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De nadruk van teksten, tekeningen en  
foto’s verschenen in Bzine is strikt verboden  
zonder de schriftelijke toestemming van 
de uitgever. 
 
Zowel de vertalingsrechten als de rechten 
op nadruk worden wereldwijd aan  
VM Building Solutions NV voorbehouden.

Renaat Melis

Managing Director 
VM Building Solutions Benelux

Dag lezer van onze bZine,

Aangename kennismaking! Graag stel ik mezelf even voor. Ik ben Renaat Melis, 
sinds juni de nieuwe managing director van VM Building Solutions Benelux. 
Als oprichter en CEO van het voormalige I.R.S-Btech ken ik de bijzonderheden 
van onze branche door en door. Het is mij een waar genoegen jullie via dit 
voorwoord te mogen aanspreken.

Uitzonderlijke tijden blijven het voor elk van ons: klanten, leveranciers en 
medewerkers. Terwijl we noodgedwongen kampen met een aanhoudende 
schaarste in grondstoffen, blijft de vraag naar onze gespecialiseerde producten 
en diensten stijgen. Toch gaan wij tot het uiterste om voor jullie de hinder te 
beperken en jullie in deze moeilijke en onzekere tijden zo goed mogelijk van 
dienst te zijn.

Ondanks de ongewone situatie vliegen we er na het bouwverlof met goede 
moed en enthousiasme weer in. Back to work, maar ook back to school! Met 
de opleidingen die VM Building Solutions dit najaar op de planning heeft staan, 
kan je jouw kennis verder aanscherpen en uitdiepen en kunnen de dakwerkers 
hun ervaring en vakmanschap uitbreiden. In het interview met twee van onze 
ervaren EPDM-instructeurs (blz. 4) kom je daar alvast meer over te weten.

Verder brengen we je in dit nummer naar goede gewoonte nieuwe inspiratie, 
aan de hand van twee projecten voor particulieren: de renovatie van een 
residentiële woning (blz. 8) en een nieuwbouw-appartementencomplex (blz.16). 
Ook pakken we graag uit met Leadax Easy, onze circulaire loodvervanger; 
daarvoor interviewden we Roeland van Delden, de CEO van Leadax (blz.10). 

Ik wens je van harte veel leesplezier en een succesvol najaar toe!
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Reportages

Nieuws

Een EPDM-opleiding opent de deur 
naar het perfect uitgevoerde platte dak

VMZINC® renovatie van 
gevel, dak én zwembad

De geheime wapens van 
extern gewapende EPDM

Met Leadax® Flashing is er 
eindelijk een echt duurzaam én goedkoper 

alternatief voor bladlood
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De voorbije decennia is EPDM uitgegroeid tot dé keuze 
voor platte daken. Veel dakwerkers wagen dan ook graag 
hun kans met EPDM, maar een dakproject met EPDM 
vereist een grondige voorkennis van het EPDM-systeem. 
Jan Vermeire en Bernard Sol, ervaren EPDM-instructeurs 
bij VM Building Solutions, leggen in zes vragen en met de 
nodige passie uit waarom een goede opleiding zo hard 
nodig is.

Welk doelpubliek wil VM Building Solutions met de  
EPDM-opleidingen aanspreken?
Jan Vermeire: “In onze opleiding verwelkomen we hoofdzakelijk dakwerkers. 
Het traject richt zich op wie voor het eerst met EPDM aan de slag gaat, maar ook 
op wie er al mee vertrouwd is. De meeste dakwerkers doorlopen het hele traject, 
maar wie bijvoorbeeld al voorkennis heeft kan op aanvraag ook instappen op 
een niveau naar keuze. 

EPDM
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Interview



Een EPDM-opleiding 
opent de deur naar het  
perfect uitgevoerd dak

Het is mooi om vast te stellen hoeveel mensen enthousiast zijn 
over EPDM. In totaal leiden we in de Benelux en Frankrijk 3.000 
à 4.000 mensen per jaar op.”

