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New Horizon haalt bruikbare 
materialen en grondstoffen 
uit gebouwen. Dit vraagt om 
kennis, vaardigheden, een 
goede coördinatie en een slim 
oogstproces. Het resultaat?  
Een nieuwe, waardevolle oogst. 
Voor de bouw- en vastgoed-
praktijk zal een circulaire 
economie bestaan uit het gaan 
toepassen van materialen uit 
Urban Mining (hoogwaardig 
hergebruik), Bio-based 
materialen en modulaire 
en losmaakbare nieuwe 
bouwelementen van zuivere 
materialen. 

Samen met de partners uit het 
Urban Mining Collective levert 
New Horizon Material Balance 
een assortiment aan circulaire 
bouwmaterialen aan de markt.

INHOUDSOPGAVE

Urban Mining Concrete Oogstkaart

Bouwkundige 
materialen

Wearthy Taxeren

Citumen Urban Mining Survey

Circulaire keuken

CicloBrick Urban Mining Scan

Circulaire trainingen - 
Circulogie 

Hybride circulair 
wandsysteem 

Wearthy MPG

3 13

7 17

5 15

9

4 14

8 18

6 16

Erik Koremans
Directeur Material Balance

“CIRCULARITEIT 
CREËERT EEN 
GEZON DE BALANS, 
ZOWEL ECOLOGISCH 
ALS FINANCIEEL!”
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Elektrotechnische 
materialen 

Circulair dak 10
Baars & Bloemhoff / 
Unilin 11
Rensa 12

Circulaire Subsidies 19
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Klik hier voor de volledige 
productspecificaties

PRODUCTOMSCHRIJVING

URBAN MINING 
CONCRETE

Beton is het meest toegepaste 
materiaal in de bouw én 
tegelijkertijd een van de meest 
verontreinigde bouwmaterialen. 
Wereldwijd komt er meer dan  
5 miljard ton CO₂ vrij bij het 
maken van beton. 

Samen met de Rutte Groep 
brengt New Horizon Urban 
Mining Concrete, circulair 
beton op de markt. Dit beton 
wordt mede geproduceerd 
door de Smart Liberator; 
een innovatieve beton 
verwerkingstechniek die 
de oorspronkelijke, zuivere 
primaire bestandsdelen 
uit geoogst beton (zand, 
grind en cement) herwint 
bij de ontmanteling van 
gebouwen. Van deze 

herwonnen grondstoffen wordt 
nieuw circulair stortbeton 
geproduceerd. Deze nieuwe, 
circulaire manier van beton 
verwerken draagt bij aan 
lagere milieubelasting en een 
enorme CO2-reductie (tot wel 
63% reductie).

Circulair beton heeft dezelfde 
kwaliteit als traditioneel beton, 
maar dan met veel minder  
CO2-uitstoot onder KOMO-
certificering. Dit betekent  
een directe score op milieu-
impact terwijl het ontwerp 
niet hoeft te worden 
gewijzigd!

Urban Mining Concrete is 
beton volgens NEN 206 
en NEN 8005 (b.v. C 20/25 

XC3 S3). Het voldoet aan 
alle specificaties en is direct 
leverbaar in alle gangbare 
sterkteklassen, milieuklassen 
en consistentieklassen.  
Deel uw project met de 
traditionele specificaties met 
ons en wij stellen een passende 
offerte op inclusief de CO2-
reductie die u kunt realiseren.

https://newhorizon.nl/material-balance/urban-mining-concrete/
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CICLOBRICK

PRODUCTOMSCHRIJVING

Productomschrijving
Nieuw: de baksteen met een 
verleden. Met deze slogan 
brengt Wienerberger, in 
intensieve samenwerking met 
New Horizon, de circulaire 
gevelbaksteen CicloBrick op de 
markt. Voor de duurzame 
productie van de CicloBrick 
wordt gebruik gemaakt van de 
hernieuwbare grondstof klei in 
combinatie met keramisch 
restmateriaal, dat door New 
Horizon ‘geoogst’ wordt uit te 
slopen donorgebouwen. Deze 
bijzondere werkwijze draagt bij 
aan het verkleinen van kera-

misch sloopafval en voorko-
men van verspilling.

