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"Je struikelt in
Rotterdam over
de goede ideeën."

VOORWOORD

Het was voor CityLab010 het tweede jaar in tijden van
corona. Een belangrijk uitgangspunt bij onze stadsjury
was dan ook dat de inzendingen een maatschappelijke
bijdrage leveren en bijdragen aan dat ene doel:
sterker uit de crisis komen dan we erin gingen. Neem
bijvoorbeeld het initiatief ‘App je happy voor Rotterdamse
meisjes’. Veel Rotterdamse middelbare scholieren

VOORWOORD

ontwikkelen depressieve klachten vanwege een gebrek
aan sociale contacten. Hierdoor kelderen hun schoolprestaties. De app helpt vriendinnen om hun veerkracht
te versterken. Of ‘Naar arbeid d.m.v. simulatieonderwijs’, waarbij praktijkschooljongeren les krijgen in een
rijsimulator. Dit helpt hen om een rijbewijs B te kunnen
behalen en daarmee hun kans op een baan vergroten.
Deze twee, en alle andere winnaars, dragen bij aan
een sterker Rotterdam.
Namens het gehele college wil ik hierbij mijn dank uiten
aan de stadsjury, onze coaches en onze partners.
Ik wens alle initiatiefnemers van 2021 heel veel succes
bij de uitvoering van hun idee. Zij maken hun dromen
waar en helpen daarmee de stad vooruit.
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Met veel trots presenteren we de initiatieven van de
winnende planmakers van 2021 in dit rapport. Dit jaar
brengen maar liefst zo’n 50 initiatiefnemers hun idee
ten uitvoering met een startbudget van CityLab010.
Dit programma ondersteunt de winnaars met kennis en
coaching en helpt hen aan een netwerk om hun ideeën
verder te brengen.
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Je struikelt in Rotterdam over de goede ideeën. Dat hebben we de afgelopen periode meer
dan ooit gemerkt. De creativiteit waarmee Rotterdammers elkaar door deze tijd heen slepen is
bewonderenswaardig. En ook nu weer hebben veel Rotterdammers ons innovatieve en creatieve
plannen voor de stad gestuurd. Uit alle inzendingen heeft onze vakkundige stadsjury een keuze
gemaakt. Alleen de beste initiatieven komen in aanmerking voor het startbudget: samen goed
voor ruim 3 miljoen euro. Met dit startbudget krijgen Rotterdammers de kans om hun idee in
de praktijk te brengen en daarmee hun stad nóg mooier en sterker te maken.
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Heb jij een goed idee voor de stad? Meld je dan aan
voor de nieuwe ronde van CityLab010 in 2022.
Want in Rotterdam blijven we samen de schouders
eronder zetten. In Rotterdam gaan we Sterker Door.
Wethouder Roos Vermeij
Economie, Wijken en Kleine Kernen
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BESTE ROTTERDAMMER,
creativiteit en verbeeldingskracht dan ook uitgedaagd
om mee te denken over actuele thema’s zoals de
energietransitie, woningnood, eenzaamheid, schuldenproblematiek, taalachterstand en bewegingsarmoede.

Citylab010 is de jaarlijkse uitnodiging aan alle
Rotterdammers met vernieuwende goede ideeën voor
de stad. Ook dit jaar is de jury enthousiast over het
aantal en de grote variatie aan ingediende plannen.
Het laat zien dat er heel veel betrokken creatieve
Rotterdammers zijn die een idee hebben over
belangrijke en actuele maatschappelijke thema’s en
een plan hebben hoe Rotterdam verder te brengen.

Binnen de thema’s economie, aantrekkelijke stad,
meedoen en werkgelegenheid zag de jury indrukwekkende plannen voor duurzame verbindingen tussen
Rotterdammers. Veel mensen hebben de handschoen
opgepakt en stappen gezet om Rotterdammers en hun
stad naar een mooie toekomst te leiden. De stadsjury
heeft aan maar liefst 49 initiatieven geld kunnen
toekennen, samen goed voor ruim 3 miljoen euro.
In dit rapport vind je alle goedgekeurde plannen
en de beoordelingen van de stadsjury.

We wensen de initiatiefnemers van alle gehonoreerde
plannen veel succes en we laten ons volgend jaar graag
opnieuw inspireren en verrassen door andere
mooie plannen voor Rotterdam!
Hartelijke groet,
Namens de stadsjury
CityLab010

te

De coronacrisis heeft de afgelopen 2 jaar veel
teweeggebracht in de samenleving. Met name
kwetsbare Rotterdammers zijn hierdoor hard geraakt.
Citylab010 heeft plannenmakers vanuit hun ervaring,

Laat je inspireren door de plannen van 2021 en het
juryrapport. Initiatieven die bijdragen aan het oplossen
van maatschappelijke vraagstukken en bijdragen aan
de veerkracht van Rotterdam zijn in de nieuwe ronde
in 2022 van harte welkom.

en

Met veel plezier en trots presenteren wij als stadsjury
van CityLab010 het juryrapport 2021. Wij hebben de
afgelopen maanden 148 plannen beoordeeld die
bijdragen aan een beter, mooier en sterker Rotterdam.
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Bekijk
hier de
video over
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making van
de winnende
initiatieven
2021!

AANVRAGEN
STARTBUDGET

8

PARTNERS

345
GEDEELDE
PLANNEN

OVER CITYLAB010

OVER CITYLAB010
CityLab010 is een ondersteuningsprogramma
met een jaarlijks budget van ruim 3 miljoen
euro. We bieden je de kans om jouw initiatief
voor Rotterdam uit te voeren en zo jouw
droom waar te maken.

We richten ons op vier verschillende thema’s:
• nieuwe economie
• werkgelegenheid
• meedoen
• aantrekkelijke stad

Ons programma biedt hulp in de vorm van kennis,
coaching en netwerk. Je kunt de kennis in de stad inzetten
voor jouw initiatief en nieuwe samenwerkingen aangaan.
Dit maakt van CityLab010 dé energiebron voor de stad
van morgen.

CityLab010 is een samenwerkingsprogramma tussen
de gemeente Rotterdam en een aantal maatschappelijk
betrokken partners. Allemaal partners met een grote
betrokkenheid voor de stad. Zij zetten hun netwerk, kennis
en expertise in om initiatiefnemers verder te helpen.
Dat gebeurt tijdens workshops, events, inspiratiesessies
of in persoonlijke gesprekken. Samen maken we van
Rotterdam een nog betere stad!

5

JURYRAPPORT 2021

1.
NIEUWE
ECONOMIE
Onder nieuwe economie vallen voor ons processen die slim gebruik maken van
de mogelijkheden op het gebied van digitalisering, circulair (een wereld zonder
afval), duurzaamheid (gezonde en klimaatneutrale stad) en inclusiviteit (gelijke
kansen voor elke Rotterdammer).

1. NIEUWE ECONOMIE
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010NURSE
INITIATIEFNEMER BLENDIN TECHNOLOGY B.V.
010NURSE is een digitaal platform dat een verbinding maakt tussen
zorgexperts en verpleegkundigen. De verpleegkundigen hebben
dankzij dit platform snel en eenvoudig toegang tot kennis die helpt
bij het uitvoeren van hun werk.
Motivatie stadsjury
010Nurse is een compleet en sterk
plan om Rotterdamse zorgexperts te
verbinden met verpleegkundigen.
Het digitale platform brengt educatieve
innovatie en innovatiekracht in de
gezondheidszorg samen. 010Nurse
geeft de zorgprofessional snel toegang
tot kennis en methoden om goed te
kunnen zorgen. Bovendien geeft het
zorgprofessionals veel ruimte voor
interactie en een mogelijke rol als
mede-ontwikkelaar.

