedselverspilling
Onderzoek
naar kansen
hergebruik
vrijkomende grond
Circulaire
inkooptrajecten
waaronder
betonputten,
LED-binnenwerken
voor OV-armaturen
en bedrijfskleding

Verkenning kansen
circulaire wind- en
zonindustrie
Afwegingskader
Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen
(MVI)
In kaart brengen
houtketen
Marktverkenning
Rotterdam Inclusief
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Ontwikkeling
van ‘project
overstijgende’
instrumenten en tools

Financiele
ondersteuning
vroeg innovaties
met Energietransitiebudget
Citylab010
initiatieven

Plastic HUB in
havengebied
Onderzoek
tweedehands- en
reparatiemarkt
Rotterdam
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Foto: Jan van der Ploeg

Kop
Kop

Platte tekst

4. Waar gaan we naar toe?
Vooruitblik 2022 - 2030
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We staan op een kantelpunt om van circulair
in Rotterdam de maatstaf te maken. Een
punt waarop we van inspirerende en
leerzame projecten naar opschaling en meer
grootschalige systeemveranderingen in onze
organisatie en de stad gaan.
Zo werken we toe naar een organisatie waarin de
materiaalpaspoorten gekoppeld zijn aan de Digital Twin
en circulaire principes geborgd zijn in het inkoopbeleid.
We groeien toe naar een stad waarin groene stromen op grote
schaal worden toegepast om de kwaliteit van de buitenruimte
te vergroten. En waarin Rotterdammers bewust consumeren
en toekomstbestendige bedrijven ondernemen.
Het huidige circulaire programma (Van Zooi naar Mooi 2019
– 2022) staat volledig in het teken van leren door te doen. De
exploratiefase van de transitie naar een circulaire economie.
Het verkennen van de kansen, de mogelijkheden en ook de
uitdagingen op onze weg. Leren met al onze verschillende
collega’s die hun eigen werkgebied steeds een beetje meer
circulair maken.
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Leren met allerlei verschillende bedrijven en organisatie in
Rotterdam om te bouwen aan circulaire ketens. En leren met
andere overheden over de nodige randvoorwaarden voor een
circulaire economie.
Nog maar twee collegeperiodes resteren ons om de
eerste doelstelling in 2030, de halvering van primaire
grondstoffengebruik, te halen. Daarmee zijn er ook nog maar
twee uitvoeringsprogramma’s van Rotterdam Circulair om
handen en voeten te geven aan die doelstelling. We zien dat
we de exploiratiefase ontgroeien door onze ontwikkeling.
Dankzij alle lessen, inzichten en ervaringen weten we steeds
beter waar we naartoe moeten werken. Wat de belangrijkste
knoppen zijn waar we aan moeten draaien om de omslag naar
circulair te kunnen maken. Het vervolgprogramma staat dan
ook in het teken van opschalen. Geen pilotprojecten meer om
uit te proberen, maar schaalbare projecten die bijdragen aan
procesverandering, aan de grote stappen die nodig zijn voor
de transitie. Prioritering en fasering blijft daarbij belangrijk: we
zijn nou eenmaal niet van vandaag op morgen circulair.
Deze opschalingsfase vraagt een sterke motor die de
beweging naar een circulaire economie blijft aanjagen in
de stad en in de organisatie. Als programma vormen we
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die motor. Binnen het programma is het van belang om
inhoudelijke transitieagenda’s, waaronder de bouwopgave,
consumptiegoederen en groene stromen. Om de circulaire
economie concreet en tastbaar te maken zoomen we binnen
deze transitieagenda’s in op specifieke producten, materialen
en grondstoffen.
Een circulaire economie draait om samenwerking in de keten.
Daarom is het essentieel om onze aanpak te koppelen
aan drie belangrijke actoren in de transitie: de gemeente
als opdrachtgever in inkooptrajecten, ondernemers en de
Rotterdammers. Én om samen op te trekken met andere
grote duurzaamheidsopgaves, in de stad, waaronder de
energietransitie, klimaatbestendig, gezonde leefomgeving
en biodiversiteit.
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www.rotterdamcirculair.nl

