
BOUW

Janssende Jong
neemt circulaire
sloperover
Hetmiddelgrotebouwconcern
Janssende JongGroepneemt cir-
culair sloopbedrijfNewHorizon
over. Als traditionelebouwgroep
maakt Janssende Jong vrijwel uit-
sluitendgebruik vannieuwemate-
rialen.NewHorizonheeft als doel
zoveelmogelijkmateriaal uit oude
gebouwen te gebruiken, inplaats
vannieuwegrondstoffen.Deover-
namekomtopeenmomentdat de
drukopdebouwsector toeneemt
ommeer te doenaanduurzaam-
heid en circulariteit.
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B O U W

Bouwer Janssende Jongkoopt
circulaire sloperNewHorizon

ArendClahsen
Son enBreugel

HetmiddelgrotebouwconcernJanssende
JongGroep neemt circulair sloopbedrijf
NewHorizon over. Ditmaken de partijen
vandaagbekend.Destapisopvallend.Als
traditionelebouwgroepmaaktJanssende
Jong—meteenomzetvan€500mln—vrij-
weluitsluitendgebruik vannieuwemate-
rialen.NewHorizonheeft juistalsdoelzo-
veelmogelijkmateriaaluitoudegebouwen
te gebruiken in plaats van nieuwe grond-
stoffen. Zoontmantelt het bedrijf de ron-
de torenvanhethoofdkantoorvanDeNe-
derlandsche Bank in Amsterdamomdie
straks eldersweerneer te zetten.

Deovernamekomtopeenmomentdat
de druk op de bouwsector toeneemt om
meertedoenaanduurzaamheidencircu-
lariteit.Debijdragevandegebouwdeom-
geving aan dewereldwijde CO2-uitstoot
is circa 40%, afkomstig van onder meer
cementproductie, transport vanmateri-
alen en ook van het energieverbruik als
de gebouwen er eenmaal staan. Omdat
tebeperkenvragengebruikers,wetgevers
enopdrachtgeversomanderematerialen
enenergiezuinigergebouwen.Dat laatste
raakt ingeburgerd.Maarhetstructureelge-
bruikenvangerecycledhout,beton,gipsof
steenwolstaatnogindekinderschoenen.

‘Wewillen dat proces fors versnellen’,
zeggen ceo Ivo van derMark van Janssen
deJongenoprichterMichelBaarsvanNew

Horizon in een toelichting. NewHorizon
haalde vorig jaar een omzet van €13mln.
Datkwamvooraluitontmantelingvange-
bouwen,alwordt inmiddels€3mlnomzet
geboektmet de verkoop van teruggewon-
nen materialen. Het bedrijf is winstge-
vend.Dit jaar verwachthet eenomzet van
€21mln; in 2025moetdat €100mln zijn.

NewHorizonlevertruimtzestigproduc-
ten terug aan demarkt. Dat betreft voor-
al teruggewonnen cement, verschillende
houtproducten engips.

Michel Baars richtte NewHorizon in
2015 opmet eigen geld dat hij verdiende
alsmedeaandeelhouderbijdeverkoopvan
ingenieursbedrijf Search. Zijn doel was

om urbanmining—het terugwinnen van
grondstoffenuitoudegebouwen—opde
kaart tezetten. ‘Erwordt veelgepraatover
circulair bouwen,maar danworden vaak
nieuwgeproduceerdematerialengebruikt
inplaatsvanmaterialenuiturbanmining.
Dankunjedienieuwematerialenwel labe-
lenals“geschiktvoorhergebruikovervijf-
tig jaar”,maarwemoetenjuistdekomen-
de decennia de belasting van hetmilieu
verminderen.Dewaardevanbeloftenover
vijftig jaar zijnmij niet concreet genoeg.’
Dat verhaal landde. Vanaf het begin

kon Baars concurrerendmeebieden bij
sloopopdrachten,omdathij vrijkomende
materialenhoogwaardigdoorverkoopt.En
methetAmsterdamsebedrijfRutteGroep
enuitvinderKoosSchenkontwikkeldehij
een betonvermaler die cement, grind en
zand terugwint uit oud beton, zodat deze
producten volledig in de plaats van nieu-

wegrondstoffenkunnenwordengebruikt.
Baars verkooptzijnbedrijf, omdat voor

devolgendegroeifaseextrakapitaaleneen
bredere basis nodig is. ‘Ik bendit niet ge-
startomopditniveauvoort tekabbelen. Ik
wil impactmaken.Wehebbenvolumeen
kwaliteit nodig omdemarkt open te bre-
ken voor circulaire bouwmaterialen. Het
geeft klanten en financiers zekerheid als
ereensolidepartijachteronsstaat.Enmet
Janssende Jongkliktehet.’

‘Inonzenieuwestrategie ligter focusop
circulariteit’, verklaartdevorig jaaraange-
treden ceo Van derMark van Janssen de
Jong. ‘Dat gaat niet alleenomhergebruik
vanmaterialen.Wedoenmet onze 32be-
drijven aan projectontwikkeling, infra,
bouw,onderhoudenrenovatie.Nuvoegen
wedaarhet terugwinnenvanmateriaaluit
enhettoeleverenvandiematerialenaande
sectoraantoe.Enwelerenomdaarbijhet
ontwerpen almeer rekeningmee te hou-
den.Webestrijkenmetonzebedrijvennu
dehele cyclus: vanbegin tot eind.’

Hetcirculairmakenvanhetbouwproces
gaat volgens de topman verder dan duur-
zaamheidseisendie hij soms tegenkomt.
‘Soms krijg je bij een aanbesteding extra
punten voor vogelhuisjes. Nuttig? Zeker,
maar het maakt een gebouw niet duur-
zamer. Een circulaire ambitie is veel tast-
baarder. Nederland loopt tegen de gren-
zen van uitbreiding aan. De nieuwe fase
van vastgoedontwikkelingwordt sowieso
meer een kwestie van hergebruik en her-
ontwikkelingdan vanpurenieuwbouw.’

NewHorizon behoudt autonomie. Na
deovernameblijftBaarsdirecteurvanNew
Horizon,datalszelfstandigedochternaast
deandere32bedrijvenvanJanssendeJong
opereertenallemarktpartijenbedient,ook
concurrerendebouwbedrijven.Optermijn
wordtBaarsaandeelhouder inJanssende
JongGroep,dateigendomisvan (oud-)di-
rectieledenenhetmanagement.Hetover-
namebedragwordtniet bekendgemaakt.

NewMotion ontmantelt de ronde toren van het hoofdkantoor van DeNederlandsche Bank omdie straks elders weer neer
te zetten. FOTO: RAMONVANFLYMENVOORHETFD

$ Bouwbedrijf neemt
duurzaam sloopbedrijf over

$ Dat verkooptmaterialen van
gebouwendie het sloopt

$ Druk opbouwsector groeit
ommaterialen te hergebruiken

Structureel gebruik
van gerecycled
hout, beton of gips
staat nog in de
kinderschoenen
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