Gevelbakstenen met donorma-
teriaal

De CicloBrick is in meerdere 
opzichten duurzaam en 
circulair. Als basisgrondstof 
gebruiken we duurzaam 
gewonnen Nederlandse 
rivierklei. Dit is een hernieuw-
bare grondstof, oneindig en 
lokaal beschikbaar. Naast deze 
klei verwerken we 20 procent 
keramisch donormateriaal in 
onze CicloBrick gevelbakste-

nen. Met behoud van alle 
functionele en esthetische 
eigenschappen, ook bij grote 
productievolumes.

Met CicloBrick helpen we het 
keramisch sloopafval in 
Nederland te verkleinen, 
verkomen we verspilling en 
bieden we een laagdrempelige 
oplossing die voorziet in de 
circulaire bouwbehoefte.

CicloBrick is beschikbaar in 
vormbak, waalformaat en in 3 
kleuren: rood, oranje en brons.

https://www.wienerberger.nl/product/gevel/producttypen/ciclobrick.html
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PRODUCTSPECIFICATIES/
MILIEUBEOORDELING

Het hergebruik van bitumineuze dakbanen 
zorgt voor een aanzienlijke CO2 besparing. 
Er zijn minder (schaarse) nieuwe 
grondstoffen nodig – met name aardolie, 
de basis voor bitumen – en er is minder 
afvalverwerking. Ook bespaart het energie 
die gestoken wordt in de productie van 
nieuw bitumen. Berekeningen wijzen 
op maar liefst 1,5 ton CO2 besparing per 
ton dakafval. De verwachting is komend 
jaar minimaal 1 miljoen m2 Citumen te 
produceren. Dit resulteert in een CO2 
besparing van minimaal 400 ton. Door in 
de toekomst het circulaire proces verder te 
optimaliseren, is een jaarlijkse reductie van 
1.500 ton CO2 haalbaar. Net zoveel als de 
emissie van zo’n 200 huishoudens.

CITUMEN

PRODUCTOMSCHRIJVING

Circulaire dakbanen ontstaan 
door de inzet van een  
bitumen recyclingmachine. 
Deze installatie werkt volgens 
het BiELSo-proces, wat staat 
voor: Bitumen Endless Life 
Solutions. Het resultaat is 
Citumen, nieuwe hoog-
waardige, gecertificeerde 
dakbedekking. In 62% van  
de markt wordt bitumen 
gebruikt als dakbedekking  
van platte daken. 

https://www.zndnedicom.nl/nieuws/citumen-in-de-praktijk/
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HYBRIDE CIRCULAIR 
WANDSYSTEEM

MILIEUBEOORDELING 

De circulaire systeemwand van Knauf behoort 
vanuit milieuoverweging tot één van de beste 
productkeuzes en verdient daarom het DUBOkeur®. 
De belangrijkste oorzaak voor de lage milieubelasting 
is het eindelevenscyclus scenario. Bovendien hebben 
de materialen van nature al een lagere milieulast 
vergeleken met vergelijkbare producten. De circulaire 
systeemwand zorgt voor 25% CO2-reductie.

PRODUCTOMSCHRIJVING

In het Knauf Hybride Circulair 
wandsysteem vormen nieuwe 
en gebruikte gipskartonplaten 
een duurzame nieuwe 
scheidingswand met zeer 
goede prestaties. De circulaire 
platen worden in stroken van 
500x2400mm uit een gebouw 
gedemonteerd en zijn rondom 
voorzien van een SK. Omdat 
een bestaande afwerklaag op 
de beplating aanwezig kan zijn, 
wordt de oude zichtzijde aan 
de binnenzijde van de nieuwe 
wand gemonteerd. De buitenste 
beplating bestaat uit A-plaat 
of Knauf Diamond Board, 
waardoor de wand beschikt 
over uitstekende prestaties. 
Ook het uiterlijk is niet anders 
dan een conventionele Knauf 
scheidingswand.

Ondanks dat de circulaire platen 
al een eerder leven achter de 
rug hebben, wordt de kwaliteit 
en prestaties van het Knauf 
Hybride Circulair wandsysteem 
gegarandeerd door de 
KnaufZeker-prestatiegarantie. 
Voordat de circulaire platen 
worden geaccepteerd voor 
hergebruik, worden deze aan 
een serie proeven en tests 
onderworpen. De kwaliteit van 
de circulaire platen is altijd van 
minimaal A-plaat niveau.

https://newhorizon.nl/material-balance/productoverzicht/productdetail/?id=3066
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BOUWKUNDIGE 
MATERIALEN

HYBRIDE LEVERING 

Mocht een urban mining product niet op voorraad zijn, 
dan kan Stiho dit vanuit haar reguliere assortiment 
aanvullen. De beschikbaarheid van de bouwkundige 
materialen is hierdoor altijd gegarandeerd. 

