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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

Beste lezer,

De coronapandemie houdt onze samenleving en economie al ruim 8 maanden 
in haar greep. Zoals je weet, bleef ook de bouwsector niet gespaard. Maar we 
kijken intussen vol vertrouwen vooruit. Want wat blijkt? Veel tekenen wijzen 
op een sterke doorstart.

Het laatste rapport van FeMa geeft aan dat de zomermaanden beterschap 
brachten. De omzet van de bouwhandel herstelde zich en vanuit politieke hoek 
krijgen stimulerende initiatieven alsmaar meer vorm, zoals een verlaagd 
btw-tarief, een hernieuwde klemtoon op isolatie en steun voor renovatie. 
Bovendien beleefde de vastgoedsector de heetste zomer ooit. Voor nieuwbouw 
en renovatie verwachten we dus mooie tijden. 

Zoals altijd staat VM Building Solutions klaar om samen met jou na te denken 
over hoe we de komende maanden en jaren de handen in elkaar kunnen slaan. 
Ons uitgebreid productaanbod leent zich immers uitstekend tot duurzame, 
milieuvriendelijke en – vooral – kwalitatieve bouwoplossingen. Voor daken 
én gevels!

Nog niet overtuigd? In dit magazine lichten we een tipje van de sluier op
met een mix van inspirerende projecten, innovaties in ons aanbod, 
trainingsmogelijkheden en nog veel meer.

Bedankt voor jullie vertrouwen. Samen staan we sterker.
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Projecten in de kijker

Nieuws

Het Falcon-gebouw: 
parel aan de Brusselse Ring

Proefproject met Tridex EPDM
smaakt meteen naar meer

Zinken dakbedekking:
een waterdicht plan voor elk bouwproject 

COVID-veilige opleidingen
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Federale Verzekering investeerde de voorbije jaren in 

kantoorruimtes in Groot-Bijgaarden, aan de rand van de 

Brusselse Ring. Na een ingrijpende renovatie schittert het 

Falcon-gebouw als nooit tevoren, met een glansrol voor 

geperforeerd zink.

Het gebouw dat Federale Verzekering in 2015 kocht, is zo’n vijf jaar later 
bijna niet meer herkenbaar. Voor de ingang van het Falcon-gebouw heet een 
imposante valk de bezoekers welkom. Maar het zijn vooral de zonneweringen 
en de naar de hemel reikende zinkpartijen – tot wel zestien meter hoog! – die 
in het oog springen.

Project met eigen identiteit
Het geperforeerde zink van het Falcon-gebouw komt uit de ‘Make it yours’-lijn 
van VMZINC. 

ZINK

Opdrachtgever:
Federale Verzekering

Techniek: 
Geperforeerd en geplooid zink

Oppervlakteaspect: 
QUARTZ-ZINC®

Totale oppervlakte: 
1400 m²

Architect: 
OSK-AR

Zinkinstallateur: 
Build-X
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Het Falcon-gebouw: 
parel aan de

Brusselse Ring

“Vroeger werd zink bijna alleen voor daken gebruikt, maar de laatste jaren wordt 
het steeds populairder voor gevels”, vertelt Regional Sales Manager bij VM Building 
Solutions Philippe Gustin.

“Sinds enkele jaren beseffen architecten dat je erg creatief kan zijn met zink. Ze hebben 
het materiaal herontdekt en houden enorm van de veelzijdigheid. Met ‘Make it yours’ 
krijgen architecten alle troeven in handen om hun projecten een eigen identiteit te 
geven.”

“De zinkgevel van het gebouw oogt erg robuust, maar straalt tegelijk een speelse 
lichtheid uit”, zegt Davy Santens van installateur Build-X. 
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“Met zijn perforaties vormt het een soort van gordijn, 
waarin niet de wind maar wel het zonlicht speelt. Zowel 
binnen als buiten zorgt dat voor een spectaculair effect.”
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Esthetisch en duurzaam
Geperforeerd zink oogt niet alleen 
mooi, maar is ook enorm functioneel 
als zonnewering. “De zinkgevel zorgt 
voor een betere temperatuurregeling 
in je gebouw”, legt Philippe uit. “De 
zonneschermen houden de warmte tegen, 
terwijl het zonlicht toch naar binnen kan. 
Je hebt daardoor minder airconditioning 
nodig. Geperforeerd zink is dus een erg 
ecologische gevelbekleding.”

