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•  Diverse bedrijven die hebben meegewerkt aan 
de duurzame verbouwing van de gemeentewerf. 
En andere bouwbedrijven die zich bezighouden 
met duurzaam en circulair (ver)bouwen.  

•  Bedrijven en adviseurs die u alles kunnen vertel
len over energie opwekken, vooral via zonne
panelen. Én de organisaties die u kunnen helpen 
bij de financiering van uw plannen om energie te 
besparen en/of op te wekken. 

•  Bedrijven die op zoek zijn naar manieren om 
ons voedsel duurzaam te produceren.

•  Waterschap Rijn en IJssel brengt een ‘water
tafel’ mee. U ziet direct het effect van piekbuien 
en langdurige droogte. 

•  Netmobiel licht toe hoe zij de Achterhoek duur
zaam en beter bereikbaar willen maken.

•  Over biodiversiteit en wat zij zoal doen om dit 
te bevorderen vertellen vrijwilligers van SAAP, 
Samen voor de Patrijs en de werkgroep Akker
randen. Onder meer de bijen profiteren ervan, 
dus ook de bijenvereniging is aanwezig.

•  Afval bestaat (bijna) niet meer. Na scheiding 
ontstaan waardevolle grondstoffen. Bij ROVA 
hoort en leert u er meer over. Kapotte apparaten 
weggooien? Als het aan het Repair Café ligt, is 
dat niet nodig. U kunt uw kleine defecte appara
ten meebrengen naar de Duurzaamheidsmarkt. 
De vrijwilligers proberen het voor u te repareren. 

In 2019 is de gemeentewerf in Aalten prachtig 
verbouwd. Dankzij 380 zonnepanelen kan de 
werf nu zelf voorzien in haar energiebehoefte. 
Van de aardgasaansluiting is afscheid geno
men. Zaterdag 9 oktober mag u het allemaal 
zelf komen bekijken!

Open huis
Op zaterdag 9 oktober houden we open huis en 
kunt u het eindresultaat komen bewonderen. 
En natuurlijk zetten we buiten het materieel klaar 
waar de ca. 65 medewerkers van de buitendienst
dagelijks mee op pad zijn in de gemeente (ook 
leuk voor een foto!). Voor de gelegenheid hebben 
we bovendien duurzame initiatieven en bedrijven 
uit de gemeente uitgenodigd. Op een heuse 
Duurzaamheidsmarkt kunt u bij hen kennis 
ophalen, vragen stellen, ideeën opdoen, kijken
én proeven. Er is van alles te doen en te beleven, 
voor jong en oud. We maken er samen een echte 
Duurzaamheidsdag van. Komt u ook?

U bent tussen 11.00 en 16.00 uur van harte wel
kom aan de Derde Broekdijk 1E in Aalten. U kunt 
blijven zo lang u wilt. U mag alle onderdelen van 
het programma bijwonen die u interessant vindt. 
Gratis. U mag ook gewoon even rondlopen en u 
laten inspireren. Wij zorgen voor een kop koffie/
thee voor iedere bezoeker.

Parkeren
Liefst komt u natuurlijk met de fiets of lopend 
naar de gemeentewerf. Lekker duurzaam! 
Voor uw fiets is een ruime stalling beschikbaar. 
Komt u toch met de auto? Dan verzoeken wij u 
de aanwijzingen te volgen naar parkeerplaatsen 
die door bedrijven in de omgeving van de 
gemeentewerf ter beschikking zijn gesteld.
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Open huis, duurzaamheidsmarkt en leuke activiteiten voor jong en oud!
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Komt u ook?

Zaterdag 9 oktober
Duurzaamheidsdag

Veel tegels in de tuin?
Ruil een tuintegel voor een GRATIS plant!
Tegenwoordig zijn veel tuinen grotendeels 
betegeld. Dit zorgt voor vermindering van de 
biodiversiteit, minder verkoeling op warme 
dagen en water stroomt minder goed weg.  
Doe daarom mee met de actie ‘Ben je nou 
helemaal betegeld?!’

Breng een tuintegel* mee naar de Duurzaam
heidsdag en lever ‘m in. In ruil krijgt u een 
mooie plant mee naar huis. Maximaal twee 
tegels en twee planten per huishouden. 
OP = OP.

Bezoek de Dijkstraat / 
Admiraal de Ruijterstraat
De herinrichting van de Dijkstraat / Admiraal de 
Ruijterstraat is een groot project in onze gemeente. 
Op allerlei manieren is er bij dit project aandacht 
voor SDG’s (Sustainable Development Goals of 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen om van de wereld 
een betere plek te maken). Gemeente Aalten 
en aannemer NTP vertellen u graag over rood 
‘grasfalt’, prairiebeplanting en het afkoppelen van de 
regenpijpen. Een huifkar brengt u naar de locatie en 
weer terug naar de gemeentewerf. 

Ben je nou 
helemaal 
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Presentaties 
en exposities
Gedurende de dag zijn er verschillende presentaties 
en exposities. Architect Vincent Schreurs vertelt om 
15.00 uur over bouwen met hout en circulair bouwen.

Lodewijk Hoekstra, bij velen nog bekend van het 
RTL4 programma ‘Eigen huis en tuin’, is aanwezig 
op onze Duurzaamheidsdag. Als ‘groenste tuin
man van Nederland’ wil hij iedereen inspireren om 
vooral groener te leven, wonen en consumeren. Met 
passie, kennis en enthousiasme vertelt hij 9 oktober 
hoe we andere groenere keuzes kunnen maken als 
het gaat over het inrichten van onze tuin.

Wie treft u zoal op 
de Duurzaamheidsmarkt?

Voor de kinderen
Medewerkers van Staring Educatie gaan met de  
kinderen herfstbladeren drogen in een bloemen
persje. De kinderen leren over boomsoorten, vorm
en van bladeren en soorten schors. De kinderen 
mogen ook kleine schilderijtjes maken met natuur
lijk materiaal. Een echt duurzaam cadeautje!

Shake it! 
Bewegen is gezond. Fruit eten is gezond. Op onze 
Duurzaamheidsdag combineren we dat tot een 
supergezonde activiteit: op de speciale shakefiets 
fiets je net zo lang tot je eigen gezonde fruitshake 
klaar is! En natuurlijk mogen de toeschouwers 
meegenieten.

Om 11.00 uur fietsen wethouder 
Martin Veldhuizen en onze nieuwe 
kinder burge meester Jurre Tadema 

de allereerste fruitshake bij elkaar als 
opening van onze Duurzaamheidsdag.

Duurzaamheids
prijs gemeente 
Aalten 2021
Wie verdient de allereerste Duurzaamheidsprijs? 
Afgelopen maanden heeft u uw favoriete duurzame 
initiatieven voor kunnen dragen. Bijvoorbeeld omdat 
ze vernieuwend zijn door het gebruik van nieuwe 
technieken of materialen. Of juist materialen her
gebruiken. Of omdat er sprake is van een bijzonder 
ontwerp of proces. 

Wethouder Martin Veldhuizen maakt om 14.00 uur 
bekend wie de winnaar van de Duurzaamheidsprijs is.

* In plaats van een tegel mag u ook een foto van de 
ont-tegelde plek in uw tuin meebrengen. 

Ode aan het Landschap
Meer dan 150 foto’s ontvingen we voor onze fotowedstrijd  
‘Ode aan het landschap’.  Een mooie selectie presenteren we 
u in een tijdelijke expositie op de gemeentewerf.


