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Gorman-Rupp Europe is sinds kort ver-
huisd naar een nieuwe locatie in Waar-
denburg. Kelderman: “Een bewijs van het 
vertrouwen van Gorman-Rupp in de kansen 
die de Europese markten ons bieden, is 
wel de investering in ons gloednieuwe 
hoofdkantoor in Nederland. We huisvesten 
daarin onze engineering & productie van 
dieselaangedreven pompsets. Daarnaast 
is ook het Rental & Service Center voor de 
Nederlandse klanten gevestigd op deze 
nieuwe locatie. Verder zal in de loop van 
het jaar de engineering & productie van 
elektrisch aangedreven pompsets vanuit 
onze Belgische vestiging naar Nederland 
verhuizen. In België maken we daarmee 
plaats voor een Center of Competence 
voor Engineered Systems: ons enginee-
ring- en productieteam van maatwerkop-
lossingen voor met name de riool- en 
industriële toepassingen. Ze hebben daar 
al vele innovaties op het gebied van afval-
waterpompinstallaties in de markt gezet.”

Kelderman vervolgt: “Met de verhuizing 
naar onze nieuwe locatie in Waardenburg, 
hebben we nu ook een state-of-the-art trai-
ningscentrum van 320 m2 geopend. In de 
Verenigde Staten organiseren we al vele 
trainingen voor distributeurs, dealers én 
klanten onder de merknaam Gorman-Rupp 

Academy. Dit merk brengen we, met de 
opening van het nieuwe trainingscentrum 
in Nederland en de ingrijpende verbouwing 
in België, nu ook naar Europa. We gaan 
monteurs opleiden in het onderhoud, en 
klanten trainen in het juiste gebruik van 
pompen. Ook zullen we trainingen gaan 
organiseren voor engineers: om de juiste 
pomp te kunnen selecteren.”
 
De bedrijfsstructuur van Gorman-Rupp 
oogt voor een buitenstaander wellicht 
enigszins complex, stelt Kelderman. Hij 
licht een en ander nader toe: “We zijn de 
Europese divisie van het Amerikaanse 
Gorman-Rupp – en dus verantwoordelijk 
voor de engineering, assemblage en dis-
tributie van pompen en pompsets in heel 
Europa – met lokale distributeurs in alle 
landen. Maar tegelijkertijd hebben onze 
Nederlandse (Waardenburg) en Belgische 
(Namen) vestiging een tweede taak: de 
verkoop, marketing en service van Gor-
man-Rupp-pompen in de Benelux.” 

“Vanuit die twee vestigingen kunnen we 
de Benelux goed bedienen, zeker met onze 
mobiele service op locatie. Maar soms 
zoeken klanten gewoonweg een lokale 
partner, en om die reden hebben we sinds 
eind vorig jaar bijvoorbeeld een nieuwe 

Authorized Service Partner in de drie noor-
delijke provincies van Nederland. Klanten 
kunnen bij dat bedrijf – Pomp Service 
Noord (PSN) – voor verhuur, reparaties en 
onderhoud. Dat netwerk van Authorized 
Service Partners gaat zeker nog verder 
groeien: we willen de klanten immers de 
beste service bieden die hoort bij een kwa-
liteitsmerk als Gorman-Rupp.”

Productontwikkeling
“We doen natuurlijk niet alleen investe-
ringen in onze organisatie en in ons ser-
vicenetwerk, we besteden ook erg veel 
tijd aan productinnovatie. Een voorbeeld 
daarvan is ons online monitoringssysteem 
PumpTr@xx. Dit systeem is nu uitgerold op 
alle pompsets die we aanbieden. Ook zijn 
we nog steeds een van de weinige aanbie-
ders die een volledige lijn aan EU Stage V 
dieselaangedreven pompsets kan bieden. 
We zijn daarvoor een samenwerking aan-
gegaan met Kohler, die speciaal voor onze 
pompsets dieselmotoren bouwt. Interes-
sant om te vermelden is dat deze motoren 
ook op biobrandstoffen als HVO of GTL 
draaien, iets dat we steeds vaker zien. En 
tegelijkertijd leveren we ook een volledige 
lijn aan elektrisch aangedreven pompsets. 
Daarmee kan de rioleringsaannemer in 
principe voldoen aan beperking van emis-
sies – als dat vereist wordt door de op-
drachtgever. Het kan voor aannemers inte-
ressant zijn om in deze ontwikkeling mee 
te gaan, omdat ze aanbestedingsvoorde-
len krijgen (CO2-prestatieladder i.c.m. EM-
VI-aanbestedingen).”

