
Waar het de dakbedekkingsbranche 
betreft, zijn de ambities bij Icopal simpel: 
het produceren van  allerhande producten 
waarmee daken water- en winddicht 
gemaakt worden. Daarbij hoort een 
scherpe kijk op de verbetering van stan-
daardproducten, een open oog voor 
duurzaamheid en een visie om de keten 
hierbij te betrekken. Schutte: “Een dak 
draait in mijn ogen om meer dan alleen de 
water- en winddichtheid. Het gaat tegen-
woordig ook om de functionaliteit. Om 
een slim gebruik van het dak. Ik doel dan 
op dakfuncties zoals het bufferen en zui-
veren van water, het zuiveren van de lucht, 
het opwekken van energie en de verbete-
ring van de isolatiewaarden. Ook gaat het 
om de levensduur, tuinen en dakterras-
sen. Kortom, men noemt het ook wel 
‘upcycling’ van daken. Het zijn ontwikke-
lingen waar elke toeleverancier middenin 
staat. Wij dus ook. Het dak is het nieuwe 
maaiveld. Iedereen wil een rol spelen en 
met uitgekiende producten komen.” 

Een andere ambitie van Schutte is groei. 
Dit jaar worden de volumes van een Duitse 
fabriek overgenomen. Schutte: “We 
hopen binnen drie jaar een volumegroei 
van 40% tot 50% te realiseren. Dat is niet 
niks. De werkgelegenheid in onze Gro-
ningse vestiging zal dus toenemen. Wij 
worden daar één van de grotere werkge-
vers. Niet alleen in de dakenbranche maar 
ook in de wegenbouw hebben we een 
stevige marktpositie. We hebben een 
unieke positie in het aanbrengen van slijt-
lagen en ook daarin verleggen we onze 
aandacht naar het modificeren van bitu-
men met SBS. Dat zijn dakbanen op basis 
van elastomeerbitumen en staan met hun 
hoge elasticiteit bekend om de zeer 
goede lage temperatuurflexibiliteit en de 
hoge vermoeidheidsweerstand. Kortom: 
we hebben vertrouwen in de toekomst en 
wel dusdanig dat er momenteel enorm 
wordt geïnvesteerd in de modernisering 
van ons productieapparaat.” 

WEEr VErENIGD 
Sinds maart dit jaar is Icopal weer lid van 
Probasys Benelux. Schutte geeft aan dat 
perikelen aan de bestuurstafel indertijd 
mede een reden waren om deze belan-
genorganisatie de rug toe te keren. Zoals 
meestal heelt de tijd echter alle wonden. 
Schutte: “In de tussentijd is onze techni-
sche inbreng in tal van commissies altijd 
overeind gebleven. Het lidmaatschap van 
Probasys Benelux is nu extra aantrekkelijk 
door haar nauwe betrokkenheid, samen 

met VEBIDAK, bij de Stichting Bitumen 
Recycling Nederland (BRN). Icopal be-
schikt weliswaar over expertise in recy-
cling van daken en we hebben ook een 
aantal BRN-achtige activiteiten ontwik-
keld. Onze invloedssfeer op dat gebied is 
echter bescheiden. De reikwijdte van BRN 
is vele malen groter. BRN is echt een insti-
tuut aan het worden. Onze toegevoegde 
waarde in BRN is dat wij veel technische 
kennis en ervaring inbrengen. Mede 
omdat wij al sinds 2008 beschikken over 
een recyclinginstallatie. Met alle respect 
verwacht ik dat BRN ons qua technische 
know how niet zo veel nieuws zal brengen. 
Misschien zal eerder het omgekeerde het 
geval zijn. Dat is echter juist het mooie. 
Samen sta je sterk. De toegevoegde 
waarde van BRN, en overigens ook van 
Probasys Benelux, zit ‘m voor ons vooral 
in het lobbywerk. Bovendien hoop ik dat 
wij via BRN een bijdrage kunnen leveren 
aan de circulaire economie door het her-
gebruik van producten en grondstoffen te 
maximaliseren. Wij zijn te groot om geen 
deelnemer in BRN te zijn. Daarbij komt  
dat we het enige bedrijf in de daken-
branche zijn dat niveau 4 van de CO

2-
prestatieladder heeft behaald. Het recy-
clen van daken hoort daarbij.” 

Woortman voegt toe dat hij Probasys 
Benelux ervaart als een sterke en 
betrouwbare partner met een grote 
betrokkenheid van haar achterban. “In een 
overleg van enige importantie zitten 
meestal alle leden van Probasys Benelux 
ook zélf aan tafel. Dat zegt iets over hun 
betrokkenheid. je kunt zaken met ze 
doen. Het mandaat is er nooit een punt. 
Ook aan daadkracht schort het niet.”