Waarom is het belangrijk deze opleiding te 
volgen?
Bernard Sol: “Een EPDM-opleiding opent de deur naar het 
perfect uitgevoerd dak met een kwalitatieve afwerking. Het 
gebeurt dat dakwerkers ons vertellen dat ze het ook wel 
zonder opleiding zullen kunnen, maar zonder opleiding kan 
je geen EPDM plaatsen. Het vergt enige voorkennis om EPDM 
op een correcte manier te verwerken. Op het eerste zicht lijkt 
het eenvoudig, maar de vakkennis zit in de detailafwerking.”  

Het opleidingstraject bestaat uit vier niveaus. 
Kan je enkele praktische voorbeelden geven van 
wat je tijdens elke fase leert?
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Bernard Sol: “Tijdens het eerste niveau maken de deelnemers 
kennis met EPDM. We geven inleidende kennis over wat 
naadverbindingen zijn en over de verkleving. Wie daarna graag 
zelf aan de slag gaat met EPDM, kan bij de niveau 2 opleiding 
een hele dag op maquette werken. Tijdens die opleiding leer je 
echt zelfstandig EPDM plaatsen.”

Jan Vermeire: “Tijdens het derde niveau van de opleiding 
komt een instructeur ter plaatse mee een werf begeleiden. De 
instructeur toont voor en stuurt bij, waardoor je meteen een 
goede start neemt op je eerste EPDM-werf. Het vierde en laatste 
niveau is een expertopleiding. 

Hier komen moeilijke details, dakdoorvoeren, binnenhoeken, 
enzovoort aan bod. Deze gepersonaliseerde opleiding volgt 
vaak een tijdje later, eens de dakwerkers wat ervaring met 
EPDM hebben opgebouwd en zich verder willen specialiseren. 
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Hoe lang duurt het om het hele 
opleidingstraject te doorlopen?
Jan Vermeire: “De meeste opleidingen 
vinden plaats in de wintermaanden en 
dan gaat het iets sneller, maar bij goed 
weer kan het tot een jaar in beslag nemen 
voor de cursisten niveau vier bereiken. In 
de tussentijd kunnen de dakwerkers in 
principe vanaf niveau twee aan de slag 
met EPDM. 

Wij begeleiden de deelnemers tot ze er 
volledig klaar voor zijn om zelf EPDM te 
leggen. Bij sommigen is dat meteen na 
niveau twee, anderen hebben baat bij de 
werfbegeleiding van niveau drie. 

Het is ook altijd mogelijk een opleiding 
twee keer te volgen. Wij helpen graag tot 
de deelnemers de techniek volledig onder 
de knie hebben.”

Waar vinden deze opleidingen 
plaats?
Bernard Sol: “We willen graag iedereen 
die enthousiast is over EPDM bereiken, 
ongeacht de regio. De opleidingen vinden 
dan ook plaats op verschillende locaties. 
De kennismaking kan bijvoorbeeld in 
je vertrouwde distributiecentrum of 
in het opleidingscentrum in Deinze. 
De praktijkopleiding op maquette 
en de expertopleiding vinden plaats 
in Deinze, Gembloux en in sommige 
distributiecentra. Vanaf oktober kan het 
ook in ons nieuwe opleidingscentrum in 
Ham.”

Wie geeft deze opleidingen?
Jan Vermeire: “Al onze instructeurs 
zijn technisch geschoolde specialisten. 
Bovendien vormen we een écht team, dat 
kennis uitwisselt. De instructeurs helpen 
elkaar voor 100%. Samen zorgen we 
ervoor dat deelnemers de finesses van elk 
type membraan leren kennen. 
Het zijn ook deze instructeurs die het 
gebruik van ons EPDM membraan met 
jou zullen overlopen. ■

Waarom starten met EPDM?

✓ Veiligheid: Beperkt alle risico’s door plaatsing op het dak zonder vlam 
mogelijk te maken. Dit maakt EPDM veel veiliger dan traditionele methoden.

