Studenten zetten smartphone in voor schoner Rotterdam
Medewerkers en studenten van de Erasmus Universiteit zorgen met de gratis
SHOP&DROP app voor grotere vindbaarheid van Rotterdamse afvallocaties
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Samenvatting

Studenten en medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam
(EUR) maken zich hard voor een schoner Rotterdam met de hulp van de
mobiele app SHOP&DROP. In het kader van Erasmus4Rotterdam voegen
ze nieuwe, minder bekende afval-inleverlocaties toe aan de app. Zo
maken ze het voor hun mede-Rotterdammers makkelijker om al hun
huishoudelijk afval gescheiden in te leveren voor hergebruik en
recycling. Met deze actie wordt een bijdrage geleverd aan de
gemeentelijke afvalbeleidsdoelstelling om afvalscheiding aan de bron
te verbeteren.

Details

De gratis mobiele applicatie SHOP&DROP helpt Rotterdammers om op
eenvoudige en leuke wijze afval te 'droppen' (in te leveren voor hergebruik en
recycling) zodat er minder waardevolle grondstoffen verloren gaan. De app
bevat nu al heel veel locaties (waaronder alle gemeentelijke containers), maar
er bestaan nog veel meer inleverplekken bij o.a. winkels, verenigingen en
scholen. Studenten en medewerkers van de Erasmus Universiteit zetten zich
op vrijwillige basis in om de database van inleverlocaties verder uit te breiden,
in het kader van Erasmus4Rotterdam.
Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek produceerde de gemiddelde
Rotterdammer in 2012 8,4 kilo afval per week. Hiervan werd ongeveer 18%
gescheiden (en dus 82% niet). Er is op dit gebied dus nog veel winst te
behalen voor de stad. De vindbaarheid van alle afval-inleverlocaties speelt
hierbij een belangrijke rol. Studenten en docenten van de EUR gebruiken de
app om juist die inleverlocaties toe te voegen waar de Rotterdammer nog niet
zo bekend mee is. Daarbij gaat het niet alleen om papier- en plastic
containers, maar juist om de plekken voor minder gangbare afvalstromen
zoals textiel, cartridges, mobiele telefoons, metaal, etc.
Vaak zijn deze locaties nog dichter bij huis dan gedacht, zo wordt de drempel
om afval te scheiden nog lager. Met deze vrijwillige actie leveren
Erasmus4Rotterdam en SHOP&DROP een belangrijke bijdrage aan een van
de doelstellingen uit de afvalbeleidsnota van de gemeente: het verbeteren van
de afvalscheiding aan de bron door een intensievere communicatie met en
tussen Rotterdammers.
Om de studenten en medewerkers te ondersteunen kan iedereen die de app
gebruikt hen liken als ze een nieuwe locatie aan de app hebben toegevoegd.
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Zo merken ze direct dat hun acties de moeite waard worden gevonden door
hun stadsgenoten. Maar enthousiaste gebruikers van de app kunnen zelf ook
meedoen met Erasmus4Rotterdam, want iedereen kan nieuwe locaties
toevoegen. De app is gratis te downloaden via de website van SHOP&DROP:
www.shopendrop.nl
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