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VOORWOORD
Als Rotterdammers naast hun ‘opgestroopte mouwen-mentaliteit’ en ‘natte T’ ergens om 
bekend staan, is dat wel om hun dromen en hart voor de stad. Precies de kenmerken 
 waarmee ook de plannenmakers van CityLab010 zich dit jaar weer weten te onderscheiden. 
Maar liefst 127 vernieuwende initiatieven rond actuele maatschappelijke thema’s deden 
mee aan CityLab010.

Deze tijd vol veranderingen en uitdagingen vraagt om 
innovatieve en creatieve oplossingen. Met CityLab010 
werken we samen met Rotterdammers aan vernieuwen-
de ideeën. We ondersteunen initiatiefnemers met het 
delen van kennis, coaching, een groeiend netwerk én 
een startsubsidie. De onafhankelijke Stadsjury heeft alle 
initiatieven van 2022 beoordeeld. In dit juryrapport 
presenteren we de 46 beste initiatieven van CityLab010 
van dit jaar. Deze plannenmakers gaan aan de slag 
met een startbudget van CityLab010. 

Fabulous Fungi is een alternatief voor schadelijke 
synthetische textielverf door de ontwikkeling van een 
duurzame verf op basis van schimmels. De LOBBY 
verbindt instanties en organisaties om samen jongeren 

uit detentie te helpen en hun leven in de maatschappij 
weer op te bouwen. En Solar Carpet weet met flexibele 
panelen sportvelden in de stad in te zetten voor het 
winnen van zonne-energie… Over deze én alle andere 
initiatieven kun je meer lezen in dit rapport óf op  
www.citylab010.nl. 

Namens het college van B&W dank ik de leden van 
de Stadsjury en de CityLab010-partners voor hun goede 
werk. Het is goed om te zien dat betrokken Rotterdam-
mers met kennis van zaken op deze manier meebeslissen 
over de plannen voor de stad! En ik bedank alle 
initiatiefnemers van CityLab010 2022 voor hun bevlogen 
inzet voor ons mooie Rotterdam. Ik wens jullie allemaal 
veel succes met de uitvoering van de plannen.

Tot slot roep ik Rotterdammers met een goed idee op om 
mee te doen aan de nieuwe ronde van CityLab010 in 
2023. Ook volgend jaar rekenen we op jullie creativiteit 
en vernieuwingsdrang. Ik kijk er naar uit!

Robert Simons
Wethouder Haven, Economie, Horeca en Bestuur   
(wijken en kleine kernen)

W
ethouder Robert Simons

 2    JURYRAPPORT 2022VOORWOORD



INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD 2
DE STADSJURY 4
OVER CITYLAB010 5

1. AANTREKKELIJKE STAD 6
Bioto kids maken de toekomst 7
Later! 7
Stadium Court Under the Bridge 8
Stadspark West 8
TorenTuin  Liskwartier 9
Vrouw en  Krachtig 9

2. MEEDOEN 10
Becoming a Rotterdammer (BaR) 11
Care-Riing 11
Collectief  Kapitaal 12
De BreinBaas 12
De GeluksRoute 13
De LOBBY 13
Jong & oud(er) voor een  inclusief Rdam 14
Knoefy de Verhalen verteller 14
Kralingen aan de Maas 15
Kunstlab 15
Menstruatievriendelijkere scholen 16
NUL TEEN ART 16
Pink Noise 17
Rotterdamse stemmen in  kinderboeken 17
Rotterdamse Vrijheidsmaaltijden 18
Skateland  Reborn 18
Stepping Stones 19
StudioBox in de wijk 19
Van Drop-out naar Drop-inn 20

3.  NIEUWE ECONOMIE 21
0-10 voor de klas 22
Circulaire  Voedsel en  Kruiden Hub 22
De Ruwe Parel, kleerfatsoeneer studio 23
Ebike accu  dokter 23
Een Rotterdams metaversum 24
Elixir Sustainable Bicycles 24
Fabulous Fungi 25
Fieldlab: Startups in de Nieuwe  Economie 25
Groen moet je doen! Groene energie  opwekken 26
Het ZeefdrukCafé 26
Let’s (game) change diapers! 27
Living Light - Park 2.0 27
Luid Fruit 28
Oceanlab010 28
Reefs ‘R Us 29
RietGoed 29
Rotterakkers 30
Rotterdams Hout 30
Solar Carpet 31

4. WERK GELEGENHEID 32
Blik op de Toekomst 33

 WILDCARD 34
-zee -plaats -werk -land 35

INFO EN CONTACT  36

INHOUDSOPGAVE  3    JURYRAPPORT 2022



DE STADSJURY

BESTE ROTTERDAMMER,

Met veel plezier en trots presenteren wij als 
Stadsjury van CityLab010 het juryrapport 
2022. Wij hebben de afgelopen maanden 
127 plannen beoordeeld die bijdragen aan 
een beter, mooier en sterker Rotterdam.

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 belang-
rijke en actuele maatschappelijke thema’s en een plan 
hebben hoe onze stad verder te brengen. 

In 2022 versterkten drie nieuwe leden de Stadsjury. 
En dit was een welkome versterking. Zowel de nieuwe 
als oude Stadsjuryleden zagen indrukwekkende plannen 
voor Rotterdammers binnen de thema’s Nieuwe 
economie, Aantrekkelijke stad, Meedoen en Werk-
gelegenheid. Het is telkens weer bijzonder om te zien 
met hoeveel positieve energie de plannenmakers zich 
inzetten om Rotterdammers en hun stad naar een mooie 
toekomst te leiden.

De Stadsjury heeft aan maar liefst 46 initiatieven geld 
kunnen toekennen, samen goed voor in totaal 3 miljoen 
euro. Ook kent de Stadsjury dit jaar één wildcard toe. 
In dit rapport vind je alle goedgekeurde plannen en 
de beoordelingen. Laat je inspireren door de plannen 
van 2022!

Vol trots vermelden wij dat CityLab010 nog 4 jaar 
doorgaat. Dit geldt ook voor de Stadsjury. Wij kijken 
dan ook uit naar de komende jaren. En we roepen 
nieuwe initiatieven die bijdragen aan het oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken en aan de veerkracht 
van Rotterdam op om zich te melden bij de nieuwe 
ronde van CityLab010 in 2023.

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

Namens de Stadsjury  
CityLab010
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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. Ons programma 
biedt hulp in de vorm van kennis, coaching, 
netwerk én een startbudget. 

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. 

We richten ons in 2022 op vier verschillende thema’s: 
Nieuwe toekomstbestendige, Aantrekkelijke stad, 
Meedoen en Werkgelegenheid voor kwetsbare groepen

CityLab010 is een samenwerkingsprogramma tussen 
de gemeente Rotterdam en zeven 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!

Sinds 2019 worden de ingediende plannen beoordeeld 
door een onafhankelijke Stadsjury van twaalf 
 Rotterdammers met kennis van zaken en hart voor 
de stad. Hiermee is het programma nóg meer van 
de stad.

12
JURYLEDEN

46
INITIATIEVEN KRIJGEN  

STARTBUDGET7
PARTNERS

RUIM 

35 
COACHES

127 
INGEDIENDE 

PLANNEN

€3 
MILJOEN 

STARTBUDGET
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AANTREKKELIJKE 
STAD
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BIOTO KIDS MAKEN 
DE TOEKOMST
INITIATIEFNEMER STICHTING BIOTO

Bioto ziet mogelijkheden om verschillende stedelijke opgaven met 
elkaar te verbinden. Het initiatief draagt bij aan de biodiverse stad 
door tuinrecepten op maat te maken. Door senioren planten als 
zaailing op te laten kweken, wordt het groen in de wijk persoon-
lijker. Dit maakt het initiatief extra verbindend.