STARTBEDRAG

€75.000,-

1. NIEUWE ECONOMIE

GEEF ITEMS EEN
TWEEDE LEVEN
VIA BYEWASTE
INITIATIEFNEMER BYEWASTE B.V.
Byewaste is een app die steden helpt om speciaal afval te verminderen.
Sommige items zijn moeilijk te recyclen en belanden daardoor bij het
restafval, terwijl ze wel hergebruikt kunnen worden. Denk hierbij
aan textiel en elektronisch afval. Byewaste is een app waarmee
mensen hun recyclebaar afval gratis kunnen laten ophalen op een
moment dat het voor hen uitkomt. Dit initiatief werkt samen met
kringloopwinkels en recyclingpunten.
Motivatie stadsjury
Burgers en circulaire bedrijven komen met elkaar in
verbinding door eenvoudige huis-aan-huis inzameling.
De verzamelde data geven een goed inzicht in materiaal
stromen. Dit is relevant voor gemeente, inzamelaars en
verwerkingsbedrijven. De mogelijkheid om oude spullen
op een simpele manier op te laten halen, maakt mensen
bewust van de waarde van hun oude spullen. Leuk
bedacht is de incentive met het puntensysteem: zo verleid
je mensen om in te zamelen. Het kan aanstekelijk werken
en vrienden en familie van de gebruikers beïnvloeden.
Zo levert dit project een bijdrage aan het ontstaan
van een nieuwe duurzame economie.

STARTBEDRAG

€100.000,-
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CIRCOSPIN
SOCIALE CIRCULAIRE
ONTZORGING

DE BIOMATERIAAL
FABRIEK

INITIATIEFNEMER CIRCOSPIN BV

VanHier wil met groene reststromen uit de tuinbouwsector
binnenruimtes inrichten in Rotterdam. Dit doet deze organisatie met
BioM: een thermisch vormbaar plaatmateriaal waar plantenafval in
verwerkt wordt. Zij zetten hiervoor een pilot productielijn op.

Circulariteit is een collectief
proces. Circospin helpt industriële
partijen aan praktische circulaire
oplossingen. Dit is het opnieuw
aanbieden en gebruiken van
technische installatieproducten.
Op deze manier worden techni
sche installatieproducten niet
vernietigd maar omgezet in
producten met ecologische,
sociale en economische waarde.

Motivatie stadsjury
Het initiatief getuigt van lef. Zeker in een
branche waar circulariteit nog niet echt
van de grond komt en er behoefte is
aan een realistische casus. Een goed
voorbeeld is het recyclen van pomp
onderdelen. Ketenregie is een nieuwe
manier om circulaire ketens te sluiten.
Ook vernieuwend aan dit plan is dat
de initiatiefnemers uit de sector komen.
Normaal gesproken komen dit soort
initiatieven namelijk vaak van
adviesbureaus.

INITIATIEFNEMER VANHIER DESIGN

Motivatie stadsjury
Dit is een concept met veel mogelijk
heden: een nieuwe methode om
plaatmateriaal te maken. Het koppelen
van de productie aan expliciete en
uitgebreide opleidingsmogelijkheden
maakt het nog innovatiever. Reststromen
krijgen een nieuwe toepassing en de
CO2-uitstoot vermindert. Bovendien
creëert VanHier werkgelegenheid en
stageplekken voor studenten.

STARTBEDRAG

€100.000,-

STARTBEDRAG

€81.600,-

1. NIEUWE ECONOMIE
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DUWBAKKEN ALS
ZONNEPARKEN
INITIATIEFNEMER WATTLAB
In de haven van Rotterdam liggen heel veel duwbakken. Dit zijn
binnenschepen die door andere schepen worden voortgeduwd. Elke
duwbak heeft gemiddeld 800m2 luikoppervlak. En daar kunnen
prima zonnepanelen op liggen. Per ligplaats kunnen 50 duwbakken
zo jaarlijks 7.920.000 kWh aan groene energie opwekken: genoeg
om 3.000 huishoudens een jaar lang te voorzien van elektriciteit.

STARTBEDRAG

€29.895,-

1. NIEUWE ECONOMIE

Motivatie stadsjury
Dit idee wil de opgewekte energie aan
boord van de duwbakken gebruiken
voor netstroom in de buurt. Voor zover
wij weten bestaan duwbakken met
zonnepanelen op de luiken nog niet,
al zijn er wel een aantal grote drijvende
zonneparken in Nederland, bijvoorbeeld bij Zwolle. Dit plan heeft een
hoge maatschappelijke bijdrage en
draagt bij aan de verduurzaming van
de Rotterdamse haven. Als het slaagt,
is het een goed voorbeeld voor andere
havens in Nederland of Europa.

ESCAPE2BLIJDORP
INITIATIEFNEMER ORGANIQ
Het evenwicht met de natuur, flora en fauna is verstoord. De dieren
van Blijdorp gaan er op uit om te ontdekken hoe je de balans kunt
herstellen. Onder het motto ‘Ontdek het geheim!’ is Escape2Blijdorp
een nieuwe educatieve game die de dierentuin nog leuker maakt
voor families. De game draagt bij aan de digitalisering van de zoo
en brengt Blijdorp een stap dichter bij de toekomst.
Motivatie stadsjury
De app kan bij succes een extra
pullfactor worden voor Diergaarde
Blijdorp. Als ook andere Rotterdamse
attracties worden toegevoegd, stimuleert
de app het toerisme en kunnen bezoekers op een andere manier kennis
maken met de stad. Dankzij looproutes

vanaf Rotterdam CS zet de app aan tot
wandelen en het gebruik van het
openbaar vervoer. Daarmee kan
Escape2Blijdorp bijdragen aan een
nieuwe beleving van Rotterdam.

STARTBEDRAG

€67.000,-
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FOREST WOOL
INITIATIEFNEMER FOREST WOOL

MAAKPLAATS VOOR
ALLEDAAGSE AMBACHT
INITIATIEFNEMER STICHTING PLATFORM KATENDRECHT
In de Maakplaats voor Alledaags Ambacht vergroten mensen hun
vaardigheden met textiel, samen met buurtbewoners. Zo groeit
een netwerk van alledaagse makers en leren mensen in de buurt
elkaar kennen.

Forest Wool ontwikkelt een
methode die dennennaalden een bijproduct van de
houtindustrie - omzet in vezels
die worden gebruikt voor
de productie van textiel.

Motivatie stadsjury
Een zeer innovatief idee, vooral omdat
een restproduct (dennennaalden)
waarde krijgt. Bij succes kan dit idee
op termijn ook voor werkgelegenheid
zorgen. Het plan sluit goed aan bij
andere duurzame activiteiten in de
Rotterdamse modewereld.

Motivatie stadsjury
Er zijn weliswaar meer van dit soort initiatieven om kleding te repareren, maar de
manier van samenwerken is wel nieuw. Bovendien wordt recyclen gecombineerd met
het leggen van nieuwe contacten. Dit project slaat zo twee vliegen in een klap. Het
initiatief zorgt ook voor meer bewustwording: het belang van hergebruik van kleding
en het beperken van de consumptie van nieuw textiel.

