
SAVE THE DATE 18 JULI 2018

Marktverkenning Circulair Inkopen Infra en Bouw
VOOR AANNEMERS,  (TOE)LEVERANCIERS EN PRODUCENTEN IN DE INFRA EN BOUWSECTOR

Op woensdag 18 juli 2018 organiseren gemeente Oude IJsselstreek en Wooncorporatie 
Wonion gezamenlijk een marktverkenning circulair inkopen voor de herinrichting van en het 
realiseren van nieuwbouwwoningen in de Heuvelstraat in de gemeente Oude IJsselstreek. 
Binnen deze gelegenheidssamenwerking staat de vraag centraal hoe we de transitie naar 
daadwerkelijk circulaire Infra en Bouw kunnen versnellen. 

Welke stappen kunnen we nemen om de gehele keten circulair te maken inclusief energie? Dus kijken 
naar het eindresultaat, maar ook naar alle producten, materialen, concepten die je niet kunt zien in het 
eindresultaat, maar die wel nodig zijn geweest om tot dat eindresultaat te komen. Denk aan kolen voor 
energie. Water voor koelprocessen enz. 
 
Ook gaan we kijken naar mensen. Wat zijn de werkomstandigheden? Hoe wordt een gebied achtergelaten 
na het winnen van grondstoffen? Zijn de toegepaste materialen gezond? 

Oude IJsselstreek is voornemens  de herinrichting aan te besteden, mede met de input van de 
marktverkenning.  Wonion heeft voor een deel van de nieuwbouwwoningen al een aannemer 
geselecteerd (Klanderman BV, Varsseveld) en is juist op zoek naar partijen die onder de regie van die 
aannemer het project kunnen realiseren. Voor een ander deel van het project wordt ook gezocht naar 
woning- woonconcepten.

De materialen van de bestaande bouw worden middels alle vormen van hergebruik ingezet om de 
gebruiksduur van materialen maximaal te verlengen. Maar als dat niet (meer) mogelijk is, dan willen we 
alle grondstoffen terug hebben uit die materialen voor een andere toepassing. Of dezelfde toepassing! 
Dus zonder verlies van kwaliteit. 

Is dat niet moeilijk? Ja, vaak wel. Moeten we er dan wel zoveel aandacht aan besteden bij inkoop? 
Jazeker! Want een circulaire economie begint niet bij ‘gebruik’ en stopt niet bij ‘hergebruik’. 

Locatie: DRU Cultuurfabriek Ulft.  Aanvang 12:00 met lunch. Afsluiting met borrel 17:30.

Het programma in vogelvlucht:
In de marktverkenning gaan we kijken wat er nodig is voor daadwerkelijk circulair én hoe we dat samen mogelijk 
kunnen maken. We gaan onze ambitie delen en kennis uitwisselen in de vorm van workshops. Dus handen 
uit de mouwen. Als laatste kijken we samen hoe we de resultaten optimaal zouden kunnen verwerken in het 
inkoopproces.

Aanmelden of meer informatie

Detailinvulling van het programma volgt binnenkort.
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