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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.

Johan Bessemans

Managing Director
VM Building Solutions Benelux

Beste lezer,

Als we één les uit het voorbije jaar kunnen trekken dan is het dat de
Belgische bouwsector in elke crisis bewijst bijzonder veerkrachtig te zijn. 
In het laatste kwartaal van 2020 kende de sector zelfs een opmerkelijke groei 
van 3,3%, waardoor we beter deden dan veel andere economische sectoren. 
En de eerste vooruitzichten voor 2021 wijzen in dezelfde richting: 
een hart onder de riem van alle professionals in onze sector!

De cijfers tonen aan dat veel bedrijven zich snel hebben aangepast aan de 
beperkende maatregelen, maar toch, cijfers vertellen niet alles. COVID trof velen 
onder ons op professioneel vlak en soms zagen we jarenlange inspanningen op 
enkele maanden tenietgedaan. Daarenboven zijn vele dierbaren ons ontvallen 
en dit heeft een invloed gehad op hoe we tegen het leven aankijken: 
zeker een moment van reflectie.

Ook bij VM Building Solutions veranderde er veel sinds maart 2020: 
thuiswerk, coronamaatregelen om voor de medewerkers een zo veilig mogelijke 
werkomgeving te creëren en, op vele gebieden, een nieuwe manier van 
werken. De conclusie? Meer dan ooit zijn we ervan overtuigd dat een sterk 
distributienetwerk en een focus op zowel grote als kleine projecten, waar 
de vakman centraal staat, de juiste keuze is. Net daarom blijven klanten 
ons zo lang trouw, ook in moeilijke tijden. Graag wil ik daarom elk van onze 
ambassadeurs bedanken.

Om het vertrouwen van onze klantenbasis te blijven verdienen, verbeteren 
we continu ons aanbod, met daarin een aangehouden nadruk op opleidingen. 
Achteraan het magazine vind je meer informatie over onze opleidingen, 
en ook deze werden aangepast om ze op een covid-veilige manier te laten 
verlopen. Verder nemen we je ook mee naar de roots van EPDM, belichten we 
inspirerende projecten en maak je kennis met onze laatste productinnovaties.

Veel leesplezier!
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Reportages

Nieuws

Renaat Melis over de beginjaren
en de voordelen van EPDM

Project in de kijker: 
Woning en kantoorruimte in Schilde

Hoe EPDM meesurft
op de duurzame bouwtrends

COVID-veilige
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Op enkele decennia tijd is EPDM uitgegroeid tot de 
topkeuze voor platte daken. Renaat Melis, co-founder van  
VM Building Solutions, lag mee aan de basis van de 
doorbraak van het synthetische rubber in België. Hij 
blikt graag terug op die beginperiode en verklaart hij in 
één adem waarom EPDM ook de dakbedekking van de 
toekomst is.

Samen met zijn broer Francesco richtte Renaat Melis in 1993 het bedrijf 
International Roof Systems (I.R.S) op dat in 2011 een fusie aanging met het in 
de begin jaren ‘90 opgerichte Btech van Mark Vandecruys, vandaag onderdeel 
van VM Building Solutions.

“De kwaliteit van EPDM heeft mij altijd gefascineerd”, steekt Renaat Melis van 
wal. “Daarom was ik er al in de nadagen van de jaren 80 volop mee bezig en 
heb ik het sindsdien nooit meer losgelaten.” 

EPDM
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Renaat Melis 
Co-founder VM Building Solutions

Een recent megaproject is het NAVO 
hoofdkwartier in Evere: 45.500 m² EPDM.

Interview



EPDM,
de meest betrouwbare

én groene keuze 
voor platte daken

Valse start in België

Waar ligt de bakermat van EPDM?
Renaat Melis: “De eerste grote commerciële fabrikant was het 
Amerikaanse Carlisle. 
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Zij maakten al in 1961 furore door het iconische ronde 
hoofdgebouw van O’Hare, de luchthaven van Chicago, van een 
EPDM-dakbedekking te voorzien. Dat pioniersproject luidde ook 
meteen de sterke opmars van EPDM in de Verenigde Staten in. 
Interessant detail: Carlisle is al jaar en dag onze huisleverancier.”

“EPDM maakte een valse start in België. 
Pas in de jaren 90 volgde de doorbraak.”