✓ Lange levensduur: EPDM-membranen gaan tot 50 jaar mee en vragen 
weinig onderhoud.

✓ Snelle plaatsing: Door de éénlaagse aanpak en het gebruik van  
grote membranen gaat de plaatsing bijzonder vlot.

✓ Ondersteund met volledige service: VM Building Solutions staat je bij  
met opleidingen, werfcontroles & bijstand op de werf.

✓ Winst aan efficiëntie: EPDM heeft ook economische voordelen.  
De uiterst efficiënte plaatsing zorgt voor rechtstreekse rendementswinst.

Niveau 1: Leer EPDM kennen 
Ons opleidingstraject start met een kennismaking met EPDM.  

Deelnemers komen meer te weten over de voordelen.  
Na de theorie volgt ook meteen een praktische demo.

Niveau 2: Zelf aan de slag
Tijdens een praktijkopleiding op maquette leren dakwerkers in een dag 
hoe ze zelfstandig een dak met EPDM kunnen plaatsen. De opleiding 
focust op het EPDM-systeem en de opbouw van het dak. Tijdens deze 

opleiding geeft EPDM al zijn geheimen prijs over de afwerking van 
binnen-en buitenhoeken, dakdoorvoeren en regenafvoeren.

EPDM-expert in vier stappen

Bij VM Building Solutions word je EPDM-expert in vier stappen. Ons opleidingstraject loodst dakwerkers doorheen demonstraties, 
praktijkopleidingen, werfopstart en experttraining.
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Ben je geïnteresseerd in ons 
opleidingstraject?

Neem via onderstaande gegevens 
vrijblijvend contact met ons op 
of schrijf je online in voor de opleiding 
van jouw keuze! 

www.epdmopleidingen.be 
+ 32 (0)9 321 99 21 
opleidingen.epdm@vmbuildingsolutions.com

Jan ‘Jean’ Vermeire

• Instructeur bij 
 VM Building Solutions
 sinds 2006
• Geeft les in Deinze
• Begeleidt samen met collega’s 

werven in Vlaanderen 

Bernard Sol

• Instructeur bij
 VM Building Solutions
 sinds 2014
• Geeft les in Gembloux
• Begeleidt samen met collega’s 

werven in Wallonië

Niveau 3: Werfopstart op maat
Een instructeur van VM Building Solutions zorgt voor begeleiding 

bij de opstart van een EPDM-project. De instructeur ondersteunt de 
dakwerker vanaf de voorbereiding over de verschillende installatie-

stappen tot aan de evaluatie.

Niveau 4: Verdiep jouw kennis
Dakwerkers die hun kennis verder willen verdiepen, focussen  

tijdens de expertopleiding op de detailafwerking op een maquette. 
Moeilijke dakdoorvoeren, ronde koepels en andere uitdagingen 

krijgen de nodige aandacht.

TIP! 
Onze opleidingen zijn bekend bij Constructiv. Vraag via www.constructiv.be een tussenkomst aan voor 
je doorgebrachte opleidingstijd.



ZINK

Particuliere woning: 
Sint-Denijs-Westrem

Techniek:  
Staande naad VMZINC®

Oppervlakteaspect:  
ANTHRA-ZINC® (gevel)  
QUARTZ-ZINC® (afwerking ramen) 
PIGMENTO® blauw (zwembad)

Bouwheer: 
Familie Van Cauwelaert

Zinkinstallateur: 
Cu Zn Dakwerken, Aalst
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VMZINC® 

project in de kijker



Grote projecten trekken vaak de aandacht, maar VMZINC®  
is ook bij residentiële projecten heel populair én vaak 
niet minder spectaculair. 

De woning van dit gezin in Sint-Denijs-Westrem onderging 
een grondige renovatie. ANTHRA-ZINC® en QUARTZ-ZINC® 
schitteren nu in een contrastrijk spel met oranje gevelpanelen.  
En dan is er ook nog het zwembad in PIGMENTO® blauw!