“Binnen de twee jaar na de plaatsing 
vormt zich een natuurlijke patinalaag die 
de randen van je perforaties beschermt 
tegen corrosie. De esthetiek en levensduur 
van je gevel zijn zo gegarandeerd. 
Geperforeerd zink is bovendien vrij 
makkelijk te plaatsen. In principe kan 
elke professionele installateur ermee aan 
de slag.”

Davy blikt met veel voldoening terug op 
het project: “Het zal voor altijd in mijn 
geheugen gegrift staan. Het was een 
groot project, met maar liefst 12 ton 
zink in totaal. De immense geperforeerde 
panelen van 50 op 400 centimeter 
monteerden we op een achterliggend 
regelwerk van aluminium. Door de 
ligging van het gebouw, vlak bij de 
Brusselse Ring, is de zichtbaarheid van 
ons werk bovendien enorm. Een heel 
mooi visitekaartje dus.” ■

Scan de QR-code of ga naar 
www.vmzinc.be en laat je verder 
inspireren door 
ons geperforeerd 
zink en de 
‘Make it yours’-lijn.



Bouwprofessionals vertrouwen al jaren op de 
staande naden van VMZINC® voor de 
afwerking van hun daken. G3 – de derde en 
laatste generatie – is enorm geliefd voor haar 
installatiegemak en strakke esthetiek. 

Voor die liefhebbers hebben we goed nieuws: 
de nok van het G3-systeem kreeg een upgrade.

• Uniek systeem op de markt.
• Makkelijk en snel te installeren.
• Nog beter bestand tegen de hevigste wind.
• Extra kleuren voor een perfecte visuele

integratie.

Meer info over het vernieuwde G3-systeem op 
www.vmzinc.be

VMZINC® is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

De vernieuwde nok van het
VMZINC® G3-systeem

Sterker. Sneller. Eleganter.



De handige mannen van Renovatiewerken Van Goethem 
zijn normaal druk in de weer met badkamerrenovaties. 
Maar de laatste jaren gaat de focus ook naar vastgoed-
projecten. Het laatste project heeft alvast iets uniek – het 
is voor de eigen zaak. Hét moment om voor het eerst de 
dakafwerking zelf te verzorgen. 
En met succes! “De Tridex EPDM ligt erbij als een biljart”, 
glundert Geoffrey Van Goethem.

Je eigen zaak is natuurlijk een ideaal uithangbord. Heb je het 
project ook zo opgevat?
Geoffrey Van Goethem: “Inderdaad. Op het dak staat bijvoorbeeld een nieu-
we glazen bureauruimte. Daarnaast komen er over de hele oppervlakte – zo’n 
250m2 – witte kiezelsteentjes en liefst 40 zonnepanelen. Het wordt een modern 
en uniek zicht als het volledig klaar is in december.”

Proefproject met
Tridex EPDM smaakt
meteen naar meer

EPDM

Dakwerker:
Renovatiewerken Van Goethem

Type product:
Tridex EPDM

Type gebouw:
Huis (renovatie)

Grootte werf:
Dak van 250m2

Voordelen product:
• Vlamvrij werken
• Eenvoudige verwerking
• Extreem weerbestendig
• Breed toepassingsveld: op rol, 

op maat, op standaardbreedtes 
uit stock
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Tridex KS 205: dé lijm voor 
een waterdicht dak
Tridex EPDM en de contactlijm Tridex 
KS 205 zijn een ideale match. Hoe 
het werkt? Eenvoudig: breng de 
spuitbare lijm tweezijdig aan voor een 
waterdichte 
afwerking. 

Om het je nóg 
makkelijker te 
maken, bieden 
we Tridex KS 
205 ook aan 
in een drukvat 
van 14kg. 



Technische bijstand nodig voor het plaatsen van EPDM?
Onze werfcoach komt graag langs met tips en tricks. Zo pak je 
voortaan de meest complexe dakdetails vol vertrouwen aan. 