Waaide het Amerikaanse succes snel over naar 
België?
Renaat Melis: “Neen. In ons land maakte synthetisch 
rubber een valse start als bouwmateriaal. Zo gebruikte men 
butyl – de tweelingsbroer van EPDM – voor de waterdichting 
van de Brusselse tunnels en metro. Maar het gebrekkige 
naadverbindingssysteem veroorzaakte al snel zware lekkages. 

De EPDM-dakbedekking van het iconische hoofdgebouw van O’Hare, 
luchthaven van Chicago, ligt er sinds 1961.
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Het vertrouwen in synthetisch rubber was 
meteen weg. Pas aan het begin van de 
jaren 90 klaarde de hemel op en brak 
EPDM door als dakbedekking.”

Focus op kleine 
dakwerkers en opleidingen

Welke rol speelde u daarin?
Renaat Melis: “Pioniers zoals Harry 
Steenbrugghe hadden EPDM als 
kwalitatieve dakbedekking al in de jaren 
80 geïntroduceerd in België. Mijn broer 
en ik zorgden voor de verdere doorbraak 
met een uitgebreid distributienetwerk 
en opleidingen voor dakwerkers. Vooral 
dat laatste bleek belangrijk, want 
professionals hadden veel vragen en 
twijfels over EPDM. Die aanpak met 
gerichte trainingen hanteren we vandaag 
nog altijd. Want dakwerkers raden enkel 
producten aan als ze er zelf probleemloos 
mee kunnen werken.”

Welk project uit de beginjaren 
zal u altijd bijblijven?
Renaat Melis: “De militaire kazerne 
van Marche-en-Famenne was ons eerste 
megaproject: een aanbesteding voor een 
dak van 25.000 m2 – toen ongezien. 

We dachten dat we die prestatie nooit 
meer zouden herhalen, maar door te 
focussen op een grote groep van kleine 
zelfstandige dakwerkers slaagden we 
er toch in om jaar na jaar te groeien. 
Grote projecten zijn tof als extra, maar 
onze verdienste is vooral dat EPDM 
mainstream is geworden.”

Wanneer dacht u: nu zijn we 
echt vertrokken?
Renaat Melis: “Bij de overname van VM 
Building Solutions enkele jaren geleden. 
Die acquisitie lanceerde ons voorgoed 
op de Franse en Duitse markt én zorgde 
voor heel wat algemene internationale 
erkenning.”

Plat dak wordt slimme 
keuze

Is België een land van platte 
daken?
Renaat Melis: “De cijfers spreken voor 
zich. Elk jaar leggen we samen zo’n  
18 miljoen m2 aan plat dak. 

Ter vergelijking: Frankrijk doet het 
met ongeveer 24 miljoen m2 niet 
veel beter. Dat komt door de sterke 
industrialiseringsgraad in ons land. Er zijn 
veel bedrijven, maar ook de residentiële 
markt voor platte daken nam de laatste 
10 jaar exponentieel toe – een evolutie 
die nauw samenhangt met de intrinsieke 
meerwaarde van EPDM.”

U bedoelt dat EPDM veel 
mensen ertoe aanzet om voor 
een plat dak te kiezen?
Renaat Melis: “In zekere zin wel. 
Consumenten informeren zich alsmaar 
beter en willen de beste kwaliteit voor 
hun investering. 

Dan kan je niet om EPDM heen. Het 
staat garant voor betrouwbaarheid en 
degelijkheid. En zo krijg je stap voor stap 
een markt die platte daken verkiest. Je 
betaalt aan het begin wat meer, maar je 
bespaart ontegensprekelijk op de lange 
termijn.”

Begeleiding door 
professionals

Zijn er dan helemaal geen 
aandachtspunten voor EPDM?
Renaat Melis: “Toch wel. De gedachte 
aan een vuurvrije installatie overtuigt 
veel mensen om zelf de handen uit de 
mouwen te steken. Begrijpelijk, maar niet 
altijd even verstandig. 

Details afwerken is niet altijd zo 
makkelijk als het lijkt. En vooral: hoeveel 
particulieren hebben relevante ervaring 
op een dak? EPDM is het voorkeursmateriaal voor platte daken geworden.

“Jaarlijks wordt in België zowat 18 miljoen m2 aan plat 
dak gelegd, bijna evenveel als in Frankrijk.”