STARTBEDRAG

STARTBEDRAG

€58.853,-

€96.344,-

1. NIEUWE ECONOMIE
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OASE

OURKILO

INITIATIEFNEMER STICHTING GROENEMORGEN

INITIATIEFNEMER OURKILO ROTTERDAM

OASE is de inspirerende plek van de toekomst voor Rotterdammers
en door Rotterdammers. Hier werken mensen aan verschillende
maatschappelijke opgaven om zo samen het systeem te veranderen.
In deze broedplaats experimenteren Rotterdammers met bedrijfs
modellen. Denk hierbij aan loon op basis van solidariteit en gelijk
waardigheid en true pricing principes. Op die manier leg je nieuwe
verbindingen en krijgen Rotterdammers handvatten om mee te doen.

Het OurkilO (of: OnskilO)
pilotproject wil biologisch
afbreekbaar wegwerp plastic
(PLA) gebruiken om er nieuwe
meubels en producten van te
maken. De CO2-uitstoot van
de meubelproductie daalt met
90% door lokaal in Rotterdam
te produceren, recyclen en
consumeren. Bovendien zorgt
hergebruik van PLA voor
minder zwerfafval. De eerste
microfabriek staat in Rotterdam.
OurkilO is opgericht door
ontwerpstudio Phygital Studio
en het verantwoorde
innovatieplatform In4Art.

Motivatie stadsjury
Helemaal nieuw is het fenomeen
broedplaats in Rotterdam niet.
De vernieuwende elementen van Oase
zitten in de holistische aanpak.
Het project is voor iedereen toegankelijk
en biedt verbinding met omliggende
wijken zoals Schiemond. Het is de
bedoeling om samen het systeem te

veranderen. Door de bundeling van
verschillende concepten en functies,
het sterke en brede draagvlak en de
connectie met de omringende wijken,
wordt Oase een dynamische plek die
ook voor bewoners interessant is.

Motivatie stadsjury
PLA schoonmaken en vervolgens
gebruiken als materiaal om nieuwe
meubels en producten van te maken.
Op die manier maak je eerder aangeschafte producten nuttig als grondstof
voor nieuwe ontwerpen. De binding
met Rotterdam is stevig: de stad zal de
vruchten van het succes plukken. Op
termijn kan dit leiden tot microfabriekjes
in verschillende wijken. Resultaat:
werkgelegenheid en bedrijvigheid.
Een goede ontwikkeling, want in veel
wijken is de bedrijvigheid verdwenen.

STARTBEDRAG

€99.000,STARTBEDRAG

€65.600,-

1. NIEUWE ECONOMIE
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PELORIS

ROTTERDAM VERBONDEN
(DIGI SURFER)

INITIATIEFNEMER PELORIS

INITIATIEFNEMER DIGI SURFER
Digi Surfer zorgt dat iedereen mee kan doen aan de digitale samen
leving. Het is de partner op het gebied van digitale inclusie en
circulaire IT. Deze organisatie helpt bedrijven, overheden en (sociale)
organisaties van hun oude IT-apparatuur af. Vervolgens levert
Digi Surfer de middelen aan mensen die het hard nodig hebben:
inclusief cursussen en begeleiding.

Peloris maakt werkkleding op maat. Het gebruikte materiaal is afval
dat niet vergaat. Het bedrijf brengt waarde terug in werkkleding
door met aandacht te ontwerpen en lokaal te produceren met rest
stromen. Met en voor Rotterdammers zorgt het voor een alternatief
voor de vervuilende kledingindustrie, vermindert textielafval en
stimuleert de lokale economie en werkgelegenheid.
Motivatie stadsjury
Vernieuwend is de focus op de doelgroep van
kleine duurzame, lokale en sociale ondernemers.
Daarnaast vinden we het mooi dat de vraag de
zoektocht naar materialen stuurt. Op die manier
voorkom je overproductie. Het sociale duurzame
karakter en het ecologisch ontwerpproces
zorgen bovendien dat mensen bewuster met
textielafval omgaan.

1. NIEUWE ECONOMIE

STARTBEDRAG

€25.000,-

Motivatie stadsjury
Het plan van Digi Surfer biedt een
oplossing voor het probleem van
digitale achterstand onder kwetsbare
groepen in de Rotterdamse samenleving. De organisatie verdeelt 300

refurbished laptops via lokale partners
onder de doelgroepen. De nieuwe
laptop-eigenaren krijgen ook een
educatief programma aangeboden. Dit
helpt hun om te weten hoe ze met hun
apparaat om moeten gaan. De initiatiefnemers hebben ervaring opgedaan met
dit programma in Amsterdam, met steun
van de lokale overheid. Ook positief
aan dit initiatief: afgeschreven laptops
van bedrijven en overheden krijgen een
tweede leven.

STARTBEDRAG

€100.000,-
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SCHOENMAKER PAK
EEN ANDERE LEEST
INITIATIEFNEMER GERARD VAN LAAR
Schoenmakers zien hun klandizie teruglopen. En dat terwijl ze met
wat omscholing een hele groep nieuwe klanten kunnen bedienen.
Gerard van Laar richtte Clean Climber op. Dit is een organisatie die
zich hard maakt voor een circulaire klimsport, door hergebruik van
materialen. Het bedrijf wil lokale schoenmakers omscholen om
klimschoenen te repareren.
Motivatie stadsjury
Initiatiefnemer Gerard van Laar is een groot fan van klimsport en heeft hierin veel
ervaring. Hij weet dus goed wat het probleem is van veel klimmers: het verslijten van
de punten van de schoenen. De gemeente stimuleert het repareren van kleding en
schoenen om mensen meer bewust te maken van de waarde van spullen. De productie
van kleding en schoenen legt namelijk veel druk op het milieu, net als het weggooien
van afgedankte spullen.

STARTBEDRAG

€77.267,-

1. NIEUWE ECONOMIE

SOYLENTBLUE
INITIATIEFNEMER WILLEM FLINTERMAN
SoylentBlue, een initiatief van
onderzoeker Willem Flinterman,
zet insecten en meelwormen in
met als doel afvalstromen – van
landbouwafval tot synthetische
polymeren – om te zetten in
voedingstoffen. Hiermee wil
SoylentBlue een onderneming
opzetten in de vorm van een
stadsboerderij. Op deze nieuw
te realiseren plek kunnen
Rotterdammers ontdekken wat
circulair nu eigenlijk betekent.

STARTBEDRAG

€24.923,-

Motivatie stadsjury
Voor de doorsnee Rotterdammer is het
begrip circulaire economie nog best
abstract. SoylentBlue vertaalt dit
ingewikkelde proces met behulp van
een demo kweekinstallatie met educatief
programma. Op deze manier kan
iedereen zien wat er gebeurt als je
afvalt voert aan meelwormen.
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UPCYCLEBUG
INITIATIEFNEMER BIOMI-FARMING B.V.
Biomi-Farming zet Rotterdamse
reststromen om in hoogwaar
dige eiwitten voor mens en dier.
Om dat te bereiken gebruikt
het bedrijf een leger aan
meelwormen. Zij verwerken
organisch afval bijvoorbeeld tot
eiwitten, biologische pesticide
en verwarming. En daar heeft
de hele gemeenschap iets aan.

STARTBEDRAG

€99.937,-

Motivatie stadsjury
Meelwormen die stedelijk GFT/GFE en
natte vezelgewassen verwerken tot
hoogwaardige eiwitten: het is een slim
alternatief voor het composteren van
GFT. Het kweken van meelwormen is
niet nieuw, maar ze inzetten om groene
reststromen te verwerken is dat wel.
Ook draagt het plan bij aan de
eiwittransitie: van vlees naar nieuwe,
meer duurzame eiwitbronnen. Als dit
initiatief slaagt, levert dat een serieuze
maatschappelijke impact.