Voordelen van een werfopstart:
• Gemoedsrust tijdens het werken
• Tijdswinst door advies op maat
• Zelfvertrouwen in eigen kunnen

Meer info via opleidingen.epdm@vmbuildingsolutions.com

Dat kan tellen als referentieproject. Ging je voorkeur 
direct uit naar Tridex EPDM als dakafdichting?
Geoffrey Van Goethem: “We kregen de tip van onze vaste 
leverancier. Zij zijn experten in bouwmaterialen en wanneer we 
hen naar de beste oplossing voor ons project vroegen, was de 
keuze snel gemaakt. Een levensduur van minstens 50 jaar, een 
elasticiteit van 400% en rollen op maat … het klonk ons als 
muziek in de oren. Mooi meegenomen: doordat Tridex EPDM 
vuurvrij en vrij makkelijk te plaatsen is, beslisten we om zelf de 
handen uit de mouwen te steken.”

Is het moeilijker om voor jezelf te werken dan voor 
een klant?
Geoffrey Van Goethem: “Nee. Een klant betaalt je per uur en 
verwacht daarom dat je direct resultaat levert. Elke vertraging of 
fout doet de rekening oplopen. Voor jezelf kan je wat meer expe-
rimenteren en desnoods eens herbeginnen. De druk is minder.”

Al werkend leren
Je deed beroep op een werfcoach van VM Building 
Solutions voor je eerste werkervaring op het dak. 
Hoe verliep dat?
Geoffrey Van Goethem: “Heel vlot. We hadden ook goed uit-
gerekend op welk moment we hem zouden uitnodigen: de dag 
met de meeste detailafwerkingen. Moeilijke hoeken en dakran-
den – 140 lopende meter in ons geval – zijn immers precisie-
werk en dan heb je graag een specialist aan je zijde.”

Welke gouden tip neem je voor de toekomst?
Geoffrey Van Goethem: “Wij vonden het logisch om brede rollen 
te gebruiken voor grote oppervlaktes. Zo ga je sneller. 

Maar een stuk van bijvoorbeeld 6 meter breed plooivrij plaatsen 
is niet evident. Onze coach raadde ons dan ook aan om te wer-
ken met Tridex EPDM van 1,40 meter, de standaardbreedte. Dat 
bleek een stuk vlotter te gaan én we hadden weinig tot geen 
overschotten.”

Voor de aansluiting van het EPDM rekende je op 
Tridex KS 205. Een goede keuze?
Geoffrey Van Goethem: “Met een spuitpistool kan je de con-
tactlijm mooi verdelen en is het bij wijze van spreken kinderspel. 
Het resultaat is er ook naar: het dak ligt erbij als een biljarttafel. 
De mensen die het al gezien hebben, geloven amper dat wij het 
rubber zelf geplaatst hebben.”

Heb je de smaak nu te pakken?
Geoffrey Van Goethem: “Bij een volgend renovatieproject met 
een dak dat een opknapbeurt verdient, gaan we er weer zelf 
voor. Misschien roepen we dan nog eenmaal het advies in van 
een werfcoach. Maar daarna zijn we voorgoed vertrokken.” ■



Zink als dakmateriaal biedt veel voordelen – van 

duurzaamheid tot flexibiliteit. Maar niet elke dakopbouw 

is een ideale match. Onze moderne manier van wonen 

vraagt immers om vochtvrije bouwoplossingen.  Daarom 

vroegen we Sammy Baron, technical manager bij VM 

Building Solutions in Deinze, naar de do’s-and-don’ts 

voor zinken dakbedekkingen.

De zinken revolutie

Zink is de laatste jaren doorgebroken bij het grote publiek. Hoe 
verklaar je dat?
Sammy Baron: “De opmars van zink kadert binnen twee algemene trends in 
de bouwsector: zowel natuurlijke als duurzame producten worden populairder. 

MEET THE EXPERT
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Sammy Baron
Technical Manager
bij VM Building Solutions NV



Zinken dakbedekking:
een waterdicht plan voor 

elk bouwproject

En als je weet dat zink beide eigenschappen combineert, dan 
hoef je niet ver te zoeken naar de reden van het groeiende 
succes. Die ‘back to nature’-mentaliteit bij opdrachtgevers 
wordt overigens verder versterkt door de coronacrisis.”