PRODUCTOMSCHRIJVING

Urban mining producten 
betekenen voor Stiho 
kwalitatief hoogwaardige, 
reeds toegepaste bouwkundige 
producten die in een nieuw 
bouwproces worden toegepast. 

Stiho biedt een ruim 
assortiment van bouwkundige 
urban mining producten:
• hang- en sluitwerk;
•  diverse urban mining

hardhout soorten;
• handgrepen.

https://www.stiho.nl/INTERSHOP/web/WFS/stihoGroep-Stiho-Site/nl_NL/-/EUR/ViewParametricSearch-SimpleOfferSearch?SearchTerm=urban%20mining
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ELEKTROTECHNISCHE 
MATERIALEN

HYBRIDE LEVERING 

Mocht een urban mining product niet op voorraad zijn, 
dan kan Rexel dit vanuit haar reguliere assortiment 
aanvullen. De beschikbaarheid van de bouwkundige 
materialen is hierdoor altijd gegarandeerd. 

PRODUCTOMSCHRIJVING

Rexel draagt als elektronische 
distributiepartner bij aan 
het gezamenlijke circulaire 
gedachtegoed. Zij hebben 
het circulair ondernemen 
dan ook geïntegreerd in hun 
businessmodel. Zo brengen ze 
bruikbare elektrotechnische 
materialen uit de ontmanteling 
van gebouwen (urban mining) 
terug in het bouwproces. Zo 
richt Rexel zich in alles op 
waarde behoud in plaats van 
waarde verlies.  

Deze circulaire bouwmaterialen 
worden door Rexel 
gecontroleerd, schoon gemaakt 
en in het landelijk distributie-
centrum op voorraad gelegd. 
Rexel verzorgt de logistiek en 
de commercie van ‘geoogste’ 
elektrotechnische materialen 
via een speciaal gedeelte in 
haar webshop.

Rexel biedt een ruim 
assortiment van urban mining 
producten:
• kabelgoten;
• wandgoten;
• ladderbanen;
• schakelmateriaal;
• kunststof leidingen elektra.

https://www.rexel.nl/nln/search/?text=circulair+bouwen&maxProd=4&filter=&aliasname=&categoryurl=
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CIRCULAIRE KEUKEN

PRODUCTOMSCHRIJVING

Chainable® maakt circulariteit 
en duurzaamheid bereikbaar 
voor ieder segment en gaat 

verder waar de traditionele 
keuken stopt. Dankzij het 
Kitchen-as-a-Service  
(K-a-a-S) model zijn u  
en uw huurders altijd  
verzekerd van een goed 
functionerende keuken.  
Het Kitchen-as-a-Service 
model houdt daadwerkelijk 
grip op alle materialen gebruikt 
in onze keuken. Hierdoor 
kunnen materialen worden 
geselecteerd met een 
duurzaam karakter en lange 
levensduur. Doordat altijd 
duidelijk is welke materialen 
waar uitstaan én wanneer deze 
materialen terugkomen, 
kunnen duidelijke afspraken 

worden gemaakt met de keten-
partners betreft refurbishment, 
remanufacturing en recycling. 
Alle materialen en 
componenten gebruikt in 
Chainable keukens blijven zo 
circulair in gebruik. Chainalbe 
verzorgt al het service en 
onderhoud aan uw keukens, 
aangezien een goed verzorgde 
keuken een meerwaarde heeft 
aan het einde van het contract. 
Zo kunnen u en uw huurders 
zorgeloos genieten van 
Chainable keukens.

