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VESP

VESP (Verenigde EPDM Systeem Producenten) is volop in beweging.

Onderdeel van de huidige professionaliseringsslag is dat de branche- 

organisatie ervoor heeft gekozen om naast een Algemeen Bestuur  

tevens een directeur aan te stellen. Deze nieuwe directeur is toevalliger-

wijs ook één van de mede-oprichters van de VESP, Pieter van Beek.  

Een doorgewinterde veteraan in de EPDM-branche.

VESP-directeur met 
EPDM in zijn aders

LOOPBAAN IN EPDM
De loopbaan van Van Beek begon – na een opleiding 
in maritieme techniek – in 1974 bij Hertel, waar hij Export 
Manager werd.“In 1987 werd ik gevraagd om voor 
Phoenix Dichtungstechnik in Nederland een markt voor de 
net nieuwe Resitrix EPDM dakbaan op te zetten. Ik pionier 
graag en vind het boeiend om nieuwe markten op te 
zetten. Dat werd uiteindelijk Phoenix Dichtungstechnik (PDT)
Benelux, waar ik verantwoordelijk werd voor onder andere 
de EPDM dak- en gevelafdichtingen. Jaren later is Phoenix 
overgenomen door Continental en werd er minder sterk 
gestuurd op de bouwproducten van PDT. Zodoende werd 
PDT zelfstanding na een buy-out. Bij PDT werd ik opnieuw 
wereldwijd verantwoordelijk voor de afdichtingsproducten.
PDT is vervolgens verkocht aan Carlisle Incorporated.”Tot aan
zijn pensionering was Van Beek tevens nog Managing 
Director (MD) van de vestiging PDT Sealing Systems in 
Engeland. Na zijn pensionering bij CCM-EU richtte Van Beek
zijn eigen consultancybureau op, PDT Consultancy.

AAN DE WIEG VAN VESP
In de jaren ’90 kwam Van Beek in contact met Dirk Lindeman,
met wie hij in het voorjaar van 1995 een congres in 
Antwerpen organiseerde.“Ondanks het feit dat EPDM geen 
nieuw product was, was het nog wel aan het pionieren in 
de markt”, vertelt Van Beek.“Met dat congres wilden we 
EPDM in de Benelux naar de voorgrond brengen. Het congres
was een redelijk succes en we besloten een EPDM-branche-
organisatie voor de Benelux op te richten.
Eind 1995 zaten we bij de notaris.” Het eerste bestuur bestond
uit Christian Heyvaert van Firestone Building Products Europe,
Wiebe Fokkema van Hertel (later Hertalan) en Pieter van Beek

Nolanda Klunder

De keus voor Pieter van Beek als eerste directeur van VESP 
lag in veel opzichten voor de hand. Hij heeft een carrière in 
de EPDM-wereld achter de rug en stond aan de wieg van 
VESP.“Men zegt wel dat er EPDM door mijn aders stroomt”,
zegt Van Beek. Hoewel hij al enige tijd gepensioneerd is,
is Van Beek nog altijd actief in de branche.“Ik ben nooit 
gestopt”, zeg hij daarover.“Ik heb het werk altijd met heel veel
plezier gedaan en heb het boek nog niet willen dichtslaan.”

Pieter van Beek heeft een carrière in de EPDM-wereld achter de rug 

en stond aan de wieg van VESP.
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