Je onderscheiden als professional in de bouwsector?

Word een krak in dakbedekkingen met EPDM. Kies een van
onze opleidingen op maat en geef je renovatie- of nieuw-
bouwprojecten een kwaliteitsinjectie. 

Ontdek ons aanbod opleidingen op
www.epdmopleidingen.be
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Doorsnede van
een gewapend
EPDM membraan.

De 5 grootste voordelen van EPDM als dakbedekking

#1 Ecologisch en duurzaam – Volgens de bekende NIBE-index is EPDM de milieuvriendelijkste dakbedekking voor 
platte daken. Het product kan ook op verschillende manieren gerecycled worden en het gaat tot 50 jaar mee,  waardoor de 
ecologische voetafdruk wordt beperkt.

#2 Weerbestendig – Met een elasticiteit van 400% kan EPDM temperaturen aan tussen -35°C en 120°C.  
De UV-bestendigheid garandeert bovendien dat de kwaliteit niet afneemt, terwijl de chemische bestendigheid ervoor zorgt dat 
zure regen geen sporen nalaat.

#3 Makkelijk in onderhoud – Meer dan een jaarlijkse dakinspectie op onder meer opeenhoping van bladeren en het 
vastzitten van afwerkingsdetails is niet nodig. Het gevolg: na vele jaren ziet een plat dak met EPDM er nog zo goed als nieuw uit.

#4 Ideaal voor renovaties – Oude roofing vervangen door EPDM kan simpelweg door de nieuwe dakbedekking aan te 
brengen bovenop de oude.  Zo besparen verbouwers niet alleen veel moeite maar ook kosten voor het weghalen van materiaal.

#5 Vlotte & veilige plaatsing – Door onze éénlagige aanpak en het gebruik van grote membranen zijn er niet alleen minder 
naden, maar worden ook het aantal details en risicozones beperkt. Bovendien gebeurt de plaatsing volledig vlamvrij!

Als je voor het beste product kiest, zorg je best ook voor 
een vlekkeloze installatie. Dus mijn advies is om een ervaren 
dakwerker onder de arm te nemen.”

Is elke EPDM kwalitatief evenwaardig of bestaan 
er grote verschillen?
Renaat Melis: “Binnen de productgroep EPDM heb je 
verschillende types. Zo vind je EPDM in grote vellen met een 
dikte van 1mm, maar kan je evengoed kiezen voor een dik 
en gewapend rubbermembraan met vooraf aangebrachte 
nadentapes. 

Voor elk budget wat wils. Maar ook daarin laat je je het 
best begeleiden. Daarnaast zorgen technische evoluties 
ervoor dat EPDM een levend product is. Regelmatig komen 
er verbeteringen op de markt, van nieuwe lijmtechnieken tot 
efficiëntere verpakkingen. Op die manier blijft EPDM autoritair 
de markt aanvoeren.” ■

“Kies je voor EPDM, kies dan voor een 
getrainde installateur.”

De EPDM merken van VM Building Solutions

® 
VM BUILDING SOLUTIONS WARRANTYVM BUILDING SOLUTIONS WARRANTY

®



Dit huis schittert 
met het zeldzamere  
PIGMENTO® groen PLUS

ZINK

Woning en kantoorruimte
Schilde
 
Techniek
Staande naad VMZINC®

 
Oppervlakteaspect
PIGMENTO® groen PLUS
 
Oppervlakte zinkbekleding
135 m² dak
55 m² gevel
 
Bouwheer
Solide & WaterpROOF
Ernesto Van Houtte
 
Zinkinstallateur
Dennis Van Laerhoven
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De staande naad VMZINC® in PIGMENTO® groen
past perfect bij de gekozen gevelsteen. 

VMZINC® PLUS heeft daarbovenop ook een buitengewoon
lange levensduur. Een uniek en duurzaam project!



Volgens de verwachtingen van de Confederatie Bouw 

zullen we niet zozeer minder maar vooral anders bouwen 

in de toekomst. Dat heeft onder meer te maken met de 

doelstellingen rond de klimaatverandering. Om Europa 

tegen 2050 klimaatneutraal te maken, moeten onze 

woningen bijvoorbeeld energie-efficiënt, kwalitatief 

en met respect voor de natuur gebouwd worden. Het 

hoeft dus niet te verwonderen dat zowel duurzame als 

milieuvriendelijke bouwmaterialen in trek zijn. En EPDM 

sluit perfect aan bij deze trends.