De circulaire keukens hebben 
een stalen klikbaar frame als 
basis. Hiermee worden 
onnodige kosten voor 
tegelwerk en afwerken 
voorkomen. De keukens 

worden als volledig meubel 
geplaatst, inclusief achterwand 
en bovenkastjes tegen de muur 
van uw woning. Zo kan niet 
alleen sneller worden 
gemonteerd en gedemonteerd, 
maar wordt uw woning ook 
onbeschadigd achtergelaten. 
Alle keukens worden standaard 
geleverd met BOSCH-
apparatuur, Blum 
ladesystemen, Arte granieten 
bladen en plaatmateriaal van 
100% herwonnen hout.
Keukens worden enkel 
aangeboden via een Kitchen-
as-a-Service model, waarbij 
een mix van koop en service 
mogelijk is afhankelijk van uw 
financiële behoefte. Chainable 
bespreekt deze mogelijkheden 
graag met u.

https://www.chainable.nl/kitchen-as-a-service


Samen met de Urban Mining 
Collective partners ZND 
Nedicom, Kingspan Unidek en 
Guardian introduceert New 
Horizon Material Balance met 
trots het eerste volledig 
circulaire dak met unieke 
terugnamegarantie. Niet 
alleen de dakbedekking is 
circulair, maar ook de isolatie 
en de bevestigingsmaterialen.

Het concept bestaat uit een 
volledige mechanisch beves-
tigde dakopbouw van duurza-
me en herbruikbare materia-
len:
•  EPS-isolatie wordt   
     gerecycled tot nieuwe  
     isolatieplaten;
•  De bevestigers voor   
     mechanische daken   
     van Guardian zijn   

     herbruikbaar of   
     recyclebaar;
•  De bitumineuze   
     dakbedekking   
     Citumen is reeds van   
     gerecycled materiaal   
     gemaakt.

Het dak heeft een terugname-
garantie. Een garantie dat we 
aan het eind van de levensduur 
het dak weer ontmantelen en 
alle materialen terugnemen 
voor hergebruik. 

Volledig kosteloos! Zo maken 
we de cirkel rond.
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EERSTE VOLLEDIG 
CIRCULAIRE DAK

PRODUCTOMSCHRIJVING

1 2

3 4

5

https://newhorizon.nl/material-balance/circulair-dak/


Kenmerkend voor HPL en 
melamine van UNILIN Evola 
zijn de realistische structuren 
en decoren, waarbij perfectie 
in de details zit. Al sinds de 
jaren ’60 ontwikkelt de Belgi-
sche producent vernieuwende 
oplossingen met grondstoffen 
uit de lokale omgeving. Dat 
begon ooit met vlas en veran-
derde later in hout, dat UNILIN 
nu voor haar constructieve 
materialen, zoals spaanplaat 
en MDF, gebruikt. 

UNILIN SPAANPLAAT VAN 
OOGSTHOUT
Hout dat al een leven had als 
dakbeschot, vloerdeel, balk of 
reeds spaanplaat was als 
keuken wordt grondstof voor 
de circulaire spaanplaat van 
UNILIN. 85% van de nieuwe 
spaanplaten bestaat uit 
postconsumptiehout dat een 
tweede leven krijgt. De grond-
stoffen zijn afkomstig uit de 
ontmantelingswerkzaamhe-
den van New Horizon. New 
Horizon scheidt bij de bron. 

Voor de overige 15% bestaan 
de spaanplaten uit vers hout 
dat onbruikbaar is voor de 
houtindustrie. Denk aan 
stammen die te krom of te klein 
zijn voor zagerijen. Na gebruik 
kunnen de spaanplaten 

gedeeltelijk verwerkt worden 
tot een nieuw exemplaar. Het 
houtstof dat vrij komt tijdens 
het schuren en zagen van de 
panelen en ander restmateri-
aal worden ingezet voor de 
productie van hernieuwbare 
energie.

Naast spaanplaat kun je jouw 
favoriete UNILIN decor ook 
combineren met andere 
dragermaterialen, zoals MDF. 
Zowel spaanplaat als MDF zijn 
beschikbaar in standaarduit-
voering of in een brandvertra-
gende, vochtwerende of 
formaldehydevrije variant. Alle 
constructieve materialen zijn al 
vanaf 4 stuks te bestellen.
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UNILIN EVOLA

PRODUCTOMSCHRIJVING

https://www.baars-bloemhoff.nl/unilin-evola-cms-unilin-evola


In een zeer dynamische en 
uitdagende branche als de 
installatiesector kan het snel 
gaan. Zo blijkt het lastig om 
aan de snel veranderende 
regelgeving te voldoen bij de 
inzet van circulaire producten. 

Desalniettemin is Rensa erin 
geslaagd een aantal circulaire 
bouwmaterialen op voorraad 
te nemen en te herintroduce-
ren in de markt. 