VMZINC® renovatie van 
gevel, dak én zwembad



De European Green Deal schrijft voor dat vanaf 2050 alle 
fossiele grondstoffen in de bouw hernieuwbaar moeten 
zijn. Ver weg? Het Circulair Bouwbesluit schrijft voor dat 
we in Nederland, en waarschijnlijk ook in België, al in 2030 
in de helft van de transitie moeten zitten. Dakdekkers 
trekken graag de duurzame kaart, zeker als zij daar zelf 
ook wat bij te winnen hebben. Denk aan een hogere 
kwaliteit, snellere plaatsing, lagere prijs, … 
Met de Leadax® loodvervangers Easy FA en Easy SA biedt 
VM Building Solutions het duurzame alternatief voor 
bladlood dat alles mee heeft.  We spreken met Roeland 
van Delden, CEO van Leadax®, die met de loodvervangers 
Leadax® Flashing internationaal furore maakt. Is het 
verantwoord deze loodvervangers in te zetten? Of beter: 
hoe onverantwoord is het om deze NIET te gebruiken?

LEADAX
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Interview

Roeland van Delden 
CEO Leadax

Alle lichten staan op groen
Leadax® Flashing
• Is goedkoper dan lood

• Ziet er hetzelfde uit

• Gaat even lang mee

• Heeft dezelfde functionaliteit

• Is niet giftig

• Is volledig hernieuwbaar

• Is licht en gemakkelijk hanteerbaar



Met Leadax® Flashing 
is er eindelijk een echt  

duurzaam én goedkoper  
alternatief voor bladlood

Wat zijn Leadax® Easy FA en Easy SA?
Het zijn zelfklevende loodvervangers, de eerste volledig zelfkle-
vend en de andere met twee zelfklevende strips. Het is mijn 
knipoog naar de toekomst van lood, door Leadax® Flashing zo 
goed te maken dat het lood compleet overbodig maakt. 

Een stoutmoedige knipoog. Hoe lang bent u al in 
die strijd verwikkeld?
We startten met de ontwikkeling van Leadax® Flashing in 2014. 
Mijn concept was helder: ik wil een product uit afval, dat er-
uitziet als lood, gemakkelijk te verwerken én goedkoper is. Ik 
hanteerde een streng stoplichtensysteem. 

Het heeft ons twee jaar gekost eer in 2016 alle lich-
ten op groen sprongen en ik Leadax® Flashing het ideale  
product durfde noemen. In 2017 introduceerden we het op de  
Nederlandse markt en liepen we er als innovatief bedrijf  
meteen mee in de kijker.

U won met Leadax® Flashing mooie awards…
Leuk dat je dat zegt. We zijn begonnen in NL en hebben daar 
inderdaad al diverse prijzen voor innovatief ondernemen  
mogen ontvangen. We zijn ook genomineerd als Natio-
naal Icoon, een prijs van de Nederlandse overheid voor  
veelbelovende ontwikkelingen. Het gaat snel en ver. 

In het Midden-Oosten zitten we met Leadax® Flashing in de 
finale van de Zayed Sustainability Prize en onlangs waren we 
runner-up in de Global Innovation Award. De wereld rekent op 
ondernemingen die onbestemd afval als grondstof gebruiken 
om er duurzame, recycleerbare materialen van te maken. 

We lopen echt voorop in de bouw, waardoor we ons gemak-
kelijk op de kaart zetten. We krijgen overal superpositieve  
referenties en onze afzet stijgt navenant. We zijn zeer  
enthousiast over de circulaire toekomst die we de bouw kunnen  
bieden. 
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Wat heeft u gedreven om vanuit het niets een 
loodvervanger te ontwikkelen?
Er is maar één weg: vooruit. Ik bekijk de Green Deal die de 
bouwnijverheid duurzaam moet maken als een koffer vol  
opportuniteiten. Mogen we vanaf 2050 geen niet-circulaire  
fossiele grondstoffen meer gebruiken? Prima, dan gaan we 
op zoek naar alternatieven waar iedereen beter van wordt. 
Laat ons een product ontwikkelen uit afval. Ik richtte met ons  
researchteam onze pijlen op een loodvervanger. We onderzoch-
ten diverse afvalbergen en stootten op PVB (polyvinylbutyral), 
de folie die in veiligheidsglas zit. Heb je een sterretje in je au-
toruit? Die valt niet uit elkaar dankzij die folie. Wordt je ruit 
vervangen, dan is diezelfde folie echter onbestemd afval, dat op 
een stort of in een  verbrandingsoven belandt. Zonde voor een 
grondstof die zo sterk is, dachten we. 