VAN ROTTERDAMSE
BODEM
INITIATIEFNEMER STUDIO ACTE

Wat als we de Rotterdamse bodem hergebruiken als bouwmateriaal?
Studio ACTE onderzoekt de aarde van Rotterdam. Geschikte aarde
wordt bij dit initiatief verwerkt tot een bouwproduct. In het openlucht
lab in Marconia experimenteert ACTE bovendien met Rotterdamse
aarde in gebouwde toepassingen, samen met bewoners van de stad.
Motivatie stadsjury
Bouwen met gestampte aarde is nieuw
in Nederland en toegepast onderzoek is
er nog niet. Onderzoek en analyse van
de bodem leveren toegevoegde waarde
voor volgende initiatieven en projecten.

We waarderen de experimentele
aanpak met kennisdeling als doel.
Leuk dat Rotterdammers hierbij
betrokken worden.

STARTBEDRAG

€25.000,-

1. NIEUWE ECONOMIE
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2.
WERKGELEGENHEID
Het thema werkgelegenheid gaat vooral over het laten deelnemen van kwetsbare groepen aan de arbeidsmarkt:
sterker door werk!

2. WERKGELEGENHEID
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BLOOMING BAKERY

SCHIEMAPS

INITIATIEFNEMER STICHTING FIER

INITIATIEFNEMER STICHTING MESH

Blooming Bakery is de leer- en werkplek van Stichting Fier. Jonge
slachtoffers van mensenhandel, huiselijk geweld en seksueel geweld
krijgen hier de kans om werkervaring op te doen. Ze gaan aan de
slag in het bakkersvak, in het ondernemerschap en met het runnen
van een lunchroom. Daar doen ze niet alleen werkervaring op, maar
bouwen ze ook aan zelfvertrouwen en aan een sociaal netwerk.

In de wijk Schiemond krijgen jongeren de opdracht om tegen beta
ling verschillende delen van de woonwijk te beschilderen. Dit doen
ze onder begeleiding van een kunstenaar. Dat creëert niet alleen een
fijne leefomgeving in de wijk: het zorgt ook voor meer toekomstper
spectief van de jongeren.

STARTBEDRAG

€50.000,-

Motivatie stadsjury
Op een nieuwe en positieve manier
helpt Blooming Bakery om een getraumatiseerde groep mensen hun leven
weer op de rit te krijgen. Niet alleen
maken ze mooie en lekkere creaties:
ze krijgen de kans om in een veilige
omgeving een opleiding te voltooien
en werkervaring op te doen. Vanwege
veiligheidsrisico’s kunnen deze vrouwen
en meiden namelijk vaak niet naar
school of een werkbedrijf. Dit project
helpt een zeer kwetsbare groep
om weer deel te nemen aan de
maatschappij.

Motivatie stadsjury
Door het maken van kunst door
jongeren uit Schiemond ontstaat er
een verbinding met andere jongeren en
bewoners van de wijk. Hierdoor
ontstaat een fijne leefomgeving.
Het plan biedt jongeren en kunstenaars

in deze moeilijke tijd een kans om iets te
verdienen, te werken aan vaardigheden
en een netwerk op te bouwen. Hierdoor
hebben ze straks meer kans op werk.

STARTBEDRAG

€45.000,-

2. WERKGELEGENHEID
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SPIDER CITY
ROTTERDAM

WEAR
INITIATIEFNEMER WEAR B.V.

INITIATIEFNEMER DAVID BALHUIZEN
Altijd al superkrachten willen
hebben? Bij Spider City klim en
vlieg je dwars door de jungle,
midden in Rotterdam. Maar het
is meer dan alleen fun: Spider
City verbindt jongeren met een
afstand tot de arbeidsmarkt met
hun talenten. Ook biedt het
kinderen uit kwetsbare wijken
een plek om lekker te bewegen.

STARTBEDRAG

€98.800,-

2. WERKGELEGENHEID

Motivatie stadsjury
Het initiatief is een mooie aanvulling op
Rotterdam-Zuid. In dit gebied is wat
minder aanbod om te bewegen, terwijl
er wel vraag is naar een laagdrempelig
aanbod gericht op bewegen. Deze
vraag is ook logisch omdat het om een
sterk verstedelijkt gebied gaat. Spider
City laat Rotterdammers (en niet-Rotterdammers) kennis maken met een nieuw
soort klimervaring. Dat maakt dit
initiatief vernieuwend. Spider City wil in
1 jaar tijd vier banen creëren voor
jongeren met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Daarbij maakt de
organisatie gebruik van een buddy die
deze jongeren begeleidt.

STARTBEDRAG

€100.000,WEAR gelooft in een inclusieve arbeidsmarkt met
gelijke kansen en in een duurzamere wereld. Het is
een winkel waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
gedragen sneakers schoonmaken en verkopen. Schoonmaken
doen ze met duurzaam schoonmaakmiddel. Zowel mensen als
sneakers krijgen op deze manier een nieuwe kans.
Motivatie stadsjury
WEAR slaat verschillende maatschappelijke vliegen in één klap. Het initiatief zorgt
voor bewustwording bij een belangrijke doelgroep, is effectief in het verminderen
van de afvalberg en biedt banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Het gaat ook nog eens om vaste banen! Dankzij de hippe branding zullen mensen
graag iets kopen bij WEAR en het maakt circulaire keuzes in aanschaf en
reparatie aantrekkelijk.
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MEEDOEN
3.
3. MEEDOEN
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APP JE HAPPY
VOOR ROTTERDAMSE
MEISJES

BAKFIETSMUSEUM
(KUNST AAN HUIS)

INITIATIEFNEMER KENNISCENTRUM TALENTONTWIKKELING
VAN HOGESCHOOL ROTTERDAM

Het Bakfietsmuseum brengt
kunst aan huis. Ouderen,
bewoners van verzorgings
huizen, scholieren, vrijwilligers
en buurtbewoners: deze
organisatie wil ze cultureel
verblijden en kunstig verrijken.
Dit gebeurt op een toegankelijke,
onverwachte en verrassende
manier. Gewoon: door ernaar te
kijken en over te kletsen, samen
met andere Rotterdammers.

Veel Rotterdamse middelbare
scholen signaleren depressieve
klachten bij meisjes door
gebrek aan sociale contacten.
Daardoor halen ze slechte
cijfers op school. Een nieuwe
app helpt vriendinnenduo’s
samen hun veerkracht te
versterken.

STARTBEDRAG

€74.957,-

3. MEEDOEN

Motivatie stadsjury
De stadsjury ziet de maatschappelijke
bijdrage van het project. Depressie en
eenzaamheid is een groot probleem bij
jongeren, blijkt ook uit verschillende
onderzoeken. Preventie van depressie is
daarom een heet hangijzer. Door
corona is de noodzaak voor depressiepreventie bij tienermeisjes in een
stroomversnelling geraakt. Voor deze
doelgroep is dit project belangrijk. De
stadsjury vindt het project om meerdere
redenen vernieuwend: een dergelijk
interventieprogramma voor Rotterdamse
middelbare scholen bestaat nog niet.