Wij doen dit omdat wij écht 
geloven dat wij hiermee een 
steentje bijdragen aan een 
betere wereld. 

Mocht een urban mining 
product niet op voorraad zijn, 
dan kan Rensa dit vanuit haar 
reguliere assortiment aanvul-
len. De beschikbaarheid van de 
werktuigbouwkundige materi-
alen is hierdoor altijd gegaran-
deerd. 

Rensa biedt de volgende 
circulaire bouwmaterialen aan:
•  Wastafels
•  Spiegels
•  Brandhapsels
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Circulaire bouwmaterialen 
installateur

PRODUCTOMSCHRIJVING

  

https://newhorizon.nl/material-balance/productoverzicht/
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OOGSTKAART

PRODUCTOMSCHRIJVING

Het online platform 
Oogstkaart biedt onder 
meer de Nederlandse 
bouw- en vastgoedsector de 
mogelijkheid hun reststromen 
aan te bieden aan de markt. Het 
doel is om zo bij te dragen aan 
een circulaire economie en een 
reductie van de CO₂-footprint. 
Zo wordt de voorraad gebruikte 
en/of circulaire materialen 
en grondstoffen inzichtelijk 
gemaakt, voor zowel koop 
als verkoop. Anders gezegd: 
de Urban mining potentie 
van Nederland wordt in kaart 
gebracht.

Sinds 2020 is Oogstkaart 
onderdeel geworden van New 
Horizon Urban Mining. New 
Horizon hangt het circulaire 

gedachtegoed aan en heeft de 
intentie op dit vlak impact te 
maken. Het bedrijf ontmantelt 
gebouwen met als doel zoveel 
mogelijk materialen te oogsten 
voor hergebruik.

Om zowel aanbieders als 
afnemers zo goed mogelijk 
van dienst te kunnen zijn, 
werkt Oogstkaart samen 
met de materialenscouts van 
New Horizon. Deze scouts 
herkennen de waarde van 
producten en grondstoffen 
uit de bebouwde omgeving. 
Door hun inzet kan Oogstkaart 
een kwalitatief aanbod van 
reststromen aanbieden.

Vraag en aanbod op Oogstkaart 
wordt door New Horizon actief 

bijeengebracht. Wanneer er 
een oogstvraag of -aanbod 
binnenkomt via Oogstkaart, 
nemen onze materialenscouts 
met zowel de aanvrager als de 
aanbieder(s) contact op om 
een match mogelijk te maken.

https://www.oogstkaart.nl/
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URBAN MINING SCAN

DE URBAN MINING SCAN IN  
VIJF EENVOUDIGE STAPPEN:

1. Analyse van uw vastgoed(portefeuille) door toepassing van de database;
2.  Presentatie van uw Urban Mining voorraad in een overzichtelijke

digitale rapportage;
3.  Koppeling van uw projectagenda (sloop, nieuwbouw, renovatie) aan uw

Urban Mining voorraad;
4. Presentatie van de materiaalbalans (overall en per deelproject);
5. Verstrekken van garanties door New Horizon Urban Mining (optioneel).

PRODUCTOMSCHRIJVING

Door de ontwikkeling van de 
meest betrouwbare Urban 
Mining database ter wereld, 
kan nu de reële voorraad 
materialen en grondstoffen 
in uw gebouwen worden 
voorspeld. Deze voorraad 

kan door het toepassen van 
Urban Mining processen 
volledig worden benut voor de 
Nederlandse bouwopgave. 

https://newhorizon.nl/material-balance/urban-mining-scan/
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URBAN MINING SURVEY

OPGAVE 

Om de Urban Mining Waarde van een gebouw inzichtelijk 
te maken, moeten wij onze specialisten een opname laten 
doen. Uit deze opname zal een Oogstkaart (Urban Mining 
Survey) opgesteld worden. 

Inspectie en verificatie; ons team van specialisten 
onderwerpt het te ontmantelen object aan een uitgebreide 
inspectie. Het primaire doel van deze inspectie is het 
opstellen van een materiaalstaat, op basis waarvan we de 
Urban Mining potentie bepalen. Uiteraard gebruiken we het 
onderzoek ook om de aanwezige onderzoek rapportages 
van derden (asbest en chroom 6) te verifiëren. 