Er waren voor Leadax® Flashing toch ook al 
loodvervangers?
Ja, maar die zijn gemaakt van fossiele grondstof, ze zien er niet 
uit als lood en ze zijn ook niet recycleerbaar. Leadax® Flashing 
is dat wel. De loodvervanger is van a tot z gemaakt volgens 
het principe ‘designed to dismantle’. Onze chemisch technolo-
gen ontwikkelden een methode om de flakes van herwonnen 
PVB-folies te recycleren tot een compound die in combinatie 
met aluminium strekmetaal een 100 procent circulair alternatief 
is voor bladlood. Je kan alle grondstoffen na afbraak volledig 
hergebruiken.

Is Leadax® Flashing beter dan lood?
Weet je, er zijn altijd mensen die zeggen: “Geef mij maar  
gewoon lood.” Je kunt niet iedereen overtuigen. Wij vinden het 
in elk geval beter. De functionaliteit is hetzelfde, maar het is van 
afval gemaakt en het is geen zwaar metaal. De kleur is zoals 
die van lood en je bewerkt het met even veel gemak… nee met 
méér gemak, want Leadax® Flashing is niet loodzwaar. 

En het prijskaartje van al die voordelen?
Leadax® Flashing is een pak goedkoper dan lood. Hier heb je 
een materiaal dat beter betaalbaar is met voordelen die eigen-
lijk onbetaalbaar zijn. 

Hoe lang blijft het goed?
We hebben externe testlabo’s de levensduur laten nabootsen 
en zij concluderen dat Leadax® Flashing even lang meegaat als 
het lood van vandaag, tussen 30 en 50 jaar. En daarna is het 
volledig te hergebruiken. Zowel het strekmetaal als de PVB. Er 
gaat niets verloren en er moet ook niets bij.

Waar is Leadax® Flashing te gebruiken?
Op alle plaatsen in en om de woning waar je vroeger gewoon 
lood zou gebruiken, van in de spouwmuur tot aan de schoorsteen. 

Vergt het aanpassing of bijscholing om ermee te 
werken?
Leadax® Flashing heeft voor de dakdekker dezelfde look en feel 
als lood, alleen is het veel lichter en dus gemakkelijker en snel-
ler te plaatsen. Leadax® Easy FA & Easy SA werden recent aan 
het Leadax® Flashing aanbod toegevoegd en zijn zelfklevend. 
Hierdoor laat het zich vlot bevestigen en blijft het ook meteen 
goed zitten. Het is gewoon een kwestie van uitrollen en afknip-
pen wat je nodig hebt. Een punt van verschil: lood moet je aan 
elkaar solderen; Leadax® Flashing kleef of smelt je aan elkaar 
met vlamloze warmte.

Wat is de grootste troef?
De prijs, zonder enige twijfel. Iedereen wil circulair, maar de por-
temonnee zet vaak een domper op het enthousiasme. Dat is hier 
dus geen issue. Want Leadax® Flashing is goedkoper dan lood. 
En de andere loodvervangers zijn niet circulair. Met Leadax® 
Flashing heeft de dakdekker echt het nieuwe lood in handen, 
even sterk, maar beter voor het milieu én voor een lagere prijs.