INITIATIEFNEMER STICHTING GELUK

STARTBEDRAG

€20.000,-

Motivatie stadsjury
Het Bakfietsmuseum brengt het museum
en de museumkunst naar de oudere
Rotterdammer toe, zowel in
verzorgingshuizen als in de buurt.
Dit doen ze in samenwerking met
wijkpartners en kunstenaars, maar
ook met jongeren. Met behulp van
kunst en verhalen leren Rotterdammers
elkaar kennen en krijgen mensen
hulp om aan de maatschappij mee
te doen. Juist de combinatie met
theatrale elementen maakt dit
project onderscheidend.
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CODE TO SUCCESS

DADDY’S PLACE

INITIATIEFNEMER CODE TO SUCCESS

INITIATIEFNEMER WIETSKE WILLEMSE

Code to Succes laat basisschool
kinderen al spelend kennis
maken met de wondere wereld
van coderen. Het gebruikt de
nieuwste technologie om de
vaardigheid voor kinderen
begrijpelijk te maken.

Stel: je bent een jonge Rotterdamse man tussen de 20-30 jaar en je
wordt voor het eerst vader. Je wilt een betrokken en goede vader
zijn, maar je hebt geen idee waar je moet beginnen. Daddy's Place
is het platform dat je helpt. Dit innovatieve concept is gestart door
een student.

Motivatie stadsjury
Coderen en programmeren vereist
specifieke skills. Daarmee hebben
kinderen meer mooie loopbaankansen
in de toekomst. Het is slim om de keuze
voor kansrijke beroepen te stimuleren.
Niet iedereen kan tenslotte piloot,
vlogger of voetballer worden.
Kinderen op een leuke manier hun
eigen talenten laten ontdekken,
draagt bij aan groter zelfvertrouwen
en een succesvolle toekomst.

STARTBEDRAG

€25.000,-

Motivatie stadsjury
Daddy's Place creëert een platform voor
een groep Rotterdammers die nu vaak
vergeten wordt. De aanvraagster heeft
veel kennis en ervaring op het gebied
van jonge moeders. Doel is een online
platform met offlinebijeenkomsten. Daar
krijgen jonge mannen die voor het eerst
vader worden de nodige informatie.
Het project richt zich niet op een enkele
wijk, maar op de hele stad. De combinatie met podcasts is ook vernieuwend.
Het is de bedoeling om 100 jonge
vaders te bereiken.

STARTBEDRAG

€47.677,-

3. MEEDOEN
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DE MAKERIJ

EMPATHISCHE EMILY

INITIATIEFNEMER STICHTING DE MAKERIJ ROTTERDAM

INITIATIEFNEMER HATRABBITS

De Makerij biedt Rotterdammers de mogelijkheid zelf een eigen
creatie te maken en de voldoening daarvan te ervaren. Zo kan
het deel gaan uitmaken van keuzes in hobby, opleiding of werk.
De focus ligt op kinderen van 10 tot 16 jaar. Bovendien kan het
project dienen als opstap voor startende vakmensen of als werk
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Motivatie stadsjury
Een geweldig idee! Dit plan brengt
vakmensen, hobbyisten én mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt bij
elkaar. Het project heeft een grote
maatschappelijke meerwaarde. Met je
handen bezig zijn en zelf iets maken is
aan het verdwijnen. En dat terwijl er
veel behoefte aan is. Dit is een slimme
en effectieve manier om kennis over
handvaardigheden te delen tussen
ambachtelijk geschoolde vakmensen en
hobbyisten en jongeren.

STARTBEDRAG

€100.000,-

Emily is een empathische
chatbot met een luisterend oor
die aanvoelt als een goede
vriendin. Ze zal in het gesprek
vragen naar diverse endome
triose-gerelateerde klachten.
Deze vragen zijn gebaseerd op
de zelftest van de Endometriose
Stichting. Daarbij kan Emily
(indien nodig) een suggestie
doen.
Motivatie stadsjury
Een lastig onderwerp op een laag
drempelige manier bij meisjes onder
de aandacht brengen: hier is goed
over nagedacht. Slim ook, om dit aan
te bieden op de wc's van scholen.
Meisjes zijn hier even alleen, soms

3. MEEDOEN

toch al met hun telefoon in de hand,
en hoeven zich niet te schamen.
Het gebruik van een QR-code maakt
de toegang makkelijk en snel.

STARTBEDRAG

€22.420,-
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JOBON PRESENTEERT:
FUTURELAB010
INITIATIEFNEMER JOBON
Werkzoekenden spelen samen
een online escape room en
kruipen in de huid van een
recruiter. Vervolgens is er een
programma waarbij ze werken
aan digitale vaardigheden.
Deelnemers vergroten zo hun
netwerk, zelfvertrouwen en
duurzame inzetbaarheid.
Motivatie stadsjury
Dit is een mooi afgebakend initiatief,
gebaseerd op een goed en kansrijk idee.
De doelgroep is werkloos en wordt
uitgedaagd om aan digitale skills te
werken. En dat is belangrijk om mee te
kunnen doen op de arbeidsmarkt en in
de maatschappij. Kortom: een nieuwe
manier om mensen spelenderwijs een
netwerk te bieden en hun digitale skills
op te halen.

3. MEEDOEN

STARTBEDRAG

€70.000,-

KINDERCOPOLI
INITIATIEFNEMER LINDSAY SILVA
De KinderCoPoli is een uniek
combinatiespreekuur voor zieke
kinderen. De kinderarts en de
kinderfysiotherapeut zien de
jonge patiënten tegelijkertijd,
buiten het ziekenhuis. Ook
trekken zij meer tijd uit voor een
consult. De zorgprofessionals
kijken niet alleen naar de klacht,
maar ook naar leefstijlfactoren.
Er is bovendien aandacht voor
factoren die ook de latere
gezondheid beïnvloeden, zoals
beweging, ontspanning en
voeding. Zo groeien kinderen
op tot gezonde volwassenen.

Motivatie stadsjury
Het idee om kinderen medisch te
begeleiden op een niet-medische plek
is vernieuwend. Op de KinderCoPoli
werken disciplines samen die elkaar
aanvullen en versterken. Zo kun je de
beste zorg voor het kind bieden.
Pluspunt is de combinatie: je gaat aan
het werk met zowel de mentale als
fysieke gezondheid. Door vroegtijdig te
signaleren en te behandelen kan erger
worden voorkomen. En dat is belangrijk
voor de toekomst van het kind.
Daarnaast kan het ook de toekomstige
zorgkosten voor de samenleving
enorm verkleinen.

STARTBEDRAG

€25.000,-
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MAKINGBEAUTY@
ATELIERJAN

MPIX URBAN
SPORTPLATFORM

INITIATIEFNEMER STICHTING JAN

INITIATIEFNEMER MAIKEL PIERAU

Dit is een onderneming voor tienermeiden waar twee producten
gemaakt worden: schoonheidsproducten en kleding. De deelnemers
ontwikkelen zich in een periode van 3 jaar tot ondernemers. Deze
werkmethode is gebaseerd op het Doeboek voor Kindondernemers
en de methode van het ‘niet formeel leren’.

Dit initiatief maakt ruimte
beschikbaar in een oude sport
school. Daarbij ontwikkelen
de initiatiefnemers specifieke
sport en leisure programma’s
voor jongeren in Hoogvliet.
Dit gebeurt door middel van
een selfsupporting urban sport
platform voor sportondernemers.
De doelgroep bestaat uit
jongeren van 8 tot 27 jaar.
Een soortgelijke multifunctionele
jongeren hub is er nu nog niet.