PRODUCTOMSCHRIJVING

We make Urban Mining 
profitable 
New Horizon gelooft in een 
Circulaire Economie als het 
nieuwe economisch model 
en niet als een nieuwe 
duurzaamheidshype. 
Circulair is beter en kan nu al 
concurreren met lineair als 
het gaat om het hoogwaardig 
hergebruik en up-cyclen van 
producten en grondstoffen 
die uit gebouwen vrijkomen 
bij renovatie, transformatie en 
sloop. Wat ons betreft gaan 
we vastgoedeigenaren dus 
verleiden om stappen te maken 
naar een meer circulair model.
Het stenen tijdperk eindigde 
immers ook niet omdat er  
geen stenen meer waren.  
Er ontstond simpelweg een 
beter alternatief.

https://newhorizon.nl/material-balance/urban-mining-survey/
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WEARTHY MPG

PRODUCTOMSCHRIJVING

In de transitie naar een 
circulaire economie stuurt 
de Nederlandse overheid 
onder meer op het verlagen 
van de CO₂-uitstoot bij de 
bouw van gebouwen. Vanaf 1 
januari 2018 moet nieuwbouw 
van woningen en kantoren 
voldoen aan de MilieuPrestatie 
Gebouwen (MPG), anders 
verleent de overheid zelfs geen 
omgevingsvergunning meer. 

Concurrentiestrijd in de bouw 
toegespitst op duurzaamheid 
De Wearthy waardescan 
helpt architecten en 
projectontwikkelaars van 
nieuwbouw, transformatie- 
en renovatieprojecten om de 
MPG-waarde te optimaliseren 
en daarmee de kans op een 
omgevingsvergunning te 

vergroten. Het is bovendien 
de eerste tool die de 
vastgoedsector concreet 
helpt om CO₂-uitstoot van 
materialen terug te brengen 
in de ontwerpfase van 
bouwprojecten. Voor elk 
nieuw te realiseren gebouw 
hanteert de overheid, nu 
nog, een bovengrens van 1 
euro per vierkante meter. 
Dit zijn de (fictieve) kosten 
die gemaakt zouden moeten 
worden om de negatieve 
milieu-effecten ongedaan te 
maken. In de komende jaren 
zal de overheid deze MPG-
waarde verder aanscherpen om 
daarmee de markt te dwingen 
tot het maken van meer 
duurzame materiaalkeuzes. 
De concurrentiestrijd in de 
bouw zal zich hierdoor steeds 

meer gaan toespitsen op 
duurzaamheid. 

Duurzame alternatieven om 
MPG-waarde te verlagen 
Wanneer een MPG-waarde te 
hoog uitvalt, kan op basis van 
het rapport van de Wearthy 
waardescan worden 
beoordeeld welke materialen 
vervangen kunnen worden 
door meer duurzame varianten. 
De eerste ervaringen zijn 
positief. In de berekeningen zijn 
reducties van 10% tot wel 30% 
op de MPG-score gevonden.  
Zelfs de benodigde bestek-
teksten om de duurzame 
alternatieven te kunnen 
voorschrijven worden mee-
geleverd met de rapportage.  

https://newhorizon.nl/material-balance/mpg-verbeteraar/


17      |  New Horizon Material Balance  Producten en diensten catalogus

MEER INFORMATIE 
ONTVANGEN?

materialbalance@newhorizon.nl
076 - 20 55 136 

Klik hier voor de volledige 
productspecificaties

WEARTHY TAXEREN

PRODUCTOMSCHRIJVING

New Horizon heeft, samen 
met een aantal Urban 
Mining Collective partners, 
een circulair taxatiemodel 
ontwikkeld. Met dit nieuwe 
Wearthy taxatiemodel wordt 
een extra waarde aan de 
bestaande taxatie toegevoegd, 
namelijk de waarde van 
herbruikbare materialen en 
grondstoffen in het gebouw. 
Deze worden inzichtelijk 
gemaakt en de eigenaren 
krijgen de mogelijkheid 
deze circulaire impact te 
verzilveren. Zo jaagt het 
model de verduurzaming van 
vastgoedportefeuilles en onze 
bebouwde omgeving aan.

