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CirCulaire
eConomie

in de hoofdstad

Als je in 2017 met stip binnenkomt op plek vier van de 
ABN Amro Duurzame 50, dan ben je goed bezig. Michel 
Baars bouwde achttien jaar lang aan het ingenieurs-
bureau Search, dat in 2014 werd verkocht. Zijn sprong 
in het diepe: de oprichting van New Horizon Urban 
Mining, dat met partners wil bewijzen dat de circu-
laire economie de toekomst is – ook in de gebouwde 
omgeving. Wat Baars betreft gaat het daarbij echt om 
het doorvoeren van een fundamentele verandering in 
ons denken en doen: “Duurzaamheid heeft toch vooral 
betrekking op het verbeteren van de efficiency van be-
staande processen, op het ‘minder slecht’ maken. 
Circulariteit zet juist in op ‘het goed doen’. Het is dus ze-
ker geen duurzaamheid 2.0.” De New Horizon CEO ziet 
in de praktijk nu gebeuren dat een kleine groep beslissers 
over de ‘as’ van de duurzaamheid de wereld probeert te 
behoeden: “Binnen die eigen groep is er een fantastisch 
draagvlak, een beetje extreem af en toe. Maar daarbuiten 
lukt het dus niet om duurzaamheid goed neer te zetten. 
Ik draai het daarom om: ik ga mijn opdrachtgevers niet 

voorhouden dat ze verkeerd bezig zijn. Evenmin stel ik 
de lineaire economie in een kwaad daglicht. Ik start een 
ander spel, een andere wedstrijd – via de verleiding. Als 
mijn klanten via de economische as besluiten voor cir-
culariteit – op de argumenten tijd, geld en risicobeheer-
sing – dan vind ik dat prima. Ik streef naar een nieuw 
economisch model, dat tegelijkertijd duurzaam is.”

EEn andEr gEsprEk
De projecten die New Horizon realiseert, laten zien dat 
de insteek van Baars aanslaat in de markt. “We heb-
ben een winstgevend bedrijf, met aantoonbare impact. 
Ik merk dat we met het thema circulariteit aan andere 
tafels terechtkomen dan met duurzaamheid. Er ontstaat 
een ander gesprek. Waarbij ik er steeds op moet letten 
dat ik toch niet ongemerkt in de duurzaamheidshoek 
wordt gedrukt. We moeten het circulaire gedachtegoed 
weghouden uit de groene groep.” Wat daarbij helpt, zijn 
de projecten die de afgelopen twee jaar zijn gerealiseerd. 
Ze ondersteunen de propositie dat circulair werken in 

‘De stad als bron.’ Dat is de uitdagende slogan die New Horizon 
hanteert bij het hergebruik van materialen uit de bestaande gebouwde 
omgeving. Ook Amsterdam is een magazijn dat vol zit met bruikbare 

grondstoffen. De kunst is alleen: hoe kunnen we ze oogsten? 
De eerste successen worden inmiddels geboekt. 

In gesprek met New Horizon Michel Baars en drie van zijn partners 
in het ‘urban mining’. 

“Circulariteit is vooral een kwestie van dóén!”
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de gebouwde omgeving rendeert, in meerdere opzich-
ten. “We verzamelen steeds meer feiten en kennis. We 
kunnen nu bijvoorbeeld de CO2-footprint berekenen van 
bestaande materialen. Daaruit blijkt dat we aanzienlijke 
besparingen kunnen realiseren ten opzichte van nieuwe 
materialen. Soms zelfs 90 procent. Dat zijn serieuze 
getallen.” De sociaal-maatschappelijke impact van 
New Horizon vindt Baars minstens zo belangrijk. “We 
brengen bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in onze projecten dichter naar een betaalde 
baan toe.” Daarnaast ziet hij in korte tijd een veel bre-
dere verankering in de samenleving van circulair denken 
ontstaan. “Wij hebben bewust ook ingezet op een nieuw 
vocabulaire. Urban mining bijvoorbeeld, een begrip dat 
alle grote sloopbedrijven inmiddels in hun berichten 
noemen. Maar ook: ‘wij slopen niet, wij oogsten.’ En 
‘de stad als bron.’ Dat is een andere boodschap, waar 
steeds meer partijen op aanslaan. Zij gaan anders naar de 
opgave kijken. Architecten bijvoorbeeld: zij nemen deze 
aanpak steeds meer mee in hun ontwerpen. En komen 
uit zichzelf met nieuwe ideeën. De beweging groeit.” 

