Een Zeeuwse
Circulaire Beleving
AAN DE SLAG MET CIRCULAIR BOUWEN
IN VERBLIJFSRECREATIE

De wereld verandert. Klimaatverandering, grondstoffen raken op, steeds
meer mensen en minder ruimte. De problematiek is bekend. Maar wat
doen we eraan? Hoog tijd om te gaan denken in mogelijkheden.

Van sloop naar oogst
Er vindt inmiddels een omslag in denken
plaats. Een wegwerpmaatschappij maakt
plaats voor circulaire economie. Een economie
waar materialen eindeloos kunnen worden
hergebruikt en grondstoffen worden
teruggewonnen. Dat is een hele uitdaging,

maar (bijna) iedereen is er van overtuigd dat
dit de richting is die we op moeten.
Dat vergt een andere benadering, van ‘out
of the box’ denken, experimenteren en
samen met leveranciers en adviseurs nieuwe
oplossingen vinden.

De cirkel rond – een betere beleving
Ook binnen de recreatiesector worden
initiatieven genomen om met circulaire
economie aan de gang te gaan. Op initiatief
van NV Economische Impuls Zeeland,
RECRON, het Kenniscentrum Kusttoerisme,
en met steun van de Provincie Zeeland, is eind
2017 het project “Land in Zee, een Circulaire
Beleving” gestart met de focus op circulair
bouwen. Zo proberen we de circulaire transitie
in Zeeland te versnellen.
Snel veranderende trends en het gegeven
dat een accommodatie na 15 jaar weer

aan vernieuwing toe is, maakt circulair
bouwen bij uitstek interessant voor de
toeristische sector. De focus van het project
ligt op bouwen, maar we kijken ook naar
het ontwerp, de inrichting van het terrein,
de infrastructuur, en de inrichting van de
accommodaties en gebouwen.
Kortom, door in te zetten op een circulaire
toekomst bouw je aan een bedrijf dat
meebuigt met de trends. Waar gasten een
duurzame beleving kunnen ervaren. En ben
je voorbereid op de gast van morgen.

Circulaire pioniers
Twintig ondernemers worden de komende
twee jaar ondersteund om op hun bedrijf een
voorbeeldproject op te starten en te realiseren.
Doel is om de verworven kennis en ervaring
binnen de sector te delen zodat anderen
hier ook mee aan de slag kunnen gaan. Op
deze wijze willen we versnelling brengen in
het ontwikkelen van de circulaire economie
binnen de recreatiesector.
De betrokken bedrijven zijn enthousiast en
zien veel potentie in de circulaire toekomst
van hun onderneming. Dit enthousiasme is
het begin van de Zeeuwse Circulaire Beleving.

NV Economische Impuls Zeeland
Edisonweg 37 D1
4382 NV Vlissingen
T: +31 (0)118 724900
E: info@impulszeeland.nl

Wil je op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen en meer weten over
de mogelijkheden op jouw bedrijf?
Houd de website in de gaten!
www.impulszeeland.nl/circulaire-beleving
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