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Nieuwe circulaire afvalcontainers voor Rotterdam 
 

Als eerste grote Nederlandse stad krijgt Rotterdam circulaire ondergrondse afvalcontainers. De 

gemeente Rotterdam gaat ca. 75% van de onderdelen van oude containers hergebruiken. 

Hierdoor wordt niet alleen ca. 250.000 kilo staal per jaar bespaard, maar worden de containers 

gemiddeld ook goedkoper. Ook zijn voor de komende 8,5 jaar zo’n 70 mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt (55fte’s) verzekerd van een baan die de nieuwe afvalcontainers zullen 

produceren en assembleren. Afgelopen woensdag werd het prototype van de container onthuld 

door wethouders Wijbenga en Moti. 

 
Rotterdam in 2030 circulair 
De aanbesteding van nieuwe ondergrondse afvalcontainers was een mooie kans om een volgende 

stap te zetten in de circulair ambitie van de gemeente Rotterdam; in 2030 100% circulair. Het doel 

van de gemeente Rotterdam was om minder primaire grondstoffen te gebruiken voor ondergrondse 

afvalcontainers en een aantal innovaties door te voeren die tot meer gebruikersgemak leiden. De 

nieuwe container is zo ontworpen dat in de toekomst nog meer grondstoffen kunnen worden 

bespaard. Zo kan het voorpaneel makkelijk worden aangepast aan de afvalstroom (papier, glas, rest) 

en is de hele container makkelijk in en uit elkaar te halen voor het vervangen van onderdelen 

(designed for disassembly). 

Om dit alles mogelijk te maken is samenwerking gezocht met nog vijf andere aanbestedende 

diensten: Groningen, Den Bosch, Assen, Twente milieu (samenwerking van acht gemeenten) en 

Irado (samenwerking tussen Capelle, Vlaardingen en Schiedam). Het bleek nog een waar 

huzarenstukje om voor al deze verschillende opdrachtgevers een aanbieding te krijgen voor niet 

alleen een circulaire en sociale container, maar ook een functioneel hoogwaardige container. 

Circulair inkopen 
Voor Rebel, die het aanbestedingstraject voor de gemeente heeft begeleid, was het een mooie 
gelegenheid om circulair inkopen in praktijk te brengen. Met succes; afgelopen woensdag is het 
prototype van de container onthuld door wethouders Wijbenga (Buitenruimte) en Moti (Werk en 
Inkomen) tijdens de opening van de circulaire loods van gemeente Rotterdam op Kleinpolderplein. En 
dat is niet het enige succes, alle betrokkenen hebben veel nieuwe kennis opgedaan over de betekenis 
van circulaire economie en hoe je dit in de praktijk brengt. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

• Rebel, Simone d’Hondt, tel. +31 6 46 76 80 01, email: simone.dhondt@rebelgroup.com 
• Rebel, Emile Barendregt, tel. +31 6 41 09 42 88, email: emile.barendregt@rebelgroup.com 
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Over Rebel 
 
Rebels werken aan de vraagstukken van de toekomst in de wereld van duurzaamheid, transport, 
stedelijke ontwikkeling, gezondheidszorg en de sociale sector. Zij adviseert overheden, internationale 
organisaties en bedrijven op het snijvlak van publiek en privaat en investeert in maatschappelijke 
projecten en bedrijven wereldwijd. Als advies- en investeringshuis maakt Rebel impact, niet alleen als 
adviseur maar ook als investeerder. 
 
Meer info: www.rebelgroup.com 
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