partnErs mEt crEativitEit
Voor zijn bedrijf ziet Michel Baars nadrukkelijk een ver-
bindende rol weggelegd. “We werken succesvol aan het 
smeden van een Urban Mining Collective. Ik merk dat er veel 
bedrijven zijn die eigenlijk van oudsher al met hergebruik 
van bestaande materialen bezig zijn en daarin ook innove-
ren. Ze zijn vaak heel ambachtelijk maar ook heel creatief, 
zonder dat ze zichzelf nadrukkelijk op een podium presen-
teren. Wij gaan nadrukkelijk op zoek naar die ‘willie wortels’ 
en proberen ze te koppelen aan projecten waar we mee 
bezig zijn.” De Amsterdamse partners die Baars voor dit 
artikel naar voren heeft geschoven, zijn hiervoor illustratief. 
“Rutte Wegenbouw is bijvoorbeeld al langere tijd bezig om 
straatmaterialen te hergebruiken en er nieuwe producten 
van te maken. Vastint is een bijzondere projectontwikke-
laar die zich via beleggingen langjarig committeert aan de 
Amsterdamse regio en daarbij ook bestaande panden een 
nieuwe toekomst geeft. En ABN Amro laat met Circl op de 
Zuidas zien dat ze rondom circulariteit een intensief proces 
van kennisontwikkeling en -deling op gang willen brengen. 
De stad dus ook als bron van nieuwe gedachten.” 

michEl Baars
Waar spreek je 

meestal af in de stad 

met zakenrelaties?

“Bij Circl natuurlijk. 

Een geweldige plek 

waarin ik direct kan 

laten zien hoe gaaf 

circulair bouwen 

kan zijn en in welke 

verscheidenheid 

we materialen uit 

urban mining kun-

nen toepassen.” 

BakstEEn uit BakstEEn
Vooruitkijkend naar de toekomst durft Baars wel een 
stevige stelling aan: “Binnen vijf jaar kost slopen in Ne-
derland geen geld meer. Als ik zie dat we in twee jaar tijd 
al 34 innovaties met elkaar hebben ontwikkeld; het assor-
timent wordt steeds groter. Aan ons de uitdaging om die 
naar de markt te brengen. We kunnen nu bijvoorbeeld 
al baksteen uit baksteen maken, die kan concurreren 
met een nieuwe steen. Met een partij als Knauf zijn we 
bezig compleet nieuwe wandsystemen te ontwikkelen. 
Zo wordt de etalage steeds breder. Bestaande materialen 
krijgen meer waarde en we verminderen en passant onze 
afhankelijkheid van de wereldmarkt – met minder risico’s 
dus op prijsstijgingen. Dat is winst voor iedereen.”

Wat is je favoriete 

nieuWe plek in de 

stad? 

“Het Rijksmuseum. 

Een geweldig 

voorbeeld van 

een gebouw dat 

zo adaptief is 

gebleken dat het 

ook na de laatste 

renovatie weer 

een groot aantal 

jaren gebruikers en 

bezoekers faciliteert 

en inspireert.” 

Beste restaurant? 

“Lunch in het 

Amstel. Diner in het 

Okura.” 

favoriet event?  

“Provada.” 

‘ Bij CirCl kan ik direCt 
laten ziEn hoE gaaf 
circulair BouwEn 
kan zijn.’
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“Wij zijn in contact gekomen met New Horizon via onze koepel-
organisatie, de Branchevereniging Mobiele Recycling. We merkten 
al snel dat we bepaalde ideeën deelden en dat we mogelijk voor 
elkaar een interessante partij konden zijn. De eerste projecten 
hebben we inmiddels samengedaan. Dat gaat heel praktisch om 
de ondersteuning met transport en opslag van materialen bij 
projecten, maar we denken ook volop na over nieuwe vormen van 
samenwerking.