Hoe EPDM meesurft
op de huidige 
bouwtrends

EPDM

Zelf meesurfen op de trend naar 
duurzame en milieuvriendelijke 
bouwmaterialen?

Ontdek de EPDM-membranen van 
marktleider VM Building Solutions op 
www.vmbuildingsolutions.be. 
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Circulair bouwen

Circulair bouwen is bouwen met een 
beter, zuiniger gebruik van hulp-
bronnen en wordt mogelijk gemaakt 
door bouwmaterialen slimmer te 
ontwerpen en kringlopen te sluiten. 

Producten die recyclebaar en 
opnieuw inzetbaar zijn, dragen 
op die manier hun steentje bij om de 
ecologische voetafdruk van bouwmate-
rialen te verlagen.

Ook het NAVO-hoofdkwartier
in Evere is van groendaken voorzien, 

uitgevoerd op een ondergrond van 
EPDM-membranen van VM Building Solutions.



Duurzaam 
100% waterdicht
Met EPDM vermijd je nattigheid – letterlijk. De sterke afdich-
tingsprestaties van het synthetische rubber geven elk nieuw-
bouw- of renovatieproject een garantie op waterdichtheid. 
Ook na tientallen jaren. Zelfs complexe dakdetails, zoals koe-
pels en dakrandprofielen, blijven waterdicht. 

Meer dan 50 jaar gemoedsrust
In opdracht van de Benelux-organisatie voor EPDM-produ-
centen (VESP) testte het Süddeutsche Kunststoff-Zentrum uit 
Würzburg liefst 39 dakprojecten met elastomeer-EPDM. De 
conclusie? EPDM heeft een levensduur van minimaal 50 jaar!

Weer of geen weer
EPDM-membranen zijn uv-bestendig en doorstaan probleem-
loos hagelbuien. Meer zelfs, door de 400%-rekbaarheid kan 
het materiaal ook makkelijk thermische shocks aan. Valt de 
hemel plots naar beneden na een hete zomerdag? Het tem-
peratuurverschil deert het EPDM niet.

Milieuvriendelijk
Lage ecologische voetafdruk
EPDM produceren kost relatief weinig energie. Ook het 
materiaal zelf is milieuvriendelijk: het gaat zeker een halve 
eeuw mee en wordt in die tijd niet afgebroken. Na gebruik 
is het rubber dan weer volledig recyclebaar als grondstof 

voor andere producten. Milieuorganisaties zoals Greenpeace 
geven EPDM daarom hun zegen.

Ideaal voor groendaken en regenwateropvang
Dankzij de wortelvaste en waterdichte eigenschappen van 
EPDM kiezen alsmaar meer mensen ervoor om hun plat dak 
met diverse grassoorten en planten te bedekken. Regenwater 
opvangen voor intern gebruik? Ook hiervoor is EPDM een 
geschikt materiaal. Interessant: VM Building Solutions heeft 
wortelvaste EPDM-membranen in het aanbod die voor zowel 
extensieve als intensieve groendaken geschikt zijn.

Luchtdicht bouwen
Wie de energiedoelstellingen van de overheid wil volgen, kan 
er niet om heen: luchtdicht bouwen. Kort gezegd, komt het 
erop neer om kieren en spleten te vermijden, en zo de warmte 
binnen en de koude buiten te houden. EPDM vervult die rol 
uitstekend. Op het dak, maar ook rond ramen en deuren.

Voor lucht- en waterdichtingen rond ramen, deuren 
en dorpels heeft VM Building Solutions een specifiek 
aanbod zelfklevende stroken in gewapende EPDM: 
Resistit G SK. De Resitit G SK afdichtingsstroken 
kunnen eveneens gebruikt worden voor de 
afdichting van schouwen, vochtwering in spouw-
muren en om kelders waterdicht te maken. 
Ontdek meer op pagina 15.
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Nieuw!
Exclusief bij VM Building Solutions

