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Ik
doe 

mee!



Waarom doe je mee ? 

• Minder grote voetafdruk
• Minder grondstofgebruik
• Minder afval
• Minder milieu impact



Waarom doe je mee ?

• Regelgeving

• De milieu klant

• De milieu medewerker

• Openbare besturen

• Bedrijfsimago

• Kosten



Waaraan doe je mee ? 

Hergebruik van snijrestanten

Latere fase: hergebruik dakafbraak



Wat krijg je er gratis bij ?

• Concurrentie voordeel met de milieuvriendelijkste dakbaan. 

• Wij doen aan cradle to cradle recyclage.



“Upcycling” versus “cradle to cradle” versus “downcycling”

Upcycling

• Goed naar beter
• Oud naar nieuw

Cradle to cradle
recycling

• Hergebruik zelfde
toepassing

• Geen kwaliteits verlies
• Bitumen laat oneindig

hergebruik toe

Downcycling
• Hergebruik in minder 

kwalitatief materiaal
• Komt finaal toch op de 

afvalberg



Upcycling versus recycling versus downcycling

Upcycling
• Goed naar beter
• Oud naar nieuw

Cradle to cradle
• Hergebruik zelfde

toepassing
• Cradle to cradle
• Bitumen laat oneindig

hergebruik toe

Downcycling
• Hergebruik in minder 

material
• Komt finaal toch op de 

afvalberg

Bitumen PVC
EPDM



Cradle to cradle bitumen technologie

• Heel wat R&D inspanningen en investeringen gedaan vanuit de 
bitumen dak-industrie.

• Technologie is beschikbaar en klaar voor bredere uitrol



Bitumen recycling 
network 

Praktisch



Praktisch…. Hoe loopt het process

1: U bestelt een
BRN big bag

2: U vult hem 
met APP en/of 

SBS snijrestanten

3: U labelt en 
belt voor
ophaling



Praktisch …. Valkuilen



Praktisch…. Hoe loopt het process
A: U wordt

deelnemer van 
BRN

B: U gaat akkoord
met het 

deelname charter. 

1: U bestelt, 
2: U vult

3: U laat ophalen

C: de kwaliteit is 
goed, u blijft

welkom

D: U levert
restafval, uw

deelname wordt
opgezegd.



Bitumen Recycling Network 

Dakwerk bedrijf Dak en milieu transport Sorteer partner Fabrikant
P

ha
se

Big bag Vol?
Bestel ophaling

Aanmaak ophaal  
labels

Bestel transportlabels op big bag
Transport naar 

sorteer centrum
Uitsortering

Evalutatie kwaliteit

Organiseren 
uitgaand transport

Transport naar 
fabrikant

Volume verdelen 
onder fabrikanten

Cradle to cradle 
hergebruik

Big bag met 
kwalitatief goede 

snijresten

Besteld BRN big bag

Beoordeling 
deelnemers

Praktisch …. Huidige stand van zaken in detail

Dit bent u.

BRN 
coördinatie
door Dak en 

milieu.

Partners
Cradle to 
cradle bij
fabrikant



Praktisch … Piloot fase
Dakdekker

Stichting dak 
en milieu

Transport

Sorteer
partners

fabrikanten

• Komende weken piloot partners zoeken

• Sorteer partner vastleggen

• Opzetten administratie dak en milieu



Praktisch … timing volledige uitrol

Dakdekker

Stichting dak 
en milieu

Transport

Sorteer
partners

fabrikanten

• Q1 2023 – uitrol

• Q2 2023 – volledig operationeel



Wat ben ik vergeten ? 

• Minder grondstof kosten
• Minder stortkosten
• BRN Operationele kosten

– Nog veel “veronderstellingen”

• Streven naar win – win 
• Financiële balans tijdens piloot fase
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Een initiatief van ProBitumen
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