Rutte Groep werkt inmiddels zo’n vijftien jaar met een mobiele 
puinbreker en zo zijn we in de recycling van bestratingsmateriaal 
terechtgekomen. Aanvankelijk wilde niemand namelijk het herwon-
nen zand en grind hebben, toen zijn we het zelf maar gaan gebrui-
ken. Bijvoorbeeld in onze betonput voor ondergrondse afvalcontai-
ners, waar we inmiddels een 100 procent zand- en grindvervanging 
realiseren. Maar we leveren bijvoorbeeld ook aan betoncentrales, 
die het verwerken in transportbeton voor nieuwe bouwwerken. 
Belangrijk aandachtspunt daarbij is wel om de materiaalstromen zo 
zuiver mogelijk te houden. Het beste is om beton opnieuw te ver-
werken als beton en het niet in te kapselen in andere materialen; dat 
bemoeilijkt later de terugwinning. Dat is dus iets om in de ontwerp-
fase al over na te denken: hoe houden we de materialen in de cirkel?

Het bewustzijn om anders met bestaande materialen om te gaan 
groeit in de samenleving, zo is onze indruk. Weliswaar liepen we 
destijds iets voor de muziek uit, maar inmiddels staat het volop in 
de aandacht. Vanuit de Rijksoverheid wordt het zeker ook aange-
moedigd. Naar mijn idee kunnen we nog een slag verder komen 
wanneer uiteindelijk tot carbon pricing wordt overgegaan, oftewel 
het belasten en beprijzen van CO2-uitstoot. Daarmee wordt ‘het 
goede doen’ beloond. Dat zien we aan de elektrische auto’s: vijftien 
jaar geleden had niemand het daarover, nu zijn ze aan een enorme 
opmars bezig.”

“Ik noem ons bedrijf een ondernemende belegger. Wij hebben in de 
Amsterdamse regio ruim twintig gebouwen in portefeuille, met een 
belegd vermogen van circa 700 miljoen euro. Naast goed assetma-
nagement hebben we een passie om aan oudere panden op goede 
locaties waarde toe te voegen, via transformatie of herontwikkeling. 
We zijn dus niet zo van de kant-en-klare nieuwbouw op de Zuidas; 
geef ons maar die oude meuk en dan proberen we daar voor de 
lange termijn weer iets van te maken. Naast de directe waarde uit 
de verhuur realiseren we zo ook indirecte waarde. Goed voorbeeld 
is de aanpak van het Atlas Gebouw op bedrijventerrein Amstel 
III, dat zieltogend leegstond. We hebben daar allerlei programma 
aan toegevoegd: een hotel, een community, convenience – in een 
WTC-achtige formule. En we hebben daar tegelijkertijd een forse 
verduurzamingsslag in gerealiseerd. 

We kenden Michel Baars al vanuit zijn Search-tijd, toen hij ons 
bij projecten terzijde stond met adviezen over energie en duurzaam-
heid. De aanpak van New Horizon vinden wij een nobel streven, 
juist omdat wij met bestaande gebouwen werken. Sterker nog, het is 
een must voor ons allemaal. Niemand kan hiervan wegblijven. 

Onlangs hebben we intensief samen opgetrokken bij de tender 
van het Rijksvastgoedbedrijf voor de verkoop van de Bijlmer Bajes. 
Helaas niet gewonnen, maar wel weer heel veel kennis ontwikkeld, 
die ons ongetwijfeld bij andere initiatieven van pas gaat komen. 

Het project dat er zeker wel gaat komen, is de nieuwbouw op de 
locatie Leeuwenburg, pal naast het Amstel Station. Een forse beton-
nen bak uit de jaren zeventig van de vorige eeuw van 64.000 m², die 
we recent verworven hebben. Hij wordt afgebroken, waarvan we 
zoveel mogelijk materiaal gaan hergebruiken. Dit gaat in 2019 en 
2020 spelen. Weliswaar zijn wij met Vastint in de lead bij dit soort 
projecten, maar je kunt het niet alleen. Samenwerking met partijen 
als New Horizon is essentieel om er een succes van te maken.”

Youri rutte, directeur rutte groep 

“hoe houden we het
materiaal in de Cirkel?”

cees gehrels, managing director vastint

“samenwerking essentieel voor
suCCesvol projeCt”

Waar spreek je 

af in de stad met 

zakenrelaties? 

“Cafe Vrijdag, lek-

ker in de buurt bij 

ons huidige project 

Rivierstaete!” 

  

Wat is je favoriete 

nieuWe plek in de 

stad? 

“Restaurant C aan 

de Wibautstraat. 

