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Dakdekken als  

leerzaam proces

Drie jaar geleden introduceerde Derbigum het ecologische waterdichtingsmembraan 

Derbipure, een niet-bitumineuze dakbedekking op plantaardige basis waarbij de 

dakbaanmaterie hoofdzakelijk is opgebouwd uit groene stoffen. Als drijvende krachten 

achter de populariteit noemt Derbigum de hoge kwaliteit dakbaan, die ontwikkeld is 

op basis van organische en bitumenvrije grondstoffen en de minimale ecologische 

voetafdruk. De organisatie kan terugkijken op een eerste project, waarbij het systeem 

succesvol werd ingezet.
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Startschot

Recycling
Om bij te dragen aan een beter milieu wil Derbigum het 
gebruik van nieuw bitumen op korte termijn halveren. Zo 
behandelt en bewerkt Derbigum snijafval tot nieuwe grond-
stof. Het afval wordt verzameld bij de verwerker, die het op 
zijn beurt aan Derbigum levert. Daarnaast worden bitumen 
dakbanen bij sloop in het recyclingproces meegenomen.

Certificeringen
Om de duurzaamheidseigenschappen van het Derbipure-
systeem te onderstrepen, certificeerde Derbigum het product op 
verschillende manieren: allereerst is er drie jaar achtereenvol-
gens een Cradle to Cradle-certificaat in de wacht gesleept. Het 
product werd op vijf C2C-aspecten geëvalueerd, waarbij onlangs 
het Silver-certificaat werd behaald. Daarnaast ontving de 
organisatie voor de plantaardige witte dakbaan het DUBOkeur-
certificaat, uitgereikt door het NIBE. Bovendien is het mogelijk 
om via Agentschap NL tweemaal subsidie aan te vragen bij 
de toepassing van Derbipure; via de EIA en via MIA/Vamil-
subsidies.

Project
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De gebouwschil. Creatief statement of 

functioneel systeem? Wat ons betreft 

allebei. Dat begint met een kop ko�  e in het 

voortraject. Zodat je met z’n allen weet: 

dit wordt integraal duurzaam. En mooi.

Neem gerust contact op met 

Casper Esmeijer op 024 357 07 45 

of mail ons op ko�  e@peutz.nl

EVEN VOORBESPREKEN?
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Projectgegevens

Wereldhave Management Holding BV gaf de opdracht 

om het dak van Coolcat in het winkelcentrum Roselaar 

in Roosendaal te vernieuwen. De totale omvang van het 

project was 1600 vierkante meter, waarvan de uitvoering 

in april/mei 2012 startte. De uitvoerende partij in deze 

was Van Gent Protection BV te Ridderkerk. 

De opbouw van het daksysteem is als volgt: 

ondergrond – durisol mefriet / dampremmende laag 

– Derbigum NT / isolatie – C-EPS mortel / onderlaag – 

Derbicoat Pure / toplaag – Derbipure verkleefd middels 

Derbibond NT.

Project