VM Building Solutions is de exclusieve verdeler 
van Leadax® Flashing. Waren ze snel overtuigd? 
Ze hebben een eersteklasreputatie voor innovatieve, duurza-
me producten die je vlot en veilig plaatst en die gemakkelijk 
in onderhoud zijn. Ze beschikken ook over een goed verspreid 
netwerk van erkende dakdekkers. Het is gewoon een accessoi-
re dat niet kan ontbreken op de daken waarvoor zij die mooie 
oplossingen bieden. Innovatieve en milieuvriendelijke producten 
zitten VM Building Solutions in het DNA. We hebben elkaar dan 
ook snel gevonden. Is het geen fantastische match? ■

VM Building Solutions is de exclusieve verdeler 
van Leadax® Flashing

VM Building Solutions trekt al jaren aan de kar van de  
vergroening. De nieuwe telg in het duurzame aanbod is de  
loodvervanger Leadax® Flashing, waarvoor de dak- en  
gevelspecialist exclusief verdeler is.  
 
Bel voor meer informatie of vraag vrijblijvend uw gratis staal 
aan via www.vmbuildingsolutions.be/loodvervangers/leadax



EPDM

Kontich

Grobbendonk

Project in de kijker

Particuliere woningen: 
In Grobbendonk en Kontich

Dakdekker: 
Sidati Houtbouw

Type EPDM: 
Extern gewapende EPDM

Fotografie: 
Sigi Hermans

Met extern gewapende EPDM sla je als dakdekker meer- 
dere vliegen in één klap. Je kiest niet alleen voor een bijzon-
der sterk membraan, maar verkleint ook de kans op blaas-
vorming en je kan het dak snel, strak en vlak afwerken.

Wat is extern gewapende EPDM?
Extern gewapende EPDM beschikt over een typische onderlaag uit polyester. 
Deze polyestervliescachering werkt dampdrukverdelend: het vlies verdeelt de 
onderliggende damp waardoor de kans op blaasvorming gevoelig afneemt. De 
extern gewapende EPDM is zeer makkelijk te manipuleren waardoor je als dak-
dekker een strakke plaatsing kan afleveren. Het dak blijft mooi strak en elastisch.

Biljart-effect en meer
Dit zogenaamde ‘biljart-effect’ is echter niet het enige voordeel. De extern  
gewapende EPDM is extreem weerbestendig, het rekvermogen van 400% blijft 
intact en de ponsweerstand is hoog. Het membraan is dankzij de wapening  
en de bijhorende onderdruk zeer moeilijk te perforeren met scherpe  
voorwerpen.

De geheime 
wapens van extern 
gewapende EPDM

De troeven van 
extern gewapende EPDM 
op een rijtje
• Sterk, strak en vlak

• Hoge ponsweerstand en 
extreem weersbestendig

• Snelle en vuurvrije plaatsing
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Nieuwbouw en renovatie
De kenmerken van extern gewapende EPDM zijn een voordeel 
voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Bij de renovatie 
van bijvoorbeeld een bitumineuze dakbedekking kan het extern 
gewapende membraan een blaasvorming in de bitumen afdek-
ken om het euvel te verhelpen. In nieuwbouw kan je de extern 
gewapende EPDM rechtstreeks op een compatibele isolatie-
plaat bevestigen. 

Opleidingen zijn cruciaal
Tijdens de opleidingen van VM Building Solutions komen alle 
aspecten van een goede plaatsing van EPDM aan bod. Alle 
belangrijke stappen en details worden getoond en nadien ook 
door de dakwerker uitgevoerd op maquette. Zo leren dakwer-
kers bijvoorbeeld visueel inschatten wanneer ze voldoende lijm 
aanbrengen, een cruciaal onderdeel van een goede plaatsing 
van EPDM. Dankzij onze ervaren instructeurs krijgen dakwerkers 
de beste tips & tricks die cruciaal zijn om een perfect uitgevoerd 
EPDM dak te plaatsen. 

