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MICHEL BAARS

Michel Baars, oprichter van New Horizon Urban Mining:

‘De aantrekkingskracht
van ‘doen’ is
onvoorstelbaar groot’
Niet slopen, maar oogsten. New Horizon Urban Mining ziet de
stad als bron: een magazijn vol bruikbare grondstoffen. Het bedrijf
van oprichter Michel Baars maakt grondstoffen en materialen
uit slooppanden geschikt voor hergebruik.

HOE MAAK JIJ HET VERSCHIL
IN DE CIRCULAIRE WERELD?
‘Met stip op 1: doen! Toen ik drie jaar
geleden begon met New Horizon had
ik nooit kunnen bedenken hoe ongelofelijk groot de aantrekkingskracht van
‘doen’ is. Ik geloof niet in eindeloos
overleggen, maar in de kracht van
voortschrijdend inzicht opdoen. Dat kan
alleen door onvoorwaardelijk kennis te
delen met je partners. Alleen red je het
namelijk niet. Bij New Horizon vertellen
we daarom alles wat we weten. Dat
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levert fantastische samenwerkingen op.
Ook tussen onze partners onderling. Zo
hebben we samen met gevestigde
namen uit de bouwwereld de krachten
gebundeld onder de naam Urban Mining
Collective. We delen kennis en slaan de
handen ineen om samen een circulair
assortiment op de markt te brengen.’
WAT ZIJN DE CIRCULAIRE PLANNEN
VAN NEW HORIZON VOOR 2019?
‘2019 staat in het teken van ‘deliver’.
Niet alleen het leveren van enorme

hoeveelheden circulaire bouwmaterialen,
maar ook het leveren van beloftes en
prestaties. Alleen dan krijgen we mensen
verder mee in de transitie naar een
circulaire economie.’
ALS ONDERNEMER MOEST JIJ
DOOR BEHOORLIJK WAT BARRIÈRES
BREKEN. HOE HEB JE DAT VOOR
ELKAAR GEKREGEN?
‘Door een beter alternatief te bieden.
Ik wil een circulaire economie tot stand
brengen, maar dat betekent niet dat
al mijn klanten deze ambitie delen.
Als ik wil dat ze mij hun vertrouwen
en grondstoffen gunnen, moet ik ze
overtuigen op argumenten als tijd, geld
en risico. Ik ben niet duurder, het duurt
niet langer en ik neem meer risico
dan iemand anders. Ik maak van mijn
probleem niet hun probleem, maar juist
hun oplossing.’
WAT WIL JE MEEGEVEN AAN
ONDERNEMERS DIE WILLEN
STARTEN MET CIRCULARITEIT?
‘Als je nu instapt, biedt het waanzinnige
kansen. Met al een klein beetje kennis
over circulariteit beschik je de komende
tijd over onderscheidend vermogen.
Ga actief op zoek naar andere ondernemers om kennis te delen. Mijn ervaring
is dat bedrijven heel snel een andere bril
opzetten en enthousiast worden.’