Het verzilveren van de 
circulaire impact wordt 
gerealiseerd door de 
toepassing van Urban Mining 
principes. Door te ‘oogsten’ 
in plaats van te ‘slopen’ wordt 
hoogwaardig hergebruik 
mogelijk en wordt de waarde 
verzilverd. Bovendien wordt 
door het toepassen van 
deze vorm van hergebruik 
ook de reductie van de 
milieuschade ten opzichte van 
regulier slopen en bouwen 
gerealiseerd. Alle gebouwen 
zijn daarmee in meerdere 
opzichten waardevolle 
donorgebouwen.

https://newhorizon.nl/material-balance/wearthy-taxeren/
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CIRCULAR EDUCATION 

PRODUCTOMSCHRIJVING

New Horizon introduceert 
“Circulogie”, de praktijkleer 
voor een circulaire bouw- en 
vastgoedeconomie.

New Horizon wil op deze wijze 
een systeemverandering in 
gang zetten met de kennisont-
wikkeling vanuit NCOI Oplei-
dingen.

Vastgoedbeleggers, woning-
bouwcorporaties, projectont 
wikkelaars, bouwers en 
(lokale) overheden zijn 
cruciaal in de transitie naar 
deze bouw- en vastgoedeco-
nomie.

Met een opleidingspartner als 
NCOI, kunnen we vanaf nu 
professioneel trainingen 
organiseren.

We starten met een aantal 
opleidingen op het gebied van 
circulaire economie, waarin 
allemaal specialisten als onder 
andere Copper8 en NIBE aan 
het woord komen die hun 
kennis en ervaring ook in de 
opleidingsmodules samen-
brengen. 

MEER INFORMATIE 
ONTVANGEN?
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Klik hier voor de volledige 
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HET BETREFT DE VOLGENDE 
1-DAAGSE OPLEIDINGEN:

 

 

1. Kernbegrippen van Circulogie;
2. De Circulogie van aanbesteden;
3. De Circulogie van jouw business strategie;
4. De Circulogie van MPG.

https://newhorizon.nl/material-balance/circulaire-trainingen/
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CIRCULAIRE SUBSIDIES 

PRODUCTOMSCHRIJVING

New Horizon maakte van 
Urban Mining een vak, ons vak! 
Wij denken niet in kranen en 
containers, wij zijn niet bezig 
ons bedrijf een beetje ‘minder 
slecht’ te maken. Wij sturen 
uitsluitend op impact. Al het 
andere is afgeleid en onder-
steunend aan dit doel. Het 
blijkt hand in hand te gaan met 
het ontwikkelen van een 
gezond bedrijf dat behoort tot 
de koplopers in de markt die 
streven naar een circulaire 
bouweconomie. 

Juist omdat we een zo groot 
mogelijke groep opdrachtge-
vers aan ons willen binden, 
maken we van onze circulaire 
ambitie niet het probleem van 
onze opdrachtgever. Wij 
garanderen en bewijzen al 

jaren dat Urban Mining niet 
duurder is, niet langer duurt, 
veel leuker is en heel veel 
duurzamer.  

Door het toepassen van 
circulaire bouwmaterialen in 
nieuwbouwprojecten wordt er 
veel CO2 gereduceerd ten 
opzichte van het toepassen van 
lineaire bouwmaterialen. 
Daarom heeft de overheid 
sinds kort een aantal nieuwe 
subsidiemogelijkheden in het 
leven geroepen die leiden tot 
grote financiële voordelen op 
het bouwproject.

Wij werken samen met Van 
Draeckeburgh Subsidies en 
Financieringen. Van Draec-
keburgh is al meer dan 25 jaar 
dé specialist in subsidies en 

financieringsregelingen voor 
de gebouwde omgeving. Zij 
kunnen bepalen of uw project 
aan de voorwaarden voldoet 
en het poteniële financiële 
voordeel inzichtelijk maken. 
Vervolgens helpt Van Draec-
keburgh u met het optimaal 
benutten van de subsidierege-
lingen.

In de whitepaper (in te zien bij 
volledige productspecificaties 
aan de rechterkant van de 
pagina) heeft Van Draec-
keburgh het meest interessan-
te subsidieprogramma, de 
Milieu-Investeringsaftrek 
(MIA), met zorg uiteengezet. 
Hierdoor krijgt u inzicht in het 
subsidieproces, de voorwaar-
den en de mogelijke voordelen.

MEER INFORMATIE 
ONTVANGEN?

materialbalance@newhorizon.nl
076 - 20 55 136 

Klik hier voor de volledige 
productspecificaties

https://newhorizon.nl/material-balance/circulaire-subsidies/
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