Motivatie Stadsjury
De jury vindt de combinatie tussen 
natuur, natuureducatie en techniek mooi. 
Schooltuinen en voedselbosjes zijn 
geweldig. De technische kant van dit 
project is interessant en kan kinderen 
juist aanspreken. Via een omweg 
interesse wekken voor groen en natuur: 
het kan zomaar de het pad zijn om deze 
generatie te bereiken. Bioto wil tien 
scholen selecteren. Door de samen-
werking met IVN (Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid) verwacht de 
jury dat de scholen wel zullen aanhaken. 

SUBSIDIEBEDRAG

€100.000,-

LATER!
INITIATIEFNEMER STICHTING ENVER

Later! is een tool die dak-en thuisloosheid helpt voorkomen,  gemaakt 
met ervaringsdeskundige jongeren. Deze tool verbindt en helpt de 
jongeren – uit de doelgroep rond de uitstroom uit jeugdhulp – hulp 
aan elkaar te vragen. Later! stimuleert zelfvertrouwen én het durven 
maken van fouten, om zo skills te kunnen leren.

Motivatie stadsjury
De jury spreekt van een mooi helder 
plan. De initiatiefnemer heeft uitgebreid 
vooronderzoek gedaan naar de behoef-
ten van jongeren die uitstromen uit de 
jeugdhulp. Goed om te lezen dat dit in 
co-creatie met de doelgroep is ontstaan! 
Door de samenwerking met Garage2020 
gelooft de jury in de innovatieve insteek 
van het plan en de mogelijkheid van 
landelijke opschaling. Hulp, samen-
werking en preventie van deze 
 problematiek zijn cruciaal. SUBSIDIEBEDRAG

€71.897,-
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https://www.CityLab010.nl/initiatieven/slim-en-sociaal-groen-gewoon-doen
https://www.citylab010.nl/initiatieven/later


STADIUM COURT 
UNDER THE BRIDGE
INITIATIEFNEMER STICHTING URBAN CULTURE LAB

Stadium Court Under the Bridge is dé nieuwe plek voor straatcultuur 
en urban sports. Rotterdam heeft een sterke straatcultuur. Er is alleen 
wel een tekort aan goede faciliteiten als het gaat om overdekte 
urban sportplekken. Het pleintje bij het Stadionviaduct leent zich er 
perfect voor om het te herontwikkelen naar een multidisciplinaire 
Street Culture Spot.

Motivatie Stadsjury
De jury is onder de indruk van dit 
initiatief. De overdekte buitenruimte 
onder het viaduct bij de Kuip wordt 
aangevuld met hardware voor free-
running en urban dance. Mei 2022 is 
deze ruimte omgetoverd tot een Creative 
Cruyff Court. Deze plek is nu nog vrij 
leeg en vraagt nog om meer. Mooi om 
ook de opkomst van nieuwe straatcultuur 
activiteiten te faciliteren en professioneel 
te ondervangen! De initiatiefnemers 
laten de programmering doen door 
verschillende communities in Rotterdam. 
Zo creëren ze mede-eigenaarschap.

SUBSIDIEBEDRAG

€65.489,-

STADSPARK WEST
INITIATIEFNEMER K.A. TEN BOSCH

Stadspark West verbindt twaalf volks- en nutstuincomplexen met 
omliggende parken, manege, camping en groenstroken langs infra-
structuur. Zo ontstaat een groene long voor de stad: vol recreatieve 
voorzieningen én ruimte voor klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Motivatie Stadsjury
De jury vindt het een mooi initiatief om 
verschillende groene en blauwe zones in 
Rotterdam West met elkaar te verbinden. 
De stichting start daarvoor een ontwer-
pend onderzoek. Aaneengesloten groen 
is veel weerbarstiger dan versnipperd 
groen. Het heeft een veel groter adaptief 
vermogen om flora en fauna zich te laten 
aanpassen aan context en klimaat. 
Mooie stap.

SUBSIDIEBEDRAG

€50.000,-
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TORENTUIN 
 LISKWARTIER
INITIATIEFNEMER STICHTING TORENTUIN LISKWARTIER

Torentuin Liskwartier gelooft dat ze een unieke plek voorhanden 
hebben: midden in het Liskwartier. Deze is bij uitstek geschikt om 
nieuwe verbindingen te creëren tussen wijkbewoners. Het gaat om 
de tuinzaal in de Opstandingskerk en het aangrenzende terras op 
het zuiden, omgeven door groen. Iedereen is daar welkom.

Motivatie Stadsjury
Investeren in maximaal verbinden, 
samenwerken en elkaar leren kennen: 
het is vooral in deze post-coronatijden 
heel belangrijk. Het idee om actief te 
experimenteren, de wens om flexwerk-
plekken aan te bieden én de sociale 
elementen van het plan… Het spreekt de 
jury allemaal aan. Alle losse elementen 
en activiteiten zijn op zichzelf niet 
vernieuwend, maar voor Het Liskwartier 
wel. De vernieuwing zit in het totale 
aanbod van de Torentuin en de hier-
mee gepaard gaande onverwachte 
ontmoetingen. 

SUBSIDIEBEDRAG

€75.000,-

VROUW EN 
 KRACHTIG
INITIATIEFNEMER GET PERSONAL NOW

Vrouw en Krachtig werkt aan 
empowerment voor vrouwen 
van 12 tot 65 jaar in Hoog-
vliet. Dit gebeurt door middel 
van mentale en fysieke weer-
baarheidstraining – in de vorm 
van themagerichte zesweekse 
groepscursussen. De cursus is 
gericht op het zelfverzekerder, 
(zelf)bewuster en zelfred zamer 
maken van vrouwen met 
 behulp van zelfverdedigings-
technieken.

Motivering Stadsjury
De jury vindt het een mooi uitgewerkt 
plan met duidelijke onderbouwde visie. 
Dit is goed vertaald naar hands on actie 
en ontstaan vanuit een persoonlijke 
ervaring. De weerbaarheidstraining 
biedt kansen aan de meisjes en vrouwen 
van Hoogvliet om te werken aan hun 
zelfredzaamheid. Deze problematiek is 
helaas nog heel actueel. De combinatie 
van mentale weerbaarheid, opbouw van 
zelfvertrouwen en fysieke assertiviteit 
klinkt logisch en goed onderbouwd.

SUBSIDIEBEDRAG

€25.000,-
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BECOMING  
A ROTTERDAMMER 
(BAR)
INITIATIEFNEMER NEW MOMENTUM B.V.

BaR – een digitaal actieonderzoek – gaat op zoek naar statushouders 
die binnen een mum van tijd hun draai in Rotterdam vinden. Wat 
verklaart hun succes? Met ons digitale actieonderzoek gaan we op 
zoek naar wat we van hen kunnen leren. We co-creëren social 
 media-campagnes om hun lessen te delen en anderen op weg te 
helpen in onze stad.

Motivatie Stadsjury
De jury vindt de methode helder 
omschreven en het toekomstperspectief 
groot. Je maakt processen makkelijker en 
toegankelijker voor nieuwkomers. Op 
deze manier ontstaan voor statushouders 
minder moeilijkheden. Het initiatief focust 
zich op het bouwen van zelflerende 
communities van en voor nieuwkomers. 
En het draait dus om de positieve 
uitschieters. Goede zaak.

