De missie van Roof2Roof
Hoogwaardig recyclen van bitumen daken

Roof2Roof wil het milieu verbeteren door
het sluiten van de kringloop van bitumen daken.
Dit doen we door oude bitumineuze dakbedekking
hoogwaardig te recyclen tot grondstoffen voor
nieuwe (betere) producten. Roof2Roof is daarom
dé partner die zich voor gebouweigenaren,
wegbeheerders en ketenpartners inzet voor
het recyclen van bitumen daken tot grondstoffen
voor nieuwe dakbedekkingen en nieuwe
duurzame asfaltwegen.

Sluiten van kringlopen

Nieuwe technologie en integrale ketensamenwerking
Roof2Roof organiseert en faciliteert de recycling van
bitumen daken. Daarbij vormen Cradle-to-Cradle principes
en uitgangspunten van de Circulaire Economie de leidraad.
Wij gaan voor recycling van het hoogste duurzaamheidniveau.
Het recyclaat wordt gebruikt om fossiele grondstoffen te
vervangen bij de productie van nieuwe dakrollen en asfalt.
De Roof2Roof-methode is zonder meer uniek in de wereld
door de gebruikte nieuwe technologie en de integrale
ketensamenwerking.

Hoogwaardige recycling van dakbedekking
Van dak naar dak én van dak naar wegdek

Roof2Roof heeft een eigen bewezen methode voor
het recyclen van bitumen daken en het upcyclen van
asfaltwegen.
• Recyclen van bitumen daken
Roof2Roof sluit de kringloop van bitumen daken.
Het uitgangspunt daarbij is het behoud van de kwaliteit
van de oorspronkelijke grondstoffen. Gekwalificeerde
oude bitumineuze dakbedekkingen worden door
Roof2Roof ingezameld en verwerkt tot grondstoffen
voor de productie van nieuwe dakrollen, van dak naar dak.

Haal meer uit het oude dak
Óók winst voor het milieu

Roof2Roof-recycling begint met het vervangen of
slopen van het dak. Oude bitumineuze dakbedekking
moet op grond van het Bouwbesluit gescheiden
worden van andere afvalstromen, maar mag niet
worden gestort. Roof2Roof regelt de inzameling
van schoon en gescheiden bitumineus dakafval.
De oude dakbedekking wordt volledig gerecycled tot
volwaardige grondstof voor nieuwe dakbedekking en
asfalt. Alle goede eigenschappen blijven behouden en
bovendien boeken we zo grote winst voor het milieu.
Door te kiezen voor recycling in plaats van het gebruik
van fossiel bitumen wordt per m2 dakbedekking net
zoveel CO2 bespaard als de emissie van 1 km autorijden.

Een professioneel platform voor concrete actie
Informeren en faciliteren

Roof2Roof biedt gebouweigenaren, wegbeheerders
en ketenpartners een professioneel platform voor
het recyclen van bitumen daken en het upcyclen
van asfaltwegen. Het Roof2Roof-platform informeert
gebouweigenaren en wegbeheerders over de mogelijkheden
en voordelen van recycling en upcycling en helpt ze verder
om hierin concrete stappen te zetten.
Ook vormen we een platform voor specialisten.
De Roof2Roof-specialisten zijn een selecte groep van
gecertificeerde dakbedekkingsbedrijven en sloopaannemers
die volledig volgens de Roof2Roof-principes werken.
Het specialistennetwerk brengt Roof2Roof in de praktijk.
Zo maken we samen een succes van de recycling van daken.

• Upcyclen van asfaltwegen
Dakbedekking wordt door Roof2Roof ook gerecycled tot
grondstoffen voor nieuwe milieuvriendelijke en ook betere
asfaltwegen, van dak naar wegdek. Met Roof2Road wordt
de kwaliteit van het asfalt verbetert door de hoogwaardige
eigenschappen van het gemodificeerde bitumen van
dakbedekking. Upcyclen van asfaltwegen dus!
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