Op het terrein van recycling van bitumi-
neus dakafval is Icopal ook betrokken bij 
Roof2Roof. Desgevraagd legt Schutte het 
verschil tussen BRN en Roof2Roof uit. 
Deze focust zich op de meest hoogwaar-
dige kwaliteit bitumineus dakafval. Dat 
wordt geschikt  gemaakt voor recycling in 
dakrollen. Daarentegen richt BRN zich ook 
op de grote bulk bitumineus dakafval die 
(uitsluitend) geschikt is voor hergebruik in 
de wegenbouw. Dat is een wezenlijk 
andere invalshoek. Er zijn meer verschil-
len met BRN. Zo is de rechtsvorm anders, 
die van een besloten vennootschap, en 
richt Roof2Roof zich op dit moment nog 
vooral op de noordelijke regio’s. Overigens 
sluiten zowel Schutte als Woortman niet 
uit dat Roof2Roof zich op enig moment 
zal aansluiten bij BRN.   

“Een dak draait in mijn 
ogen om meer dan alleen de 
water- en winddichtheid. 
Het gaat tegenwoordig ook 
om de functionaliteit. Om 
een slim gebruik van het 
dak. Ik doel dan op dak-
functies zoals het bufferen en 
zuiveren van water, het  
zuiveren van de lucht, het 
opwekken van energie en de 
verbetering van de isolatie-
waarden. Ook gaat het om 
de levensduur, tuinen en 
dakterrassen. Kortom,  
men noemt het ook wel 
‘upcycling’ van daken.”
(Herman Schutte )

MUTaTIEs KOMO-CErTIfICaTEN

In deze rubriek treft u een actuele lijst 
aan van nieuwe en/of gewijzigde cer-
tificaten inzake isolatiematerialen en/
of dakbedekkingsmaterialen, voor 

zover bij VEBIDAK bekend. 
Deze service zal er toe bijdragen dat u 
snel kunt controleren of het meest 
recente certificaat in uw bezit is. 

Mocht dit niet geval zijn, dan kan de 
producent/leverancier van het pro-
duct u voorzien van het betreffende 
exemplaar.

Dit overzicht betreft de mutaties 
door ons ontvangen tussen 
1 februari 2014 en 1 juli 2014. 

Nieuwe/gewijzigde KOMO attesten met productcertificaat, volgens BrL 1511 en 1309.

Uitgegeven door producent/leverancier Cert. Nr. product Datum afgifte

Kiwa  Van Vugt Dakbedekkingsbedrijf K42286/04 APP Gum Combimat -  15-12-2013
 B.V. Ridderkerk   APP gemodificeerd bitumen 

Kiwa  SealEco Ltd 'sHertogenbosch K78540/01 Ecoseal EP 1-1-2014

SGS-Intron Vedag GmbH Bamberg (Dlnd) CTG-657/2 Vedatop S5 / Vedaflex G4E 22-1-2014

SGS-Intron Royal Roofing Materials BV CTG-486/5 Royalflex - op basis van 6-2-2014
    elastomeer bitumen
 
Kiwa  Carlisle Construction Materials  K75248/03 Resitrix® - deel 4 15-2-2014
 GmbH Hamburg (Duitsland)    

SGS-Intron  Royal Roofing Materials B.V.  CTG-487/5 Fielflex Combi op basis van 20-3-2014  
    plastomeer bitumen 

SGS-Intron  Royal Roofing Materials BV  CTG-441/6 Royalgum - op basis van  20-3-2014
    plastomeer bitumen 

SGS-Intron  Atab N.V. Antwerpen (België) CTG-503/4 Polygum Tecno SBS, Flexigum  25-3-2014
    en Polygum Carrara (Quadra) -
    op basis van elastomeer 
    bitumen 

SGS-Intron  Nebiprofa B.V. Moerdijk CTG-500/4 Profatec Eco / Profatec Eco Raie  27-3-2014
    / Profatec prevENt / AWAplan 
    Super / SafeStick prevENt op 
    basis van elastomeer bitumen 

SGS-Intron  Nebiprofa B.V. Moerdijk CTG-561/3 Armourplan SM Colour en  30-4-2014
    Armourplan G. Dakbanen voor 
    het vervaardigen van dakbe-
    dekkingsystemen op basis van 
    PVC, voorzien van een drager 

Kiwa  Köster Afdichtingssystemen b.v.  K79209/01 delen 1 en 4 1-5-2014

Kiwa  Köster Afdichtingssystemen b.v.  K79210/01 delen 1 en 4 KB-LEN ® ECB  1-5-2014
    Dakbanen
 
Kiwa  POLYFIN AG Schönau (Dlnd)  K79207/01 Kunststof dakbanen 1-5-2014

SGS-Intron Renolit Belgium NV Oudenaarde CTG-461/3 alkorPlan® - op basis van zacht 12-6-2014
     polyvinylchloride (PVC-P) 
    voorzien van een wapening 

Kiwa  Icopal B.V. Groningen K66713/02 EshaFlex 15-6-2014

Kiwa DAWO eps BV Neede K74173/04 EPS Platen thermische isolatie 1-3-2014

SGS-Intron Rockwool Benelux b.v.  CTG-459/5 Tauroxx vlakke platen van  17-3-2014
    steenwol voor het vervaardigen 
    van thermische dakisolatie 17-3-2014

Dick van Dreven
bouwtechnisch adviseur
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