Dakopbouw cruciaal

Is zink geschikt voor elk type dak?
Sammy Baron: “Het korte antwoord is ‘ja’. Je kan een zinken 
dakbedekking leggen op verluchte en niet-verluchte daken. In 
theorie is de enige voorwaarde een helling van 3 graden. Maar 
dat wil niet zeggen dat elk type dak ook even geschikt is voor 
zink. Vooral de dakopbouw speelt hierin een cruciale rol. Zo zijn 
er bij compactdaken enkele uitdagingen.” 

NOVEMBER 2020 / b.zine • 11

Welke aandachtspunten houdt de dakopbouw van 
een compactdak in?
Sammy Baron: “Bij een compactdak zit het thermische 
isolatiemateriaal onder de dakvloer, tussen de liggers. Een 
dampscherm onderaan de draagstructuur moet dan voor de 
luchtdichtheid zorgen. Daar zit meteen de moeilijkheid. 

De correcte installatie van een dampscherm is bij een compactdak 
arbeidsintensief en complex. Je moet immers het dampscherm 
verschillende keren doorprikken met nagels, de aansluiting 
aan de muren is precisiewerk en verder kunnen bijvoorbeeld 
luchtkanalen en bedrading ook de luchtdichtheid in het gedrang 
brengen. 

Bovendien gebeurt de plaatsing – zeker bij renovaties – vaak 
door niet-professionelen, waardoor het risico op gebrekkige 
kwaliteit toeneemt.” 

“Bij een zogeheten warm dakopbouw 
ligt de sleutel tot succes bij het correct 
aanbrengen van het dampscherm.”



Wat is het mogelijke gevolg 
van een slecht functionerend 
dampscherm?
Sammy Baron: “Ongecontroleerd 
damptransport in de dakstructuur. Dit 
leidt dan weer tot condensatie tussen de 
verschillende lagen. Mogelijke gevolgen 
zijn verminderde isolatiewaarden, vocht 
in de structuur en aantasting van de 
beschermlaag van het zink. 

Onze lange ervaring met warme daken 
leert ons dat de beschermlaag van zink 
wel voldoende gewapend is tegen een 
normale hoeveelheid condens, maar 
minder tegen excessieve hoeveelheden 
ten gevolge van een falend dampscherm.”

Alternatieve routes

Zijn er oplossingen om schade bij 
een compactdak te vermijden?
Sammy Baron: “De dikte van de coating 
is vanzelfsprekend essentieel. VMZINC 
werkt bijvoorbeeld met een gepatenteerde 
beschermlaag van minimum 60 micron. 

– als algemene norm te vestigen voor de 
hele sector. Maar zoals eerder aangege-
ven, is het probleem niet de zinken dakbe-
dekking, wel het risico op bouwvocht en 
condensatie door doorlatende damp-
schermen. Kortom: we sluiten ons aan 
bij observaties door het WTCB dat 

“Bij het merendeel van de schadegevallen ligt een 
gebrekkige plaatsing van het dampscherm aan de basis.” 
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1 Houten draagvlak geschikt voor
daktoepassingen

2 Dampscherm (in functie van de
binnenklimaatklasse van het gebouw)

3 Minerale wolisolatie
4 VMZINC Membrane
5 Staande naad VMZINC

met ZINC PLUS

DAKOPBOUW

Daarmee beschikken we over de dikste 
coating op de markt. We pleiten ervoor 
om die standaard – een dikte van 60 
micron beschermlaag aan de onderzijde 

compactdaken minder beantwoorden aan 
de moderne noden. Het goede nieuws is 
dat er ook warme daken bestaan die wél 
optimaal zijn.”

1

2

3

5

4



Welk type warme daken biedt 
een uitweg en waarom?
Sammy Baron: “Een warm dak met een 
correct dampscherm op een ononder-
broken draagvlak is een betere optie: het 
is makkelijk te plaatsen van bovenaf en 
je hebt minder kans op fouten en lucht-
lekken. Niet onbelangrijk nu de normen 
voor isolatie en luchtdichtheid strenger 
worden. Bovendien zorgt onze moder-
ne manier van wonen voor meer vocht-
productie. Samengevat is een damp-
scherm op een ononderbroken draagvlak 
dus de beste keuze als je voor een warm 
dak kiest.”