Motivatie stadsjury
Het project levert een maatschappelijke
bijdrage door het ontwikkelen van
vaardigheden bij kwetsbare jongeren.
De meiden leren over ondernemerschap, empowerment en talentontwikkeling. De doelstellingen zijn breed en
moeilijk meetbaar. Toch kan dit een
mooie aanvulling zijn op het formele
leren. Het is daarom waardevol voor de
jongeren in de wijk.

Motivatie stadsjury
Voor de jongeren van Hoogvliet is
MpIX een mooie kans om aan de
maatschappij mee te doen door middel
van sport. MpIX kan een platform in
Hoogvliet worden die urban sport &
kunst, jongerenwerk, stageplaatsen en
toeleiding naar werk met elkaar
verbindt. De combinatie van de functies
vinden we vernieuwend. Daarbij is er
in dit gebied een duidelijke behoefte
aan de faciliteiten die het initiatief
wil realiseren.

STARTBEDRAG

STARTBEDRAG

€100.000,-

€39.341,-

3. MEEDOEN
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NAAR ARBEID
D.M.V. SIMULATIE
ONDERWIJS

NATUUR ONTDEK
KOFFER
INITIATIEFNEMER NATUURSPEELTUIN DE SPEELDERNIS

INITIATIEFNEMER SCHREUDER COLLEGE DE VILLENEUVESTRAAT
Met behulp van een rij-simulator oefenen voor het behalen van
je rijbewijs B: dit initiatief maakt het mogelijk voor (cluster 4)
praktijkschooljongeren met een licht verstandelijke beperking en
andere problematiek. Dit initiatief gaat de uitdaging aan met
andere praktijkscholen en het bedrijfsleven. Met een rijbewijs
op zak vinden jongeren sneller een baan.
Motivatie stadsjury
Dit initiatief is niet alleen nieuw voor Rotterdam, maar ook voor Nederland. Het is een
heel praktisch plan waar leerlingen zeker enthousiast van worden. Een rijbewijs B is
voor jongeren echt een wapen op de arbeidsmarkt. Het zorgt dan ook in hoge mate
voor maatschappelijke impact.

STARTBEDRAG

€60.431,-

3. MEEDOEN

De Speeldernis maakt van
buitenspelen weer een tweede
natuur. Om alle Rotterdamse
kinderen te inspireren biedt
deze speeltuin avontuurlijke
natuurlessen. Daarnaast kunnen
kinderen prachtige pakketten
meenemen om in hun eigen
omgeving spelenderwijs verder
te leren en zich te verwonderen.
Dit is geschikt voor elk seizoen.
Motivatie stadsjury
Het product is vernieuwend en gebaseerd
op vragen van scholen, ouders en
kinderen. Het project helpt de aanpak
van leerachterstanden bij kinderen op
het gebied van mens en natuur. Ook
neemt het effect van de lessen dankzij

het pakket toe. Zo wordt het meer een
doorlopend verhaal. Zeker in een tijd
waarin kinderen minder ravotten en
bezig zijn in de natuur is dit een
waardevolle aanvulling voor de jeugd.

STARTBEDRAG

€49.505,-
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REKEN JE ROT!

ROAD TO THE FUTURE

INITIATIEFNEMER STICHTING ACTIEF LEREN

INITIATIEFNEMER SKIN-ROTTERDAM

Stichting Actief Leren wil
Rotterdamse kinderen, ouders
en leerkrachten in beweging
brengen door buiten te rekenen.
Dwars door Rotterdamse
wijken maakt de stichting
leuke rekenroutes die kinderen
met vrienden, ouders of
klasgenoten kunnen volgen.
Het plan slaat twee vliegen
in één klap: kinderen spelen
buiten en zijn meer bezig
met rekenen.
Motivatie stadsjury
Het project heeft een goede maatschappelijke bijdrage. Het draagt bij aan het
vrij bewegen in de stad en stimuleert
het aanleren van rekenvaardigheden.
Leren door te doen is een goede
aanvulling op het leren in de school
banken. Daarnaast is bewegen
belangrijk voor kinderen: zeker na
de coronapandemie. Hierdoor hebben
kinderen veel thuisgezeten en zijn
dikker geworden.

3. MEEDOEN

STARTBEDRAG

€11.500,-

STARTBEDRAG

€19.554,-

Het aantal 50-plussers neemt toe in gemeenschappen van de eerste
generatie mensen met een West-Afrikaanse migratieachtergrond.
SKIN-Rotterdam bereidt deze mensen voor op oud worden in
Nederland door passende thuisworkshops aan te bieden.
Toekomstambassadeurs bieden die workshops aan met behulp
van 'Legacy Suitcases'.
Motivatie stadsjury
Het project focust zich op Rotterdamse ouderen met een West-Afrikaanse migratie
achtergrond. Dit is een groep waar nog geen specifieke programma's of projecten
voor lijken te zijn. Ook hun families worden betrokken. Daarmee bereikt 'Road to
the Future' een hele nieuwe groep, buiten de ouderen. De inhoud van het project
sluit aan op het programma van de gemeente Rotterdam 'Ouder en Wijzer'.
De presentatievorm is vernieuwend en dat vergroot de kans op slagen.
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SAMEN DOEN,
SAMEN ONTDEKKEN,
SAMEN LEREN

SAMEN
PROGRAMMEREN
WE DE TOEKOMST!

INITIATIEFNEMER STICHTING DE SPEELFABRIEK

INITIATIEFNEMER STICHTING MANO

De Speelfabriek ontwikkelt
voor de Rotterdammers van de
toekomst de uitvindspeeltuin.
Doel: de speeltuin net zo leuk
en toegankelijk maken als een
ballenbak. Daarbij moet het
uitdagender en leerzamer zijn
dan het NeMo. Zo helpt de
organisatie zoveel mogelijk
Rotterdamse kinderen hun
techniektalent te ontdekken.

Nieuwe Rotterdammers klaarstomen als IT-professional tijdens
een intensief opleidingstraject: daar zet dit initiatief zich voor in.
De trainingen, verzorgd door ingeburgerde statushouders, vinden
zowel online als op locatie plaats. Ze passen bij de huidige
dynamiek van de stad en hebben de blik op de toekomst.

STARTBEDRAG

€100.000,-

3. MEEDOEN

Motivatie stadsjury
Dit initiatief bruist van de liefde voor
techniek en kinderen. Het plan richt zich
specifiek op het verhogen van de
inclusiviteit. Daarnaast wil het groepen
bereiken die nu niet komen omdat ze
het niet kunnen betalen. De scholen zijn
hierbij een belangrijk instrument, net als
randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld
vervoer. Het project levert een duidelijke
maatschappelijke bijdrage. Het draagt
bij aan techniekonderwijs en beter
opgeleid technisch personeel. Door de
vernieuwing en de andere aanpak
richting de scholen is een omvangrijke
groei van het aantal deelnemers
voorzien. Bovendien komen veel
kinderen in aanraking met techniek.

Motivatie stadsjury
Het plan bestaat uit vernieuwende
aspecten, zoals het werken aan soft
en hard skills en de inzet van theater
om de taal te leren. In deze tijden van
digitaal en thuiswerken, sluit dit
opleidingsprogramma goed aan bij de
dynamiek van de huidige maatschappij.
Bovendien draagt het op een creatieve
en ondernemende manier bij aan
belangrijke doelen van de stad:
werkgelegenheid voor kwetsbare
groepen en mogelijkheden voor
Rotterdammers om mee te doen aan
de samenleving.