SUBSIDIEBEDRAG

€99.862,-

CARE-RIING
INITIATIEFNEMER ACTAVIUS B.V.

Bijna tien procent van de Rotterdammers boven de 65 jaar heeft last 
van dementie. Dit is een complexe ziekte, die door vergrijzing steeds 
vaker voorkomt. Het is enorm belastend, ook voor de omgeving. 
Met dit project zorgen de initiatiefmakers ervoor dat bewoners van 
Rotterdam met dementie zich veiliger en prettiger voelen.

Motivatie Stadsjury
De jury vindt het plan origineel en 
innovatief. Dementerende ouderen 
kunnen ‘bellen’ om de stem van een 
(overleden) bekende te horen. Op die 
manier ontlast je de zorg en ga je 
eenzaamheid onder dementerende 
ouderen tegen. Het mentale verlies van 
een geliefde: dat los je hiermee niet op, 
maar de bijkomende stress kan hiermee 
wél in hoge mate verminderen. Dit 
digitale initiatief is bovendien potentieel 
uit te breiden naar andere doelgroepen 
en doelstellingen.

SUBSIDIEBEDRAG

€91.520,-
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COLLECTIEF 
 KAPITAAL
INITIATIEFNEMER STICHTING COLLECTIEF KAPITAAL

Stichting Collectief Kapitaal maakt het mogelijk dat burgers hun 
inkomen delen met mensen die bestaansonzeker zijn. Zo vermenig-
vuldigen ze onderling vertrouwen en het gevoel van gemeenschap. 

Motivatie Stadsjury
De jury vindt de intentie van dit plan erg 
sterk. Een collectief van mensen legt geld 
in om een kwetsbare doelgroep te 
ondersteunen van werkenden met een 
(te) laag inkomen. Het plan heeft een 
idealistische insteek en is innovatief door 
de grote betrokkenheid van gevers en 
ontvangers. Daarnaast bouwt men met 
dit initiatief actief aan een netwerk. 

SUBSIDIEBEDRAG

€55.000,-

DE BREINBAAS
INITIATIEFNEMER J.HOOGEVEEN

De BreinBaas leert jongeren in Rotterdam via masterclasses over hun 
mentale gezondheid. Laagdrempelig is het credo waarmee je echt 
impact maakt op deze moeilijk bereikbare doelgroep. De BreinBaas 
maakt hen weerbaarder en zorgt dat problemen vroegtijdig 
 opgemerkt worden: door de initiatiefnemers, door henzelf én 
door elkaar.

Motivatie Stadsjury
De jury vindt mentale gezondheid van 
jongeren een belangrijk en urgent thema. 
Door middel van workshops in de wijken 
worden jongeren weerbaarder. Ze 
krijgen praktische handvatten en leren 
problemen op tijd te signaleren, zowel 
bij zichzelf als in hun omgeving. 

Het initiatief zet psychologische 
 methodieken in op een toegankelijke en 
aantrekkelijke manier voor de urban 
scene van Rotterdam. Specifiek worden 
concrete psychologische oefeningen 
vertaald naar de taal die de jongeren 
spreken. Ook gaan ze samen aan 
de slag. Sterk.

SUBSIDIEBEDRAG

€24.417,-
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DE GELUKSROUTE
INITIATIEFNEMER MOORE HOLDING B.V.

Een interactieve digitale lesmethode voor het basis-, middelbaar- 
en hoger onderwijs. Hiermee komen leerlingen ongedwongen en 
spelenderwijs in aanraking met thema’s als: mindfulness, dromen, 
identiteit, zelfvertrouwen, geluk, moed en doelen stellen. Met als 
motto: Het krachtigste wat je kunt worden is jezelf.

Motivatie Stadsjury
De jury prijst de (te ontwikkelen) 
interactieve digitale lesmethode. Hiermee 
geef je leerlingen handvatten om een 
gelukkig leven te creëren. De innovatie 
zit ‘m in de focus op persoonlijke groei. 
De vooruitgang is gericht op welzijn en 
talentontwikkeling. De methode en de 
manier van aanbieden lijkt toekomst-
bestendig. Daarnaast sluit het aan bij het 
belang van persoonlijke vaardigheden 
van leerlingen en het onderwijs. En dat 
zal steeds meer modulair zijn om aan te 
sluiten bij persoonlijke leerpaden van 
leerlingen.

SUBSIDIEBEDRAG

€76.000,-

DE LOBBY
INITIATIEFNEMER STICHTING EXODUS NEDERLAND

De LOBBY is een ontwerpend en actiegericht initiatief dat een brug 
slaat tussen Rotterdamse jongeren in detentie en hun weg naar 
buiten. Samen met deze jongeren ontwikkelden de mensen achter 
dit initiatief prototypes. Voorbeelden hiervan zijn een barbershop, 
‘LOBBY binnen’ en een podcast die ze het komende jaar willen 
verfijnen en testen.

Motivatie Stadsjury
De jury vindt het bijzonder dat het team 
vernieuwing wil brengen in een complex 
systeem. Je hebt hier te maken met 
ingewikkelde wet- en regelgeving. Ook 
prijst de jury het doel om jongeren uit 
detentie actief te begeleiden om terug 
naar de maatschappij te keren. Het 
slaan van een brug tussen instanties, 
organisaties, maatschappij en 
 gevangenis is een vernieuwende 
samenwerking in deze context.

SUBSIDIEBEDRAG

€49.927,-
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JONG & OUD(ER) 
VOOR EEN 
 INCLUSIEF RDAM
INITIATIEFNEMER STICHTING DUO FOR A JOB

Stichting DUO for a JOB koppelt jongeren met een migratieachter-
grond aan een 50-plusser. Die helpt hen verder richting een  passende 
baan of opleiding. Via dit mentorprogramma krijgen jongeren een 
duidelijk toekomstplan, zetten 50-plussers hun ervaring in én 
 ontstaan er bijzondere verbindingen. Zo wint iedereen.

Motivatie Stadsjury
De jury prijst de meerwaarde van 
de vernieuwende, unieke interactie 
tussen twee groepen die elkaar normaal 
gesproken niet snel treffen. Dit is een 
win-win voor de jongere met een 
migratieachtergrond en voor 
de  Rotterdamse 50-plusser. Mentorpro-
gramma’s richten zich nu vaak op andere 
doelgroepen, veelal alleen jongeren. 
Dat verandert nu. SUBSIDIEBEDRAG

€75.000,-

KNOEFY  
DE VERHALEN-
VERTELLER
INITIATIEFNEMER STICHTING WAARDENHUIS

Knoefy is een knuffel die een 
speelkameraad koppelt aan 
storytelling (theater). Dit helpt 
om kinderen sociaal emotionele 
vaardigheden te laten ontwik-
kelen. Het korte lesprogramma 
voor groep 1 en 2 gebruikt 
een poppenkast om verhalen 
te vertellen. Het gaat over 
inlevingsvermogen en praten 
over gevoelens. Zo werk je 
aan een weerbare generatie.

Motivatie Stadsjury
De jury vindt Knoefy een mooi concept 
dat een oude vriend nieuw leven 
inblaast: de poppenkast. Het is een goed 
uitgedacht plan dat binnen alle aspecten 
samenwerkingen zoekt met relevante 
partijen. Zo tekent Rotterdam Inclusief 
voor de productie, zijn de materialen 
hergebruikt via Reshare en is er een 
samenwerking met het HBO voor 
de  communicatie en promotie.