Wat met intern gewapende EPDM?
Bij het plaatsen van EPDM is het belangrijk om weten dat de 
windbelasting in de randzone en de hoeken het zwaarst is. Dat 
betekent dat je net die zones 100% moet verkleven of moet 
voorzien van een extra mechanische fixatie. Zo kan je vermijden 
dat de EPDM zich uit de hoeken lostrekt. Zowel een externe 
als interne wapening versterken het EPDM-membraan. Extern  
gewapende EPDM doet dit met een externe polyesterlaag,  
intern gewapende met een interne wapening van polyester-
weefsel. De plaatsingsmethode verschilt echter en bepaalt vaak 
de voorkeur van de dakdekker. In dit artikel gaan we dieper in op 
de extern gewapende EPDM. VM Building Solutions heeft echter 
ook een uitgebreid aanbod aan intern gewapende membranen. 

Ontdek de merken van extern gewapende EPDM
Benieuwd om de extern gewapende membranen van  
VM Building Solutions beter te leren kennen? 
Op www.vmbuildingsolutions.be vind je meer over de  
kwaliteiten van Mastersystems, SecuOne en Evalastic. ■

Twee opmerkelijke projecten van 
houtbouwer Sidati. In Grobbendonk werd 

voor een dak in een golvende structuur 
gekozen, in Kontich voor een licht hellend 
dak. Beide projecten werden gerealiseerd 

met EPDM van VM Building Solutions.

“Wij kozen voor EPDM omdat het  
best binnen onze visie past:  
het is energiezuinig en efficiënt, sterk,  
duurzaam, volledig recycleerbaar  
en uiterst geschikt voor groendaken.”

Claire Dewispelaere, 
zaakvoerder houtbouwer Sidati

Interesse om een opleiding te  
volgen waarin je alles te weten 
komt over de plaatsing van  
deze membranen? 

Bekijk het aanbod opleidingen op 
www.epdmopleidingen.be of  
de onderstaande QR-code. 
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Projecten in beeld
De kracht van extern gewapende EPDM kwam mooi naar voor in twee 
projecten van de ecologische houtbouwer Sidati. In beide gevallen ging 
het om een bestaande woning waar een volume in hout bovenop werd 
geplaatst en extern gewapende EPDM een mooie oplossing bood.
Bijzonder voor het project in Grobbendonk is de golvende structuur van het 
dak. Dit strobalenhuis kreeg een verdieping in hout met eveneens stro als isolatie- 
materiaal. Bovenop het stro kwam de beplating met daarboven vervolgens de  
extern gewapende EPDM om de golvende vorm mooi af te werken.
Ook bij de woning in Kontich kwam een volume in hout bovenop de bestaande 
woning. De bouwheer is een architect die ook erg bezig is met ecologie. Hij koos 
voor de uitbreiding zeer bewust voor natuurlijke materialen. 
“De moderne en strakke look van extern gewapende EPDM speelde een belangrijke 
rol in de uitdaging om bij de vergroting van het woonvolume het huis architecturaal 
een meerwaarde te geven”, klinkt het bij Claire Dewispelaere, zaakvoerder van  
Sidati. “Net zoals bij het project in Grobbendonk vonden we dat EPDM de eigenaars 
de beste garantie biedt voor een waterdicht dak. Zij kunnen met een minimum aan 
onderhoud op minstens vijftig jaar waterdichtheid rekenen.”

Kontich

Grobbendonk
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Residentieel project:
Libramont

Materiaal:
Gevel: 782 m² Rockpanel

Afdichting balkons: 200 m² EPDM 
VM Building Solutions

Bouwheer:
Mr. Deom

Dakdekker:
Mr. Ubaldi

GEVEL

Om een gevel te bekleden, heb je een waaier aan 

verschillende producten en materialen nodig. Wil je je 

klant een lange levensduur garanderen, dan moet je er 

voor zorgen dat ieder onderdeel van de gevelbekleding 

van de hoogste kwaliteit is.

Mr. Ubaldi kreeg een tijd geleden de opdracht van Christophe 
Deom, een traiteur en ontwikkelaar in Libramont, om de 
gevelbekleding van een nieuw ontwikkelingsproject te 
verzorgen. Het betrof een gebouw met 18 appartementen 
en 4 studio’s.