STARTBEDRAG

€42.500,-
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SPEAKSEE MAAKT
ROTTERDAM
TOEGANKELIJKER

TEXTIEL ERUIT
GROEN ERIN

INITIATIEFNEMER SPEAKSEE

Dit project stimuleert de inzameling van textiel door er iets tegenover
te zetten. Op scholen komen textiel inzamelingsbakken. Voor elke
kilo textiel ontvangt de school een tegoed voor groene zaken.
Denk bijvoorbeeld aan tuingereedschap, zaadgoed, vaste planten
en vergroening op, aan en in de school. Zo stimuleert groen het
inzamelen van oude kleding.

Speaksee zorgt ervoor dat
anderstaligen volwaardig
kunnen meedoen in Rotterdam.
Het is een innovatief systeem
dat spraak omzet naar tekst
in een groot aantal talen.
Speaksee is in te zetten op
publieke locaties in de stad,
bijvoorbeeld de servicelocaties
van de gemeente Rotterdam.

STARTBEDRAG

€80.000,-

3. MEEDOEN

Motivatie stadsjury
Deze innovatie is een nuttige oplossing
voor arbeidsmigranten in de multiculturele samenleving. Voor anderstaligen
is het niet altijd makkelijk om contact
te hebben met de gemeente Rotterdam.
Deze vorm van communicatie vergroot
hun zelfredzaamheid. Zo kan het
potentieel van anderstaligen beter benut
worden voor henzelf en de samenleving.
Het kan een uniek nieuw product zijn
voor de dienstverlening van de gemeente Rotterdam aan deze groepen.
En ook daarbuiten zien we mogelijke
toepassingen.

INITIATIEFNEMER CIRCULAIRE TUIN BV

Motivatie stadsjury
De combinatie tussen vergroenen van
schoolpleinen en het inzamelen van
kleding is relevant en kansrijk. Het
project is heel zichtbaar. Kinderen leren
zo dat zuinig omgaan met grondstoffen
belangrijk is. Groene speelpleinen zijn
bovendien goed voor de gezondheid.

STARTBEDRAG

€33.259,-
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VAAR JE EIGEN
KOERS
INITIATIEFNEMER IKAPITEIN

STARTBEDRAG

€12.106,‘Vaar jouw eigen en schonere koers’ is een
interactief bewustwordingsprogramma voor
basisschoolleerlingen uit de wijk Delfshaven.
De kinderen zijn tussen de 10 en 12 jaar. De thema’s zijn 21-eeuwse
vaardigheden, duurzaamheid en plastic soup. Het programma leert
de kinderen over duurzaamheid en sociaal ondernemen.
Motivatie stadsjury
De gebiedsgerichte aanpak en vertaling naar lokale doelgroepen is vernieuwend.
De meerwaarde is dat leerlingen rondom de school afval opruimen. Het project
draagt bij aan een nieuwe toekomstbestendige economie (circulair). Het is heel
belangrijk om kinderen te leren over het belang van een schone wereld.

3. MEEDOEN
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AANTREKKELIJKE
STAD

4.
4. AANTREKKELIJKE STAD
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BMX-FIETSPARK
INITIATIEFNEMER DANSH URBAN SPORTS
Voetballers hebben een voetbalveld nodig en tennissers kunnen niet
zonder een tennisbaan. Zo heeft ook de BMX-er een plek nodig om
zijn stoere sport te beoefenen. Dit initiatief wil een park aanleggen
dat bestaat uit een BMX-crossbaan van minimaal 300 meter lang.
Deze voldoet daarmee aan de nationale eisen voor trainingen
en wedstrijden.
Motivatie stadsjury
Het inrichten van het park en de aanleg
van een BMX-baan heeft meerwaarde
in het gebied. Dit nodigt jong en oud uit
om bij elkaar te komen. Het plan toont
een grote inzet van de initiatiefnemers.
Met een groot programma om BMX’en
te stimuleren is het maatschappelijk
belang aangetoond. Het is een aanvul-

STARTBEDRAG

€94.600,-

4. AANTREKKELIJKE STAD

ling voor de stad Rotterdam. Recreatieve
buitenruimte is tegenwoordig schaars,
maar des te meer gevraagd. Dit park is
een sportieve hotspot midden in de stad,
waar zowel Rotterdammers als mensen
van buiten de stad graag naartoe
komen.

CITIES OF THINGS
FIELD LAB 010
INITIATIEFNEMER CITIES OF THINGS
Steeds meer intelligente en
autonome objecten verschijnen
in ons straatbeeld. Dit verandert
de systemen van de stad en
het heeft impact in de buurt en
straat. Met de Cities of Things
Lab-kar kunnen buurtbewoners
aan de slag met intelligente
innovaties. Ze ontwerpen
samen met ontwerpers
citythings-prototypes en
maken prototypen.

Motivatie stadsjury
Dit is een mooie aanpak om de burger
direct te betrekken in de ontwikkeling
van Smart City en City of Things.
Partijen vanuit alle niveaus zijn daarbij
goed vertegenwoordigd. Het is innovatief hoe de initiatiefnemers de ontwikkelingen van City of Things koppelen met
de gebruikers: zowel in vormgeving als
gebruik. Ook de samenstelling van het
team en de ontwikkeling van de lab-kar
zijn innovatief.

STARTBEDRAG

€77.904,-
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FLOATING
STUDENTS
INITIATIEFNEMER OWNERSHIP
Het concept Floating Students wil regeneratieve drijvende woonboten
voor studenten bouwen in Rotterdam. Studenten bouwen ongebruikte
binnenvaartschepen om tot woongroepen, op een manier waarbij
ook de natuur gebaat is. Zo dragen ze bij aan een fijne omgeving,
een gezondere woningmarkt en biodiversiteit.

FUNGI TO BEE
INITIATIEFNEMER FUNGI TO BEE
Fungi to Bee ontwikkelt een innovatieve groene wand, een
samenwerking tussen planten, dieren en mensen. Mycelium, het
netwerk van draden van een schimmel of een zwam, is hierbij de
verbindende factor. De wand draagt bij aan biodiversiteit, CO2-op
slag, isolatie, sociale cohesie en een prettige, groene leefomgeving.
Motivatie stadsjury
Myceliumwanden dragen bij aan een
groenere leefomgeving met minder
hittestress en een betere luchtkwaliteit.
Het onderzoek en de ontwikkeling van
toepassingen kan zorgen voor meer
maatschappelijke opgaven in de stad.
Veelbelovende materialen kunnen een
gamechanger zijn voor bouw en
renovatieprojecten die de stad groener,
duurzamer, koeler en bio divers maken.
Ze zetten aan tot co-creatie met
bewoners. Een mooi experiment om
van te leren.

Motivatie stadsjury
Duurzaamheid is tegenwoordig belangrijk bij de bouw van woonboten. De initiatiefnemers gaan hierin een stap verder. Ze maken een duurzaam ontwerp voor een
drijvende woongroep. En dat ontwerp is ook nog eens regeneratief. De studenten
dragen bij aan oplossingen voor meerdere problemen. Ook de krappe woningmarkt
en de natuur heeft er iets aan. Het initiatief is vernieuwend omdat het door studenten
zelf is bedacht en niet door ontwikkelaars en investeerders. Het werkt ook inspirerend
voor andere stadsmakers.