SUBSIDIEBEDRAG

€48.974,-
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KRALINGEN AAN 
DE MAAS
INITIATIEFNEMER STICHTING KRALINGEN AAN DE MAAS  
(IN OPRICHTING)

Kralingen aan de Maas is een initiatief van bewoners en lokale 
organisaties uit Struisenburg, De Esch en Kralingen Oost. Zij spannen 
zich in voor verbetering van hun leefomgeving. Om resultaten te 
bereiken die het stadsdeel echt verbeteren, is een gelijkwaardige rol 
aan tafel nodig. Citylab010 maakt deze professionele inzet mogelijk.

Motivatie Stadsjury
Het goed geschreven en onderbouwde 
plan draagt bij aan het verkleinen van 
de afstand tussen de tekentafel van 
de gemeentelijke stedenbouwkundige, 
de spreadsheets van de commerciële 
partijen en de realiteit. Met artificial 
intelligence analyseert Kralingen aan 
de Maas bestaand beleid, regels en 
publiek-private overeenkomsten én 
processen. De inzichten komen op de 
bestaande website: toegankelijk voor alle 
belanghebbende partijen (dus niet alleen 
een kleine groep van belanghebbende 
bewoners). Interessante ontwikkeling.

SUBSIDIEBEDRAG

€99.607,-

KUNSTLAB
INITIATIEFNEMER J.A. URLUS

Kunstlab is een stadmaakproject. Kunstenaars uit het atelier werken 
hierin samen met kinderen, wijkbewoners, ouders en leerkrachten. 
Zo ontstaat een collaboratieve leeromgeving. De kunstpraktijk is de 
aanjager van dit proces. Nieuwe Kunstlabs zorgen voor ontwikke-
ling en kennisdeling.

Motivatie Stadsjury
De jury prijst dit leuke en goed om-
schreven bottom-up initiatief dat ervaring 
en daadkracht uitstraalt. Dit succes-
verhaal wil opschalen en verduurzamen. 
Mooi om te lezen hoe de community van 
deelnemers en partners in de plannen 
wordt betrokken. Het plan is niet heel 
vernieuwend en borduurt voort op 

eerdere successen. Toch valt de onder-
zoekende en innovatieve geest van 
de initiatiefnemers op. Het betrekken 
van alumni-kinderen, het zoeken van werk-
vormen die duurzaam inkomsten kunnen 
genereren, de samenwerkings vormen: 
het straalt allemaal vernieuwing uit.

SUBSIDIEBEDRAG

€50.000,-
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https://www.citylab010.nl/initiatieven/kralingen-aan-de-maas
https://www.citylab010.nl/initiatieven/kunstlab


MENSTRUATIE-
VRIENDELIJKERE 
SCHOLEN
INITIATIEFNEMER R.P. BANSIDHAR

Het initiatief Menstrucation vindt 
dat schaamte omtrent menstrua-
tie tot de verleden tijd behoort. 
Daarom worden gastlessen op 
scholen gegeven over het thema. 
Het delen van betrouwbare 
informatie en het aanpakken 
van menstruatiearmoede leveren 
gezondheidsinzichten en een 
inclusief onderwijs op.

Motivatie Stadsjury
De jury vindt dit een mooi en belangrijk 
initiatief. Het plan is om via menstruatie-
kastjes en voorlichting op scholen 
menstruatiearmoede aan te pakken. 
Goed dat jongens hier expliciet in 
meegenomen worden zodat het iets van 
én voor iedereen is! Het aanpakken van 
menstruatiearmoede is erg belangrijk: 
het helpt om onnodig schoolverzuim te 
voorkomen. De wijze waarop de 
verstrekking nu gaat, via bijvoorbeeld 
het  jeugdtegoed, is niet toereikend.

SUBSIDIEBEDRAG

€12.147,-

NUL TEEN ART
INITIATIEFNEMER F.R.D. HENDRIKS

NUL TEEN ART is het platform waar jongeren elkaar en de kunstwereld 
van Rotterdam ontmoeten (MEET), via projecten een verbinding aan-
gaan (CONNECT) en op basis van eigen behoefte binnen een veilige en 
professionele omgeving kennismaken met het creatieve werkveld en 
de daarbij behorende ondernemersvaardigheden (GROW).

Motivatie Stadsjury
NUL TEEN ART richt zich op een 
specifieke groep tieners: zij willen hun 
talent in de kunsten in praktijk brengen 
en toekomstkansen verkennen. Door 
de samenwerking op projectbasis met 
gevestigde instellingen en instituten 
ontstaat een experimenteer- en leer-
omgeving. Ook leg je hiermee een 
basis voor een toekomst in de kunst en 
ontwerppraktijk. Jongeren zijn zo beter 
voorbereid en bouwen een netwerk op. 
Bovendien ontwikkelen ze kennis en 
ervaring om een goede keuze te maken 
voor hun vervolgopleiding of carrière. 
Mooi.

SUBSIDIEBEDRAG

€48.562,-
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PINK NOISE
INITIATIEFNEMER S. VOETS

Pink Noise wil samen met Jochem Paap (Speedy J) een ‘Online 
Talent Podium’ voor live elektronische muziek creëren. Zo ontstaat 
een podium dat innovatief, inclusief en genreoverstijgend is, en 
tegelijkertijd focust op talentontwikkeling. Op deze manier krijgt 
Rotterdams talent een podium op gelijke voet naast internationaal 
gearriveerde artiesten.

Motivatie Stadsjury
De jury zou het voor de internationale 
positionering van Rotterdam fantastisch 
vinden als er weer grote elektronische 
DJ’s hiervandaan komen! Pink Noise 
helpt daarbij. De optredens zijn te zien 
op een online platform. Dit draagt bij 
aan de goede reputatie van Rotterdamse 
artiesten in de hele wereld. Jong 
opkomend talent kan Rotterdam weer 
een stad van betekenis maken in de 
wereld van de elektronische muziek. 
Dat is belangrijk na de klap die het 
nachtleven heeft gehad.

SUBSIDIEBEDRAG

€96.818,-

ROTTERDAMSE 
STEMMEN IN 
 KINDERBOEKEN
INITIATIEFNEMER L.S. DRINKWAARD

Het intitiatief ‘Rotterdamse 
stemmen in kinderboeken’ 
wil kinderboeken publiceren die 
de multiculturele identiteit van 
Rotterdam uitdragen. En dat op 
nationaal en internationaal 
niveau.

Motivatie Stadsjury
De jury prijst het ambitieuze plan om 
kinderboeken en een 3D-animatiefilm te 
maken waarin Rotterdamse kinderen 
zich kunnen herkennen. Er is nog veel te 
weinig inclusief aanbod vanuit letteren 
voor de jeugd. Dit initiatief van 
 Rotterdamse makers en creatievelingen 
past in onze stad. Het betekent ook een 
grote innovatie voor de sector letteren. 
Daarnaast spreekt de jury haar waar-
dering uit voor het feit dat er specifiek 
gewerkt wordt met MBO-studenten.

SUBSIDIEBEDRAG

€100.000,-
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https://www.CityLab010.nl/initiatieven/online-talent-podium-electronic-music
https://www.citylab010.nl/initiatieven/rotterdamse-stemmen-in-kinderboeken


ROTTERDAMSE VRIJ-
HEIDSMAALTIJDEN
INITIATIEFNEMER STICHTING KONGSI

De Rotterdamse Vrijheidsmaaltijden brengen Rotterdammers op 
5 mei bij elkaar tijdens een Vrijheidsmaaltijd. Doel: elkaar ontmoeten 
en het gesprek voeren over vrijheid. De Vrijheidsmaaltijd heeft de 
potentie een jaarlijkse traditie te worden waar sociale impact voor 
en achter de schermen wordt gerealiseerd.