gormann-rupp: voor elke toepassing een geschikte pomp
Met een assortiment van vele duizenden typen pompen is Gorman-Rupp onbetwist 
marktleider in de Verenigde Staten. Ook in Europa timmert de pompfabrikant hard aan de 
weg. “Voor elke toepassing is er een geschikte pomp van Gorman-Rupp te vinden,” zegt 
Jos Kelderman, Marketing Manager Europe. Hij praat ons bij over de laatste ontwikke-
lingen en noviteiten, veelal volledig afgestemd op de behoeften van de Europese markt.
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Met het online monitoringsysteem PumpTr@xx heeft de eigenaar van een pomp altijd volledige controle over zijn machines: 
zelfs als deze zich op een locatie aan de andere kant van het land bevinden.



Extra aandacht voor de voordelen van 
bovengrondse rioolpompinstallaties
“Gorman-Rupp ontwerpt en bouwt com-
plete pompstations, die zijn gebaseerd 
op de technologie van de bovengronds 
opgestelde zelfaanzuigende centrifugaal-
pomp. Deze installaties worden in onze 
fabriek compleet gemonteerd in een speci-
aal daarvoor ontworpen behuizing en zijn, 
eenmaal geïnstalleerd op locatie, snel en 
veilig bereikbaar. Daarmee werkt het tijds-
besparend, en is het veilig en hygiënisch 
werken voor de onderhoudsmonteurs. Dit 
voordeel willen we veel meer onder de 
aandacht brengen. We denken dat rioolbe-
heerders steeds gevoeliger worden voor 
het voordelige Total Cost of Ownership van 
bovengrondse rioolpompinstallaties.”

“Voor de meeste soorten pompstations 
(dompelpompen en bovengrondse pom-
pinstallaties) moet een hoofdput wor-
den gebouwd. Dat is een duur systeem, 
zowel bij de installatie als tijdens het 
gebruik. Om die reden hebben we het 
Gorman-Rupp Self-Cleaning Sump System 
ontwikkeld. Het SCS System is een geïn-
tegreerde technologie met een schuine 
mini-collector, zodat er geen put hoeft te 
worden geïnstalleerd. Bij elke pompcyclus 
worden drijvende zaken en sedimenten 
weggevoerd zonder het risico op opeen-
hoping of verstopping. Een pompstation 
wordt daardoor dan ook zelfreinigend. In 
combinatie met het onderhoudsgemak 
van onze ReliaSource pompstations, den-
ken we een zeer aantrekkelijk pakket te 

kunnen bieden voor Nederlandse rioolbe-
heerders.” Kelderman sluit af: “Het wordt 
weer een erg interessant jaar. De ont-
wikkelingen binnen Gorman-Rupp Europe 
gaan onvoorstelbaar snel – dat maakt 
het ook zo leuk om hier te werken. We 
bouwen aan een toekomstgerichte, in-
novatieve organisatie. Natuurlijk leunen 
we in sommige situaties nog sterk op 
de jarenlange ervaring in Amerika – Gor-
man-Rupp bestaat immers al sinds 1933, 
maar ondertussen hebben we een team 
van engineers in Nederland en België 
samengesteld dat wel bewezen heeft om 
slimme pompoplossingen voor onze klan-
ten te kunnen ontwikkelen. Dat we dat in 
zo’n korte periode hebben kunnen opbou-
wen, daar mogen we best trots op zijn.”

Gorman-Rupp Nederland
Zandweistraat 19, 
4181 CG  Waardenburg
T: 085 773 0080
E: info@aarsleff-bv.nl
I:  www.grpumps.nl
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