De C staat voor 

Celsius, aangezien 

de menu’s hier zijn 

ingedeeld op tem-

peratuur. Van toetje 

-20 tot vlees bereid 

bij 200 graden. En 

die Wibautstraat is 

vol in ontwikkeling 

en maakt een ware 

metamorfose door.” 

  

Waar spreek je 

meestal af in de stad 

met zakenrelaties?

“Bij ons op een 

van de vestigingen, 

gratis parkeren, 

voldoende plek en 

goede koffie.”

Wat is je favoriete 

nieuWe plek in de 

stad? 

“Het centrum.”

Beste restaurant? 

“In ’t Vierde 

Baarsje.”

favoriete event? 

“A Day at the Park, 

privé; Bauma in 

München, zakelijk.”

Beste restaurant? 

“Visaandeschelde. 

En Ron Blaauws 

Gastrobar aan het 

Leidse Plein.” 

  

favoriet evenement? 

“Het Bacchus 

Wijnfestival in het 

Amsterdamse Bos. 

Laagdrempelig en 

enorm gezellig!”
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“Het concept voor Circl is op een bijzondere manier ontstaan binnen de 
bank, ‘van onderop’. Een groep medewerkers binnen Facility Management 
& Real Estate wilde doorpakken op het thema circulariteit en heeft dat 
met succes aan deze nieuwbouw verbonden. We kenden Michel Baars al 
langer, van een presentatie die hij een paar jaar geleden op de PROVADA 
hield. Mede daarom werd hij voor dit project gecontracteerd. De ambitie 
om van urban mining de nieuwe standaard te maken spreekt ons zeer aan 
en is centraal komen te staan bij de ontwikkeling van Circl. Iedereen raakte 
enthousiast, bijvoorbeeld architect Hans Hammink van de Architekten Cie. 
die aangeeft dat de visie op zijn manier van ontwerpen hierdoor ingrijpend is 
veranderd. Zijn aanvankelijke concept voor het pand heeft hij losgelaten en 
geënt op de principes van circulariteit en hergebruik. Dat zorgde ook voor 
een ander proces: de architect reageerde steeds op de mogelijkheden die 
New Horizon tijdens het traject aanreikte. Architectuur die op je pad komt, 
zo zou je dat kunnen noemen. Ook daarin hebben we moeten improviseren. 
We hadden met Michel al prachtige materialen gevonden in een sloopsite in 
Amsterdam Zuidoost.  Het oogsten daarvan kon onverwacht niet doorgaan, 
waardoor New Horizon met ons samen snel op zoek moest naar een alter-
natief. Dat vonden we in een oud kantoorgebouw in Hilversum. Het geeft 
aan hoe flexibel het designproces moet zijn. Wij zijn zeker van plan om urban 
mining ook bij andere projecten van de bank toe te gaan passen. Allerlei 
nieuwe technieken zoals gebouwpaspoorten kunnen daarbij helpen. Daarmee 
wordt een planmatige aanpak ook beter toepasbaar. Zelf geven we daar ook 
een push aan door de Fellowship Circl die we in het leven hebben geroepen 
en waarbij kennisdeling centraal staat, op basis van het ‘right to copy’-
principe. En we brengen circulariteit als bank actief onder de aandacht bij 
onze klanten. Wij financieren 10 procent van alle vierkante meters bebouwde 
omgeving in Nederland, ook via die kant willen we de kansen van urban 
mining presenteren. Wat daarbij helpt, is dat deze aanpak heel snel logisch en 
goed aanvoelt, ook bij mensen die aanvankelijk sceptisch zijn. En het is mooi! 
Kom maar kijken naar de vergaderwanden en vloeren van gebruikt hout. We 
hebben om ons heen elementen nodig die een verhaal hebben, die ook al wat 
lachrimpels hebben. In Japan gebruiken ze daarvoor de term wabi-sabi,  de 
schoonheid van imperfectie en veroudering.”  

niina pusinnen, business development manager aBn amro

“urban mining als nieuwe standaard 
onder de aandaCht brengen” 

Waar spreek je 

meestal af in de stad 

met zakenrelaties?

“In Circl, of course. 

Anders Volkshotel 

op de Wibaut-

straat.”

Wat is favoriete 

nieuWe plek in de 

stad?

“Het vernieuwde 

Oosterpark voor 

mijn deur.”

Beste restaurant?

“Doordeweeks is 

het Boi Boi.”

favoriete event?  

“IDFA en ADE.”