Motivatie Stadsjury
Het streven van de initiatiefnemers: 
‘300 nieuwe samenwerkingen, 370+ 
 Rotterdammers in hun kracht gezet en 
221.000 ontmoetingen tussen Rotterdam-
mers.’ Krijgen ze dit voor elkaar? Dan 
heeft dit zeker een grote impact op ‘het 
ecosysteem’ van bedrijven, overheden, 

burgers en organisaties in Rotterdam. Het 
doel van het programma is verder het 
mobiliseren van stadsgenoten om (weer) 
aan te haken bij de Rotterdamse 
Vrijheidsmaaltijden als organisator van 
een Vrijheidsmaaltijd. Het project moet 
bubbels doorbreken en mensen bij elkaar 
brengen. Mooie ontwikkelingen.

SUBSIDIEBEDRAG

€51.646,-

SKATELAND 
 REBORN
INITIATIEFNEMER STICHTING SKATELAND

Skateland ontwikkelt zich met 
een éénmalige investering in 
2022 tot het beste skatepark 
van Nederland, hippe culturele 
hotspot en betrokken jongeren-
hub. De investering is voor 
nieuwe skate- en urban sport-
faciliteiten, een multifunctionele 
jongerenruimte en een veelzijdig 
buitenterrein met culturele 
voorzieningen.

Motivatie Stadsjury
De jury waardeert het grootse en 
ambitieuze plan om het bestaande 
skatepark bij de Piekstraat uit te bouwen 
tot een totaalervaring van urban sports 
met buitenruimte. Skateland is een 
inclusieve voorziening voor diverse 
groepen met diverse achtergronden 
of passies. Daarnaast zijn de werkplek-
ken die Skateland aanbiedt, voor 
de ontwikkeling en ervaring van 

jongeren, erg sterk. De Citylab010- 
bijdrage is voor het grootste gedeelte 
bedoeld voor het aanpassen en 
 uit breiden van de ruimte met nieuwe 
voorzieningen, inclusief horeca. 

SUBSIDIEBEDRAG

€100.000,-
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STEPPING STONES
INITIATIEFNEMER J. VAN AALST

In de JongerenGarage vernieuwen jongeren zelf de zorg. Ze hebben 
een spel gemaakt waarmee jongeren en hun hulpverlener werken 
aan een goede band. Doelen en de weg daarnaartoe worden zo 
(visueel) inzichtelijk. Bij het testen waren jongeren en hulpverleners 
zó enthousiast dat ze vroegen of ze het mochten houden!

Motivatie Stadsjury
De jury waardeert het zeer helder 
omschreven plan om een tool te ontwik-
kelen die gericht is op een betere 
hulpverlening van jongeren binnen de 
jeugdzorgverlening. Op deze manier 
brengen jongeren zelf verbetering en 
vernieuwing aan in hun eigen zorg. 
Deze toepassing is een actueel onder-
werp, gezien de vraagstukken in de 
jeugdzorg. Heel sterk is dat de jongeren 
zelf, in samenwerking met de doelgroep 
(zowel jongeren als zorgverleners), 
de ontwikkeling hebben gedaan.

SUBSIDIEBEDRAG

€28.415,-

STUDIOBOX IN  
DE WIJK
INITIATIEFNEMER QUARDIN B.V.

De StudioBox is een een stand-alone muziekstudio in een koffer. 
Hiermee kun je muziek produceren vanaf je eigen Rotterdamse 
pleintje! StudioBox gaat naar de jongeren in de wijken toe. Door hen 
te verbinden en in hun kracht zetten via talentontwikkeling creëer je 
sociale cohesie.

Motivatie Stadsjury
StudioBox geeft jongeren meer eigen-
waarde en regie over hun toekomst. 
Jongeren worden de ambassadeurs van 
hun wijk en gekoppeld aan bestaande 
initiatieven. De gedragsverandering 
zorgt ervoor dat kansen (en zo ook de 
veiligheid!) toenemen. Het welzijnswerk 
voor jongeren is flink uitgekleed in de 
afgelopen jaren: de kans om op het 
verkeerde pad te belanden is gegroeid. 
Alhoewel het plan zelf niet sterk is 
uitgewerkt, is er geloof in de kennis en 
kunde van de initiatiefnemers. Positieve 
aandacht en vrijetijdsbesteding zijn 
zeer belangrijk.

SUBSIDIEBEDRAG

€100.000,-
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VAN DROP-OUT 
NAAR DROP-INN
INITIATIEFNEMER CURRENTWERKT B.V.

Van Drop-out naar Drop-inn is een initiatief dat zich focust op voor-
tijdige schoolverlaters. Het gaat erom deze jongeren buiten het circuit 
van criminaliteit te houden. Dit doen de initiatiefnemers door samen-
werking te zoeken tussen onderwijs, zorg, gemeente Rotterdam en 
Current. Doel: een drop-out transformeren naar een drop-inn. 
Dit  betekent concreet: een opleiding binnen een bedrijf afronden 
of uitstromen naar betaald werk.

Motivatie Stadsjury
In dit programma krijgen vroegtijdige 
schoolverlaters begeleiding. Het gebeurt 
in samenwerking met het Albeda college. 
De jury vindt dit project erg innovatief in 
de manier waarop ze ervaringsdeskundi-
gen (ex-gedetineerden) inzetten om 
jongeren op het juiste pad te houden. 
Ook het instapmoment is vernieuwend. 
Dit komt omdat ze meer aan de preven-
tiekant zitten met als passend motto: 
‘Eerder beginnen is later winnen’. 

SUBSIDIEBEDRAG

€86.000,-

 20    JURYRAPPORT 20222. MEEDOEN
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3.
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 klimaat-
neutrale stad) en inclusiviteit (gelijke kansen voor elke Rotterdammer).
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0-10 VOOR  
DE KLAS
INITIATIEFNEMER M. OUDSHOORN

0-10 voor de klas is een hip welkomstcadeau voor nieuwe leer-
krachten in Rotterdam. Zij ontvangen een doos gevuld met goodies 
die leerzaam en leuk zijn voor in de klas of na schooltijd. Ook 
organiseren ze een MeetUp.

Motivatie Stadsjury
Het initiatief 0-10 voor de klas is raak. 
Het lerarentekort in Rotterdam is een 
groot probleem. Het idee is dat dit 
welkomstpakket bijdraagt aan de zachte 
landing in het vak. Hierdoor vertrekken 
er hopelijk minder leerkrachten al weer 

snel. De nieuwe leerkracht krijgt ook 
een uitnodiging voor een Meetup met 
andere nieuwelingen. Het plan zit goed 
in elkaar en de samenwerkingspartners 
zijn benaderd. Bovendien toont het 
waardering vanuit de stad: een prachtig 
signaal.

SUBSIDIEBEDRAG

€25.000,-

CIRCULAIRE  VOEDSEL 
EN  KRUIDEN HUB
INITIATIEFNEMER STICHTING DUURZAAM BROUWEN 

Circulaire Voedsel en Kruiden 
Hub is, zoals de naam het al zegt, 
een circulaire voedsel- en kruiden 
hub. Hier verwerken medewerkers 
met afstand tot de arbeidsmarkt 
grote hoeveel heden afgekeurd 
voedsel. Dit wordt gefractioneerd, 
 geconditioneerd en geportioneerd 
en zo geschikt gemaakt voor 
 hoogwaardige benutting door MKB 
voedselverwerkers en horeca.