Gevelbekleding 
die een leven lang 

meegaat

Enkel de beste materialen, het resultaat van 
een goede voorbereiding 
Voor het gevelproject in Libramont, werd 200m² 
EPDM van VM Building Solutions gebruikt voor het 
afdichten van de balkons en 785m² Rockpanel. De 
zorgvuldige keuze van deze materialen was een  
belangrijk onderdeel van de voorbereiding van het  
project. 

Mr. Ubaldi licht toe: “De klant - Mr. Deom - wilde kwali-
teitsmaterialen inzetten die een leven lang zouden mee-
gaan. Duurzaamheid was hier het kernwoord.”

785m² Rockpanel 
“We hebben hem direct Rockpanel voorgesteld. Het is  
gemakkelijk te installeren, licht en duurzaam. 

Bovendien konden we beroep doen op onze contact- 
persoon Marc Verstraeten van Rockpanel, die ons heeft 
geholpen bij de voorbereiding van het project.“ 

200m² EPDM 
“De architect van het project was zeer gevoelig voor het 
feit dat de bouwplaats door VM Building Solutions zou 
kunnen worden gecontroleerd. De keuze voor EPDM, waar  
VM Building Solutions verdeler van is, lag dan ook 
voor de hand. Het is een product dat dankzij de interne  
wapening een uitstekende weerstand biedt tegen  
scheuren en vormvast is.” 

Een feilloze samenwerking tussen alle partijen 
Het project is opgeleverd eind mei. Dankzij die vlotte samen-
werking, is het project altijd perfect op schema gebleven. ■



Ontdek het aanbod op www.vmbuildingsolutions.be

Zelfklevende lucht- en waterdichtingsstrook 
in gewapende EPDM

✓ Lucht- en waterdichtingen rond ramen, 
deuren en dorpels

✓	 Vochtwering in spouwmuren

✓	 Funderingen en kelders waterdicht maken

✓	 Afdichting van schouwen en lintelen

✓	 Uitbekleding van goten



Pakket 1  voor aansluiting op
EPDM • Bitumen • PVC

Pakket 2  voor aansluiting op
Zink • Inox • Glas • Hard PVC

STARTERSPAKKET FRANKOSIL

Voor meer informatie  
Neem vandaag nog contact op met uw VM Building Solutions vertegenwoordiger.

www.vmbuildingsolutions.be

Vloeibare waterdichting: ideaal voor het snel en gemakkelijk afdichten van details

AZ Zeno Knokke ©TV AAPROG - BOECKX. - BURO II & ARCHI+I
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Schrijf je nu in!

EPDM-PROFESSIONAL 
IN 4 STAPPEN:

Een VMZINC-opleiding geeft 
je een mooie toekomst!

• Niveau 1: Leer EPDM kennen 
Voorstelling & demonstratie (GRATIS)

• Niveau 2: Zelf aan de slag 
Praktijkopleiding op maquette (GRATIS)

• Niveau 3: Werfopstart op maat 
Persoonlijke begeleiding op de werf

• Niveau 4: Verdiep jouw kennis 
Expertopleiding volgens de noden 
van jouw bedrijf (GRATIS)

Schrijf meteen in via  
www.vmbuildingsolutions.be of 
ontdek meer in onze opleidingsbrochure,  
raadpleegbaar via de QR-code of op onze 
website.

Waarom een VMZINC® opleiding?
• Focus op zelf uitvoeren en praktijkgerichte theorie
• Gepersonaliseerd certificaat vakbekwaamheid 

na opleiding
• Betere en snellere afwerking dankzij 

de tips & tricks van onze VMZINC-instructeurs
• Financiële tegemoetkoming  

via Constructiv.

Bekijk de VMZINC®  
opleidingen op 
www.vmzinc.be

www.vmbuildingsolutions.be

Schrijf nu in voor de EPDM & VMZINC opleidingen 
van VM Building Solutions


