
 

 

Beste (bouw)professional, 

 

Het Kennis- & Innovatienetwerk Circulair Bouwen Zeeland is in drie jaar uitgegroeid tot een professioneel 

orgaan voor kennisdeling, netwerken en innovatie. In 2023 geven we dit netwerk een officieel karakter. Dat 

doen we graag samen met ú. Lees deze brief goed door en doe mee! 

 

Is de circulaire bouw al rond? Radartjes draaien steeds harder: prijs, motivatie en regulatie. Landelijke circulaire 

netwerken hebben vaak een log karakter. In Zeeland is dit anders: korte lijnen, ons kent ons en niet te hoog van 

de toren blazen. DOEN is ons motto.  

 

Versnipperde kennis over circulair bouwen  

Als sinds 2010 zijn er in Zeeland initiatieven rondom circulair bouwen. Een goede ontwikkeling! Initiatieven die 

nieuwe inzichten opleverden over ontwerpen en bouwen, maar helaas bleef kennis vaak ‘hangen’ binnen één 

organisatie. Ervaringen werden dus niet gedeeld en gebundeld.  

 

Oprichting Circulair Bouwen Zeeland 

Rothuizen Architecten en Adviseurs, Economische Impuls Zeeland, de HZ University of Applied Sciences en 

Marsaki namen in 2019 het initiatief om het Kennis- & Innovatienetwerk Circulair Bouwen Zeeland op te 

zetten. Sinds dat moment ontmoeten ondernemers, overheid en onderwijs elkaar, leren de betrokken partijen 

van elkaar en gaan ze onderling nieuwe samenwerkingen aan.  

 

Besluitvorming in Nederland en Europa 

Het jaar 2030 komt snel dichterbij. Nederlandse én Europese overheden nemen rigoureuze maatregelen 

rondom klimaatdoelstellingen. Bouwprojecten vallen stil. En in andere sectoren, zoals de agrarische, is de 

invloed van landelijke besluitvorming ongekend groot.  

 

Professionaliseren = versnellen 

Als bouwsector moeten we versnellen. Dat is mogelijk door snel verder te professionaliseren. We hebben de 

inbreng nodig van alle Zeeuwse professionals in circulair bouwen. Commitment is onmisbaar. Zo bouwen we 

samen aan een toekomstbestendige bouwsector.  

 

Dubbele bijdrage vanuit provincie 

Vanuit de provincie ligt een subsidie klaar om de bijdrage aan het netwerk te verdubbelen. Dat doet de 

provincie als de commitment er ook écht is. Zo laat de provincie zien achter de circulaire doelstellingen te 

staan. Jo-Annes de Bat, gedeputeerde van de provincie, benoemt het als volgt: “De voorhoede is op orde. Het 

is nu goed dat het peloton snelheid gaat maken.”  Zie de brochure voor het volledige interview. 



 

 

Uw bijdrage aan het netwerk 

Zoals aangegeven is uw commitment onmisbaar. Het netwerk wil versnellen en professionaliseren. Zo ontstaan 

er nieuwe kansen, nieuwe samenwerkingen en blijft uw kennis op peil rondom (wereldwijde) ontwikkelingen in 

circulair bouwen. Het geeft zekerheid voor de toekomst.   

 

Naast uw visie, kunde en kennis vragen wij u daarom om een bijdrage in geld. Zo kunnen we verder groeien tot 

een professioneel toekomstbestendig netwerk. Deze vindt u hieronder.  

 

Type onderneming + omzet Jaarbijdrage 2023 
exclusief btw 

Omzet tot 0,5 miljoen € 125,- 

Omzet 0,5 tot 1,5 miljoen € 625,- 

Omzet 1,5 tot 10 miljoen € 1.250,- 

Omzet boven 10 miljoen € 2.500,- 

Overheden € 1.250,- 

Kennisinstelling geen 

 

Meedoen in 2023? 

● Direct aanmelden kan via info@circulairbouweninzeeland.nl.  

● Meer over het netwerk vindt u in bijgevoegde brochure. Actuele informatie over alle kennis- en 

netwerksessies is te vinden op circulairbouweninzeeland.nl.  

 

Samen bouwen we aan circulaire zekerheid voor de toekomst!  

 

Met vriendelijke groet, 

Het Kennis- & Innovatienetwerk Circulair Bouwen Zeeland 

● Heleen Moelker - HZ University of Applied Sciences 

● Carola Helmendach – Economische Impuls Zeeland 

● Nescio Midavaine - Marsaki 

● Taco Tuinhof - Rothuizen Architecten en Adviseurs 
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