STARTBEDRAG

€100.000,-

4. AANTREKKELIJKE STAD

STARTBEDRAG

€85.000,-
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PUMPTRACK
INITIATIEFNEMER STICHTING BIKEPARKROTTERDAM

RAVOTTUH POP UP
PLAYGROUND
INITIATIEFNEMER BUURTLAB

BikeParkRotterdam is een sportlocatie voor mountainbikers met
diverse skill- en trainingsmogelijkheden. De doelgroep groeit door
toevoeging van een asfalt pumptrack: een circuit met bulten en kom
bochten. Straks kunnen naast MTB’ers ook steppers, skaters, skate
boarders en BMX’ers gebruik maken van een echte asfalt pumptrack.
Motivatie stadsjury
Als concept is een pumptrack niet vernieuwend, maar het plan zoals het hier wordt
geschetst is er niet in Rotterdam. Ook is de opzet uniek. In Nederland is het fenomeen
pumptrack de laatste 5 jaar op gang gekomen. Er zijn inmiddels ongeveer 30
pumptracks in Nederland. Rotterdam heeft op dit moment alleen een kleine mobiele
pumptrack. Nieuw aan dit project is de combinatie met het bikepark (mountainbike
parcours) en de bijbehorende vrijwilligers. Het project draagt bij aan meer beweeg
plezier en aan een nieuwe economie.

Speelruimte voor kinderen is schaars. Er zijn maar weinig plekken in
de stad waar ze lekker tekeer kunnen gaan zonder bemoeienis van
volwassenen. En dat hebben ze wel nodig. Met een elektrische
wagen vol materialen bezorgt BuurtLAB een pop-up playground
op een groene plek. Daar wordt in 30 minuten tijd een speelplek
opgebouwd in campingstijl. En dan kan het buitenspelen beginnen!
Ravottuh-werkers begeleiden het spelen.

STARTBEDRAG

€57.000,-

Motivatie stadsjury
Dankzij dit project kunnen alle
Rotterdamse kinderen op een
vernieuwende manier buitenspelen.
Daarin is aandacht voor eigen initiatief,
lekker vies worden, spelen in het groen
en spelen met begeleiding in plaats van
spelen onder leiding. Door de mobiele
en flexibele werkwijze is het mogelijk
om overal in de stad een speelplek
aan te bieden.

STARTBEDRAG

€98.500,-

4. AANTREKKELIJKE STAD
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STADSSTRUIK

URBAN REEF

INITIATIEFNEMER WALDEN STUDIO/BUREAU STADSNATUUR

INITIATIEFNEMER URBAN REEF

Momenteel is er een tekort
aan habitats voor mussen.
Stadsstruik wil meer leefgebied
voor dit vogeltje creëren. Dit
initiatief plaatst lichte modulaire
struikstructuren in ongebruikte
stukken van de stad, zoals
daken en braakliggend terrein.
En dat zijn nou net de plekken
waar de mus zich prettig voelt.

Voor duurzame vergroening dat weinig onderhoud vraagt, is
het nodig de juiste condities te scheppen. Dit gaat dus verder dan
zomaar een strook groen te beplanten. Urban Reef gebruikt
nieuwe maaktechnieken voor de creatie van biodiverse plekken.

STARTBEDRAG

€19.916,-

4. AANTREKKELIJKE STAD

Motivatie stadsjury
Dit is een interessant samenwerkings
verband tussen Bureau Stadsnatuur
(onderdeel van stichting Natuur
historisch Museum Rotterdam) en
Walden Studio. De stadsjury vindt
dat je alle kansen moet aangrijpen
om te vergroenen en ruimte aan dieren
te bieden. Dit is dus belangrijk voor
dier én mens, op vele vlakken.

Motivatie stadsjury
De maatschappelijke bijdrage van het
project is groot. Extreem weer komt
steeds vaker voor, waardoor de kans
op hevige neerslag, hitte en droogte
toeneemt. Daarnaast draagt het initiatief
bij aan de biodiversiteit doordat
plantensoorten die van nature in het
gebied voorkomen de kans krijgen om
op de regenton te groeien. In dit plan is
het ontwerp de innovatiemotor om
maatschappelijke opgaven in de stad

integraal aan te pakken. Water, groen
en materiaal zijn de primaire impact
gebieden. Ze zijn alle drie belangrijk
voor Rotterdam. Daarbij wordt er ook
nog eens nieuwe kennis vergaard en
het heeft impact op het straatbeeld
van Rotterdam.

STARTBEDRAG

€100.000,-
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(W)ALL INCLUSIVE
ROTTERDAM
INITIATIEFNEMER KAJA COLLECTIVE
Een low-cost, circulaire, laag technologische en onderhoudsarme
groene gevel die ruimte biedt voor de lokale biodiversiteit om te
floreren: (W)all Inclusive maakt het mogelijk. Dit initiatief zet zich
ervoor in om het vergroeningspotentieel van de verticale oppervlak
tes te benutten. Zo gaan zij voor een groen en gelukkig Rotterdam.
Motivatie stadsjury
Wij vinden dit een waardevol initiatief voor vergroening van verticale oppervlaktes
in de stad. De groene gevel draagt bij aan vergroening van Rotterdam en duurzaamheid. Het vergroot de biodiversiteit in de stad. Het ontwerp kan dienen als een
innovatiemotor voor andere maatschappelijke opgaven. Door de modulaire opbouw
is dit toe te passen op veel verschillende plekken: van heel groot tot heel klein.

STARTBEDRAG

€24.660,-

4. AANTREKKELIJKE STAD
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WILDCARD
WILDCARD
WILDCARD
Een wildcard is speciaal in het leven geroepen voor een initiatief die niet onder
een specifiek thema valt, maar die wel helpt bij het verbeteren van de stad.

WILDCARD
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URBAN SUN
INITIATIEFNEMER STUDIO ROOSEGAARDE

WI
CARLD
D!

Het initiatief bestaat uit een expo met een experimentele installatie
en een reeks events met een inhoudelijk programma. De installatie
visualiseert de werking van een UV-licht en plaatst dit als experiment
in de maatschappelijke discussie over het coronavirus. Daarbij worden
kunst, ontmoeting en wetenschap als katalysator gebruikt.
Motivatie stadsjury
Het initiatief is vernieuwend. De stadsjury spreekt van een voorbeeldproject waarin
kracht van ontwerp wordt ingezet om maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar
te maken. Juist in tijden van een pandemie heeft Rotterdam de verbeeldingskracht van
kunst en ontwerp nodig om dialoog op gang te brengen tussen burgers,
wetenschappers en ambtenaren. Over onderwerpen waar elke Rotterdammer zich mee
bezighoudt, zoals lockdown, beperkende maatregelen, weerbaarheid van Rotterdam
bij nieuwe uitbraken en ook nieuwe innovaties. Het initiatief bestaat uit een expo met
een experimentele installatie en een reeks events met een inhoudelijk programma.
De stadsjury is overtuigd van de grote impact die het initiatief kan hebben op een
open dialoog in Rotterdam ten tijde van de pandemie. Daarom beschouwt de
stadsjury dit initiatief als ultieme wildcard.

STARTBEDRAG

€100.000,-

WILDCARD
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INFO EN CONTACT
CityLab010@rotterdam.nl
www.citylab010.nl
Meedenken en meedoen in Rotterdam!
www.rotterdam.nl/meedenken-doen

Onze speciale dank gaat uit naar alle innovatieve
dromers, denkers en doeners van Rotterdam,
de enthousiaste juryleden en coaches van
CityLab010 en onze betrokken partners.

Aan deze uitgave kunnen geen
rechten worden ontleend.

rotterdam

INFO EN CONTACT

New York • Rotterdam • London
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