Leadax Easy SA & FA,
zelfklevende loodvervanger

Makkelijk en snel 

Antidiefstal Gecertificeerd Duurzaam Betaalbaar

Niet giftig Diverse kleuren Lange levensduur

Langere rollengtes Niet loodzwaar Flexibel

/ +1000C-500C

Circulaire grondstof

Makkelijk en snel 

Antidiefstal Gecertificeerd Duurzaam Betaalbaar

Niet giftig Diverse kleuren Lange levensduur

Langere rollengtes Niet loodzwaar Flexibel

/ +1000C-500C

Circulaire grondstof

Makkelijk en snel 

Antidiefstal Gecertificeerd Duurzaam Betaalbaar

Niet giftig Diverse kleuren Lange levensduur

Langere rollengtes Niet loodzwaar Flexibel

/ +1000C-500C

Circulaire grondstof

Leadax Flashing EASY SA
Heeft twee zelfklevende strips, 

waardoor de loodvervanger eenvoudig 
met de hand kan worden aangebracht.

Leadax Flashing EASY FA
Heeft een volledig zelfklevend 
oppervlak, wat zorgt voor een

snelle applicatie.

Leadax Easy SA & FA
Is beschikbaar in

28 of 33cm breed.

Ontdek het aanbod op bit.ly/leadax

Lange levensduur
De levensduur van Leadax bedraagt 

minimaal 30 jaar.

Niet giftig
Leadax is geen toxisch zwaar metaal, 

in tegenstelling tot sommige 
waterkerende materialen.

Circulair
Leadax is een volledig

circulair product. Daarmee is Leadax 
uniek als loodvervanger.



• Snel en makkelijk te bewerken en installeren
• Ongevoelig voor vocht : zaagranden afwerken is niet nodig
• Zeer dimensiestabiel: naadloos te monteren
• Ruime keuze in RAL / NCS kleuren
• Zeer onderhoudsarm

Maak het. Makkelijk. Snel. Duurzaam. 
Met Rockpanel gevelbekleding

Door Rockpanel gevelpanelen te gebruiken 
bespaart u veel tijd en onderhoudskosten.  
Hoe groot of klein het project ook is: nieuwbouw  
of renovatie, een complete gevel of toepassing 
rondom het dak: Rockpanel plaatmateriaal biedt  
de perfecte oplossing:

Rockpanel.be



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

Bij aankoop van 5 starterspakketten, 1 GRATIS*

AZ Zeno Knokke ©TV AAPROG - BOECKX. - BURO II & ARCHI+I

5 + 1
GRATIS*

*Actie geldig t.e.m. 30 april 2021. 



Voor meer informatie, kan je steeds terecht bij jouw VM Building Solutions contactpersoon.

Resistit G SK is een zelfklevende lucht- & waterdichtingsstrook in gewapende EPDM, die bijzonder 
geschikt is voor de lucht- en waterdichtingen rond ramen, deuren en dorpels, vochtwering in 
spouwmuren, waterdicht maken van funderingen en kelders alsook voor de afdichting van schouwen 
en lintelen. Resistit G SK is ook uitermate geschikt voor de uitbekleding van dakgoten in de renovatie 
en in de nieuwbouw.

VOORDELEN:

• Flexibel en eenvoudig in verwerking
• Hecht op iedere ondergrond
• Met glasvezel wapening

* Actie geldig t.e.m. 30 april 2021 op rollen van
dezelfde breedte.

5 + 1
GRATIS*
5 + 1
GRATIS*

EXCLUSIVITEITEN
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Ontbijt- en lunchpakketten zijn 
individueel verpakt

Bij je inschrijving aan het 
secretariaat ontvang je een 
mondmasker en  handschoenen

Alle gehanteerde tools worden vóór 
elke opleiding door ons ontsmet

Het dragen van een mondmasker 
en handschoenen is verplicht

COVID-veilige
opleidingen

Goedgekeurd door het 
COVID Event Risk Model

Wist u dat?
VM Building Solutions naast zijn uitgebreid 
aanbod aan opleidingen voor dakwerkers
en architecten, ook opleidingen aanbiedt 
voor baliepersoneel?
Zo kunnen zij uw klanten nog beter begeleiden 
in hun zoektocht naar het juiste product.
Een personeelslid met de juiste
productkennis is daarom goud waard. 
Wij zorgen voor de kennis, jullie zorgen voor
de verkoop!

#WECARE

Ontdek onze opleidingen op www.epdmopleidingen.be

® 
VM BUILDING SOLUTIONS WARRANTYVM BUILDING SOLUTIONS WARRANTY

®