Motivatie Stadsjury
De jury vindt dit initiatief zeer vernieuwend. 
Met de circulaire voedsel- en kruiden hub 
pakt men een serieus probleem aan: 
voedselverspilling. Een initiatief voor het 
hoogwaardig verwerken van partijen 
afgekeurd voedsel en overtollige kruiden 
op deze schaal én met zulke samen-
werkingsverbanden is er nog niet: ook 
vanwege het zeer arbeidsintensieve proces. 
Dit is het eerste initiatief in Rotterdam dat 
voedselverspilling op deze grootse wijze 
aanpakt.

SUBSIDIEBEDRAG

€100.000,-
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DE RUWE PAREL, 
KLEERFATSOENEER 
STUDIO
INITIATIEFNEMER A.M.C. DE KOK

De Ruwe Parel gelooft in een duurzame modeindustrie. De kleer- 
fatsoeneer studio zet zich in tegen de overdaad van fast fashion 
door een vernieuwende reparatietechniek met afgedankt textiel. 
Daardoor verlengt het initiatief de levensduur van kleding en kunnen 
ze de afvalberg aan textiel reduceren.

Motivatie Stadsjury
De jury is onder de indruk van de 
vernieuwende aanpak van De Ruwe 
Parel. Fast fashion is een ‘stil’ probleem 
dat steeds luider wordt. Spreek het ook 
zichtbaar tegen! Dit initiatief helpt hierbij 
en laat zien dat we dingen niet hoeven 
weg te gooien. Het textiel krijgen ze van 
Het Leger des Heils, de grootste ophaler 
in Rotterdam van afgedankte kleding. 

SUBSIDIEBEDRAG

€12.078,-

EBIKE ACCU  DOKTER
INITIATIEFNEMER T.H. NGUYEN

De Ebike accu dokter betekent een verdere verduurzaming van 
de ebike fiets-accu door een unieke reparatie aan het BMS-systeem 
(Batterij Management Systeem). Deze methode is ontwikkeld in eigen 
beheer en uniek in zowel in Rotterdam als in Nederland.

Motivatie Stadsjury
De jury vindt het een zeer potentieel 
initiatief. Zeker wanneer je kijkt naar 
de groei in het aantal elektrische fietsen. 
Het repareren van fietsaccu’s en het 
Batterij Management Systeem is een 
dienst die in Nederland nog niet 
beschikbaar is. Het leggen van contacten 
met hoge scholen voor stageplekken voor 
 marketing en met MBO voor stage/
afstudeerplekken vindt de jury van 
grote waarde. 

SUBSIDIEBEDRAG

€100.000,-
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EEN ROTTERDAMS 
METAVERSUM
INITIATIEFNEMER F.H. SMIT

In een Rotterdams Metaversum 
bouwen Rotterdamse makers 
samen een digitale wereld 
(Metaverse), die parallel loopt 
aan het Rotterdamse creatieve 
circuit. Zo hoopt het initiatief 
de culturele sector te verrijken 
en toegankelijker te maken 
voor alle Rotterdammers en 
haar gasten.

Motivatie Stadsjury
De jury vindt het Rotterdamse Meta-
versum een inspirerend en doordacht 
initiatief. Mooi hoe het digitaal en kunst 
zowel online als fysiek bij elkaar wil 
brengen. Dit zal een flinke impuls geven 
aan digitale kunsten en de verbinding 
van VR-belevingen. Gezien de 
 niche sector van dit project en de geringe 

mate waarop dit mensen zal bereiken 
verwacht de jury dat de maatschappelijke 
impact in het begin beperkt zal zijn. En 
toch kan dit in de toekomst een vogel-
vlucht nemen, gezien de mogelijkheden 
van Non-fungible tokens, blockchain en 
metaverse.

SUBSIDIEBEDRAG

€24.835,-

ELIXIR SUSTAINABLE 
BICYCLES
INITIATIEFNEMER RETROBIKE ROTTERDAM

Elixir Sustainable Bicycles is een startup die fietsen en fietsonder-
delen van afgedankte fietsen opwaardeert. De focus ligt op een 
lichtgewicht fietsproduct. Dit is een niche. In het project wordt 
een  circulaire fietsfabriek gemaakt die zowel het probleem als 
de  potentie van fietsen (en onderdelen) als afvalstroom laat zien. 

Motivatie Stadsjury
Een vernieuwend initiatief. Rotterdam 
kent nog geen circulaire fietsfabriek. 
Ook op landelijke schaal is het initiatief 
vernieuwend. Je verwacht inmiddels 
allerhande circulaire fietsinitiatieven, 
maar het enige echt vergelijkbare merk 
is Roetz, gevestigd in Amsterdam. Door 
het hergebruik van veelbelovende 
onderdelen, die een bron van afval 

zijn geworden, draag je bij aan een 
toekomstbestendige economie. Hiermee 
voorkom je uitstoot van nieuwe grond-
stoffen. En het brengt Rotterdam circulair 
vakmanschap.

SUBSIDIEBEDRAG

€23.616,-
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FABULOUS FUNGI
INITIATIEFNEMER I.N. KREMER

Fabulous Fungi formuleert een alternatieve textielverf door 
het  gebruik van schimmels. Zo wordt de textielverf duurzaam. 
En dat is nodig, want het gebruik van synthetische textielverf in 
de  mode-industrie is zeer schadelijk voor mens en natuur.

Motivatie Stadsjury
De jury heeft veel vertrouwen in dit 
onderzoeksproject naar het gebruik van 
schimmels om een duurzame textielverf te 
ontwikkelen. Wat sterk is, is dat twee 
primaire verfkleuren op deze manier al 
zijn ontwikkeld. Dit onderzoek gaat over 
de ontwikkeling van een derde primaire 
kleur, wat door het eerdere succes 
haalbaar wordt geacht. Doordat er al 
een samenwerkingspartner is gevonden 
die ook de textielverf wil gaan afnemen, 
zal de impact groter zijn.

FIELDLAB:  
STARTUPS IN DE 
NIEUWE  ECONOMIE
INITIATIEFNEMER ANEMOI BV

Noorderwind zet in op impactgedreven, circulaire en collaboratieve 
business cases. De huidige innovatie- en venture capital cultuur 
werkt volgens de initiatiefnemenrs namelijk onvoldoende: deze 
beloont consumptie in plaats van kwaliteit en snelle uitwegen in 
plaats van duurzame groei. De winst van aandeelhouders staat in 
plaats van gedeelde welvaart. Noorderwind doet het helemaal 
anders.

Motivatie Stadsjury
Het fieldlab laat zien hoe we bij een 
circulaire economie moeten omgaan met 
financiële winstgevendheid ten opzichte 
van maatschappelijke winstgevendheid. 
Opschaalbare circulaire bedrijven 
zijn schaars. Dit initiatief brengt een 
innovatieve werkwijze. Het initiatief kan 
vernieuwend zijn voor de branche en de 
doelgroep. Mooi dat ze samenwerken 
met partners en zich focussen op 
‘zebra-startups’ en niet op ‘unicorns’. 
Het open source karakter van de te 
verwerven kennis is ook een pluspunt, 
al is dat nu nog vooral theoretisch 
ingestoken.

