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Handelsmissie
Circulaire bouw en recycling
28 - 30 juni 2022
Hongarije en Slowakije

Bezoek in 1 missie 2 hoofdsteden, op slechts 200 km afstand van elkaar: in Boedapest en
Bratislava liggen veel kansen voor Nederlandse ondernemers op het gebied van duurzame
nieuwbouw, renovatie en afvalbeheer.
Kom in contact met nieuwe mogelijke opdrachtgevers, zakenpartners en klanten, en/of ontmoet
uw eerder opgedane contacten weer eens fysiek tijdens de handelsmissie naar Hongarije en
Slowakije van 28-30 juni 2022. In een 3-daags programma krijgt u inzicht in de projecten in de
Hongaarse en Slowaakse markt, middels matchmaking afspraken wordt u in contact gebracht
met potentiële zakenpartners in beide landen.

Marktkansen Hongarije

Marktkansen Slowakije

circulaire bouw:
Een derde van de bevolking (1,42 miljoen woningen) is
van plan zijn huis binnen 5 jaar te renoveren. De meeste
teruggewonnen bouwafvalstoffen komen terecht in
'downgrading'. Er is behoefte aan nieuwe Nederlandse
recyclingtechnologie voor bouwafval, om
bouwmaterialen met een hogere verkoopwaarde te
produceren.

circulaire bouw:
De vraag naar woonruimte neemt toe. Dit voorspelt een
groeiende trend van sloop en wederopbouw van oude
gebouwen. Het terugwinningspercentage van bouw- en
sloopafval bedroeg in 2018 slechts 51%.

recycling:
Het Herstelplan trekt € 590 miljoen uit voor verbetering
van de infrastructuur voor afvalbeheer en versterking van
de secundaire grondstoffenmarkt.
Digitalisering wordt een pijler van de ontwikkeling van
het afvalbeheer. Materialen kunnen dan digitaal worden
opgezocht en geïnventariseerd.
Er zijn doelen gesteld voor de ontwikkeling van de
gerecyclede PET (polyethyleentereftalaat)-markt.
Bekijk ook het filmpje over de marktkansen voor
Nedelrandse bedrijven in Hongarije.

Het zal verplicht worden om minimaal 70% van bouw en
sloopafval te gaan recyclen. De Slowaakse Reform &
Reconstruction Facility zal € 3 miljard besteden aan
renovatie en vergroening van gebouwen.
recycling:
Het gebruik van secundaire grondstoffen is een
opkomende trend. Lokale bestuurders beschouwen
afvalbeheer en recycling als belangrijke hulpmiddelen
voor de overgang naar een circulaire economie.
De platforms, verenigingen van verwerkers, recyclers en
fabrikanten die virtuele handelsplatforms bieden, worden
relevante tussenpersonen. Er is echter geen uniforme
database in Slowakije die de verwerkingscapaciteiten
voor alle materiaalklassen vergelijkt.

Over het geheel genomen hebben Slowakije en Hongarije het laagste aantal duurzaam gecertificeerde (BREEAM,
LEED) kantoorgebouwen in Centraal-Europa. De vraag naar het ontwerpen van duurzame gebouwen neemt toe.
Vastgoedinvesteerders zijn op zoek naar ervaren architecten om gebouwen met groene certificering te
ontwerpen.

Programma
Dinsdag 7 juni
ochtend: (fysieke) deelnemersbijeenkomst ter
voorbereiding op de missie
Dinsdag 28 juni | Boedapest
ochtend: vlucht Amsterdam - Boedapest en inchecken
hotel
middag: kick off missie programma gevolgd door
bedrijfsbezoeken per sector ( MOL group, Bánáti +
Hartvig Circular Office Building TBC)
avond: handelsdiner op uitnodiging van de Nederlandse
Ambassadeur, met aanwezigheid van oa. Hungary Green
Building Council, Hungarian Circular Economy Platform,
Hungarian Waste Management Federation.
Gastspreker: State Secretary for Development of Circular
Economy, Energy and Climate Policy, Attila Steiner
(TBC).
Woensdag 29 juni | Boedapest
ochtend: Seminar over zakelijke kansen en
ontwikkelingen in de circulaire transitie in Hongarije,
matchmaking met Hongaarse counterparts
middag: Fietstour door Boedapest en lunch

Woensdag 29 juni | Bratislava
middag: treinrit Boedapest - Bratislava, introductie
Slowaakse circulaire economie
avond: Receptie en informeel diner op uitnodiging
van de Nederlandse Ambassadeur, met leden van
Circular Slovakia. Gastspreker: Minister of Environment,
Ján Budaj (TBC).
Donderdag 30 juni | Bratislava
ochtend: Matchmaking sessie met Slowaakse
counterparts
middag: Netwerklunch met leden van Slovak Green
Building Council, Buildings for Future, Institute for
Circuclar Economy.
Debriefing sessie
Bezoek 'brown field' project en innovatief circulair
bouwproject, bezoeken per sector
bus transfer naar Wenen
Avond: terugreis van Wenen naar Amsterdam
(per trein of vliegtuig).

Voor wie
Deelname aan de missie staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de volgende
sectoren:
Circulaire bouw: De missie richt zich op organisaties uit de hele bouwketen: van leveranciers van
circulaire/duurzame bouwmaterialen tot verwerkers van bouwafval, en van 'urban mining' (recyclen uit stedelijk
afval) tot materiaalhubs, landschapsplanning, architecten en bouwbedrijven (infrastructuur).
Afvalbeheer en recycling: afvalmanagement, (afval)watermanagement; recycling technologie en ontwikkelaars van
Intellectueel Eigendom, circulaire data management, verwaarding organische zij- en reststromen.

Deelname en kosten
Deelname kost € 500 per organisatie exclusief btw (maximaal 2 deelnemers per organisatie). Reis- en verblijfskosten
zijn voor eigen rekening. Aanmelding is open tot 20 mei 2022.
U kan zich aanmelden voor de missie via de website van RVO
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in opdracht van het ministerie van
Buitenlandse Zaken in samenwerking met de Nederlandse ambassades in Boedapest en Bratislava. handelsroute.nl is
de uitvoerend partner van RVO voor de algehele coördinatie van de missie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met handelsroute.nl: Jessie Brockhoff , jessie@handelsroute.nl