Wat zijn de voordelen van wer-
ken op een ononderbroken dak-
vloer?
Sammy Baron: “Een dergelijke dakvloer 
is ononderbroken en vlak, wat het fysiek 
makkelijker maakt om op de dakvloer te 
werken. 

“VMZINC pleit ervoor een minimumdikte in te voeren van 
60 micron voor de beschermlaag onderaan het zink.”
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Dit maakt een vlotte installatie van het 
dampscherm mogelijk. De naadverbin-
dingen en de aansluitingen aan de muren 
kunnen zo moeiteloos worden afgewerkt. 
Dit zorgt voor een optimaal lucht- en 
dampdicht resultaat.”

Naar een netwerk rond 
kwaliteit

Welke rol wil VM Building 
Solutions opnemen in dit 
verhaal?
Sammy Baron: “We willen meer dan enkel 
marktleider zijn. Onze ambitie is om de 
beste partner te zijn voor professionals in 

daken en façades. We doen dit door onze 
kennis en ervaring te delen met de markt, 
bijvoorbeeld aan de hand van praktijk-
gerichte opleidingen voor installateurs en 
duidelijke communicatie voor architecten. 
Zink is een echt topmateriaal voor daken 
en gevels. 

Het zou zonde zijn om de vele voordelen 
te laten liggen door vermijdbare techni-
sche uitdagingen. Het doel is met andere 
woorden om mee te denken met professi-
onals uit de bouwsector en hen waar mo-
gelijk bij te staan. We mogen dan al bijna 
200 jaar bestaan, we blijven voortrekkers 
in hart en nieren.” ■

De 4 grootste voordelen van een zinken dakbedekking

1 Flexibiliteit
 Zink leent zich uitstekend voor zowel moderne als 

traditionele bouwstijlen, in vele vormen en talrijke 
kleurvariaties.

2 Levensduur
 De impact van weersomstandigheden op zink is mini-

maal door de natuurlijke patina en zink is heel onder-
houdsvriendelijk.

3 Duurzaam
 Zink is een natuurlijk materiaal dat 100% recycleerbaar 

is. Zo draag je bij aan een duurzame wereld.

4 Esthetisch
 Met zink krijg je unieke vorm-kleurcombinaties en kan 

je van elke opdracht een topproject maken.



• 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



EXCLUSIVITEITEN

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.

Technische specifi caties

Materiaaldikte 1,3 mm

Gewicht circa 1,4 kg/m2

Standaard lengte 20 m 

Breedtes 10, 15, 20, 25, 35, 40, 50, 65, 75 en 100 cm

Toepassingen lucht-en waterafdichtingen rond ramen,
deuren en dorpels, vochtwering in muren, 
rond schouwen en boven lintelen

VOORDELEN:

• Flexibel en eenvoudig in verwerking

• Hecht op iedere ondergrond

• Met glasvezel wapening



Interesse in een opleiding in EPDM of zink?
Bezoek onze website www.epdmopleidingen.be of www.vmzinc.be
of neem contact op met uw VM Building Solutions contactpersoon!
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COVID-veilige opleidingen

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

Ontbijt- en lunchpakketten 
zijn individueel verpakt.

Alle gehanteerde tools 
worden vóór elke opleiding 
door ons ontsmet.

Het dragen van een mond-
masker en handschoenen is 
verplicht.

Max. 3 deelnemers
+ 1 instructeur/opleiding.

VM Building Solutions staat garant voor maximale ondersteuning voor zijn klanten, ook op vlak van 
opleidingen. Uiteraard is de veiligheid en gezondheid van onze deelnemers en medewerkers onze eerste 
prioriteit. We volgen daarbij onderstaande veiligheidsmaatregelen en houden voldoende afstand om de 
gezondheid van eenieder te beschermen.

Goedgekeurd door het COVID Event Risk Model

Onze opleidingen werden bovendien afgetoetst met het COVID Event Risk  Model (CERM) met een groene, 
veilige score als resultaat. Via dit model, ontwikkeld in samenwerking met wetenschappelijke experts en goed-
gekeurd door de Nationale Veiligheidsraad, krijg je inzicht of je evenement COVID-veilig is.