SUBSIDIEBEDRAG

€100.000,- SUBSIDIEBEDRAG

€59.515,-
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GROEN MOET JE 
DOEN! GROENE 
ENERGIE  OPWEKKEN
INITIATIEFNEMER B. KARIOUH

Opwekken van Groene Energie met kleine zonnepanelen die je 
overal in huis kunt toepassen. Het doel is jong en oud kennis laten 
maken met het eigenhandig opwekken van groene energie. En 
bewustwording creëren omtrent het (energie)verbruik in huis.

Motivatie Stadsjury
De jury vindt het een praktisch, realistisch 
en uitgewerkt plan, opgesteld door 
iemand met kennis van zaken en hart 

voor de stad. Dit initiatief wil kinderen 
en ouderen in Bospolder-Tussendijken en 
Spangen spelenderwijs in aanraking 
laten komen met de energietransitie. 
Het project maakt gebruik van kleine 
plug-and-play zonnepaneeltjes die 
de deelnemers mee naar huis kunnen 
nemen. Ook zijn er lessen over duur-
zame techniek en energieverbruik. 
Dit praktisch aangepakte initiatief brengt 
de energietransitie laagdrempelig 
‘achter de voordeur’.SUBSIDIEBEDRAG

€25.000,-

HET ZEEFDRUKCAFÉ
INITIATIEFNEMER BOBBINHOOD

Het ZeefdrukCafé gaat het kledingoverschot te lijf door kleding op te 
waarderen: van afgedankte fast fashion, naar unieke, gekoesterde 
items. Met een schone (chemicaliënvrije!) zeefdrukmethode 
 her waarderen Rotterdammers kleding met lokale kunstenaars 
zodat stijl en duurzaamheid hand in hand gaan.

Motivatie Stadsjury
Dit is een laagdrempelig, vernieuwend 
initiatief. Door een afgedankt kledingstuk 
op te waarderen met een zeefdruk is het 
item weer jarenlang interessant. Andere 

partijen, als swapshops en tweedehands-
winkels, vinden 95% van het afgedankte 
textiel onvoldoende interessant: het 
belandt alsnog op de afvalberg. Dit is 
daarom een welkome aanvulling in de 
stad. Dit initiatief heeft ook een vaste 
locatie met verblijfsfunctie. Creatieve 
meiden met een afstand tot de arbeids-
markt krijgen een interne opleiding en 
hulp om een meester in zeefdrukken te 
worden. Goed.

SUBSIDIEBEDRAG

€80.384,-
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LET’S (GAME)-
CHANGE DIAPERS!
INITIATIEFNEMER RETHNK B.V.

De Plasklas is een pedagogisch verantwoord programma dat ouder 
én kind helpt bij alle stappen van het zindelijk worden. Dit initiatief 
helpt Rotterdamse kinderen sneller uit de luiers. Dit bespaart een 
gezin zo 350 euro aan luierkosten. En dat scheelt Rotterdam dan 
weer tot 4 miljoen kilo luierafval.

Motivatie Stadsjury
De jury vindt het initiatief hoog scoren op 
het onderdeel nieuwe economie: zowel 
digitaal, duurzaam als inclusief. Het doel 
is via de ouders/verzorgers kinderen te 
helpen om sneller zindelijk te worden, 
op het moment dat het individuele kind 

er aan toe is. Dit leidt tot minder 
luiergebruik, dus minder kosten en 
minder milieuschade door Rotterdamse 
kinderen. Daarnaast heeft kosten-
besparing bij financieel kwetsbare 
gezinnen een duidelijke maatschappelijk 
meerwaarde.

SUBSIDIEBEDRAG

€93.587,-

LIVING LIGHT - 
PARK 2.0
INITIATIEFNEMER E.A.T.M. VAN OERS

Living Light - Park 2.0 wil de 
Rotterdamse parken en groen-
stroken duurzaam verlichten 
door middel van bio-elektriciteit 
uit planten. Hierdoor kun je op 
een CO2-negatieve manier een 
bijzondere lichtvoorziening 
creëren. Tegelijkertijd draag 
je zo bij aan veiligheid, 
 bio diversiteit en vergroening.

Motivatie Stadsjury
De jury vindt het een goed uitgewerkt 
projectplan, opgesteld door een project-
team met verschillende benodigde 
expertises. Bovendien is het initiatief al 
even met de productontwikkeling bezig. 
De volgende stap is nu het doorontwikke-
len naar een robuust product voor 

de alledaagse praktijk. De koppeling van 
kunst, spel, veiligheid, ontspanning en 
natuur is een nieuwe en welkome 
combinatie in de stad Rotterdam.

SUBSIDIEBEDRAG

€100.000,-
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LUID FRUIT
INITIATIEFNEMER CIDERCIDER B.V.

Kort en krachtig: Luid Fruit gaat druiven die nu weg gegooid 
 worden verwerken tot circulaire wijn en alcoholvrije dranken in 
de Rotterdamse stadswijnmakerij.

Motivatie Stadsjury
De jury vindt het project Luid Fruit een 
goed voorbeeld van een bedrijf in de 
nieuwe, toekomstbestendige economie. 
Fruit behouden als voedsel voor de mens: 
hier worden meerdere stappen omhoog 
gezet op de Ladder van Moerman (model 

voor hoogwaardige verwaarding van 
organische reststromen). Voedselverspil-
ling, een groot maatschappelijk pro-
bleem, ga je tegen met een initiatief als 
dit. Het sluit aan bij nationale doelen en 
die van de Verenigde Naties. 

SUBSIDIEBEDRAG

€100.000,-

OCEANLAB010
INITIATIEFNEMER STICHTING BOOST

OceanLab010 kweekt kennis 
en kunde op het gebied van 
zeeaquaria en onderwater- 
ecosystemen. De kernactiviteiten 
zijn het kweken van duurzaam 
koraal en voorlichting over de 
cruciale rol en inzetbaarheid 
ervan. Bovenal voelt 
 OceanLab010 de behoefte 
om de  verwondering over 
deze  natuurpracht te delen.

Motivatie Stadsjury
De bijdrage van de maatschappelijke 
impact zit ‘m vooral op het vlak van 
de educatie. Je laat kinderen zien en 
ervaren hoe belangrijk koraal is. Daarbij 
zien zij zelf hoe de koraalriffen overal ter 
wereld onder druk staan. De invulling 

van dagbesteding door kwetsbare 
jongeren draagt bij aan een inclusieve 
samenleving waarin iedereen mee kan 
doen. In een wijk als Bloemhof, waar 
weinig van dit soort initiatieven zijn, 
betekent dit project een upgrade voor 
de omgeving.

SUBSIDIEBEDRAG

€100.000,-
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REEFS ‘R US
INITIATIEFNEMER MAREA B.V.

In Reefs’R Us dragen Rotterdamse 
jongeren actief bij aan klimaat-
adaptatie en biodiversiteit in de 
stad. In een ontwerpworkshop 
bepalen ze met hun creativiteit 
hoe de oeverbescherming van de 
Nieuwe Maas eruit komt te zien. 
Gemalen oud beton uit de stad is 
het belangrijkste bestanddeel 
waarmee de 3D printer de 
ontwerpen print.

Motivatie Stadsjury
De jury vindt dit initiatief op meerdere 
vlakken vernieuwend. Door de vele 
mogelijkheden van 3D printen onder-
scheiden deze kustbeschermings-
elementen zich van andere oever-
beschermingen. Daarnaast is ook het 
afvalvrije productieproces innovatief door 
het gebruik van gemalen oud beton. 
Ook de betrokkenheid van scholieren 
bij het ontwerpproces is iets wat de 
Stadsjury niet eerder zo heeft gezien.

SUBSIDIEBEDRAG

€81.883,-

RIETGOED
INITIATIEFNEMER I. VEENTJER

RietGoed is je goede goed gemaakt van Riet. Dit initiatief onderzoekt 
de mogelijkheid om van de rietsigaarplant textiel te maken. Het doel 
is om bodemdaling tegen te gaan en CO2-uitstoot te verminderen. 
Het uiteindelijke streven is ook om impact te kunnen maken op 
de gehele textielindustrie.

Motivatie Stadsjury
Het gebruiken van een product uit een 
omgeving, om later terug in de omgeving 
te brengen: de jury vindt het een 
schitterende manier van circulariteit! 
De aanvrager geeft zelfs een visie voor 
de komende jaren en stelt dat circulariteit 
passé is en dat we moeten kijken naar 
regeneratief… Dit onderzoek kan 

mogelijk ook anderen inspireren om 
voorbij de cirkel te kijken en zich af te 
vragen hoe een omgeving en gebied 
weer regeneratief kan worden.

SUBSIDIEBEDRAG

€25.000,-
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ROTTERAKKERS
INITIATIEFNEMER A.W. JACOBS

Rotterakkers wil het MKB in Rotterdam aanmoedigen om in te kopen 
op een manier die bijdraagt aan het herstel van de bodem. Dit 
maakt hen toekomstbestendiger. Om het te realiseren willen ze een 
experiment (living lab) opzetten bij bestaande boerderijen. Daarbij 
verbindt dit initiatief boeren met andere spelers uit de voedselketen.

Motivatie Stadsjury
De initiatiefnemers zijn erg gedreven en 
willen een tussenpersoon zijn voor het 
MKB dat duurzaam wil aanbieden en 
boeren die duurzame gewassen willen 
verbouwen. Rotterakkers draagt zo bij 
aan een overstap naar regeneratieve 
landbouw. De aanwezige intentie-
verklaringen van MKB en boeren geven 
aan dat er draagvlak is. Daarbij legt 

SUBSIDIEBEDRAG

€78.650,-

ROTTERDAMS HOUT
INITIATIEFNEMER BUURMAN GROEP B.V.

Rotterdams Hout wil, in samenwerking met verschillende partijen in 
de stad, stamhout structureel gaan verwerken tot bruikbare hout-
producten. Elk jaar worden zo’n 1.500 bomen gerooid in Rotterdam 
en als reststroom afgevoerd. Zonde, want hout van stadsbomen is 
een van de weinige stedelijke grondstoffen die we hebben.

Motivatie Stadsjury
De jury ziet veel kansen voor Rotterdams 
Hout. Het hoogwaardig verwerken van 
bomen gebeurt maar mondjesmaat 
(de overgrote meerderheid gaat in de 
versnipperaar) en dit stroomlijnen en 
professionaliseren gebeurt in Rotterdam 
nog niet. Het project draagt op 

 verschillende manieren maatschappelijk 
bij. Gezien de ambities van de gemeente 
voor meer circulaire bedrijvigheid en 
de stimulans van de korte keten past dit 
project goed in de toekomstbestendige 
nieuwe economie.

SUBSIDIEBEDRAG

€84.323,-

Rotterakkers contacten, maar nemen 
ze ook het opstellen van de contracten 
uit handen. Het initiatief kan een 
vernieuwende bijdrage leveren aan 
de doelstellingen van CityDeal en 
de gemeente Rotterdam. 
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SOLAR CARPET
INITIATIEFNEMER TECHNIEK IN TUINBOUW B.V.

Solar Carpet maakt duurzame elektriciteit flexibel beschikbaar 
op iedere plaats en elk moment. Flexibele zonnepanelen en een 
inventief rolsysteem maken het mogelijk om zon-pv (zonnecellen) 
grootschalig, tijdelijk, mobiel en multifunctioneel in te zetten. 
 Zon-pv wordt dankzij Solar Carpet breder inzetbaar dan ooit!

Motivatie Stadsjury
De jury denkt dat een nieuwe toepassing 
van zonne-energie in stedelijke context 
van grote waarde kan zijn. Partners in 
Rotterdam zijn al betrokken bij het 
project en ze zijn positief. Dit komt de 
haalbaarheid ten goede. Het idee is even 
eenvoudig als vernieuwend. Sportvelden 
bieden een enorme potentie voor een 
dergelijk product en zijn (deels) een 
aantrekkelijk alternatief voor maatschap-
pelijk betwiste ruimtevreters zoals 
zonneparken.

SUBSIDIEBEDRAG

€90.000,-
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4.

WERK-
GELEGENHEID
Het thema werkgelegenheid gaat vooral over het laten deelnemen van kwetsbare groepen aan  
de arbeidsmarkt: sterker door werk!
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BLIK OP  
DE TOEKOMST
INITIATIEFNEMER STICHTING MIXBLIK

Mixblik maakt duurzame producten met een maatschappelijke 
impact. Het resultaat: ingeblikte lekkernijen. Gemaakt door laag-
geletterde migrantenvrouwen en bereid met lokaal geproduceerde 
groenten. Met Blik op de Toekomst worden deze vrouwen direct uit 
de bijstand geholpen met een dienstverbandleerwerk-traject.

Motivatie Stadsjury
De jury vindt het een mooi initiatief dat 
zich reeds bewezen heeft en klaar is voor 
de volgende stap. Dit draagt bij aan 

duale inburgering: (taal) leren en werken 
op locatie. Daarnaast helpt het de 
zelfredzaamheid van deze Rotterdamse 
vrouwen te vergroten: ze krijgen een 
netwerk aangeboden en ze leren, 
waarmee je certificaten kunt verdienen. 
Dit initiatief bewijst zichzelf in de 
dagelijkse praktijk. En met name het feit 
dat mensen in dienst genomen worden, 
getuigt van vertrouwen en lef

SUBSIDIEBEDRAG

€100.000,-
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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.
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-ZEE -PLAATS -WERK -LAND
INITIATIEFNEMER E.J.H. VAN DE WIEL

Het initiatief -zee -plaats -werk -land start de Delta Dependance 010: 
de eerste burger gedreven collectieve waterwerken ter wereld. 
Rotterdammers worden hier Delta Werkers die ‘Eten tegen 
 Zandhonger’. Je kunt er schelpdieren eten, riffen bouwen en 
de  Delta hervormen. Zo kan de Rotterdammer weer onderdeel zijn 
van de Delta. We zijn naast havenstad immers ook Deltastad.

Motivatie Stadsjury
De jury heeft grote bewondering voor dit plan. Je betrekt Rotterdammers fysiek 
én je laat ze meewerken aan het herstellen van de verbinding tussen Rotterdam 
en het Deltagebied. Dit is een creatieve manier van burgerparticipatie. Het plan is 
in veel opzichten vernieuwend. Vooral vanwege het aan elkaar smeden van alle 
 onderdelen: oogsten, eten, verwerken, terugplaatsen en mobiliseren. Voor zover 
bij de jury bekend is die combinatie uniek.

SUBSIDIEBEDRAG

€24.985,- WILDCARD!
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INFO EN CONTACT 
citylab010@rotterdam.nl 
www.citylab010.nl 

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
New York • Rotterdam • London
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