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Onderzoekers aan de TU Delft ontdekten dat een nieuw soort grondstof 
kan worden gewonnen uit de slibkorrels, die zich vormen bij het Nereda® 
zuiveringsproces. Dit is een duurzame en verbeterde zuiveringstechnologie 
waarbij het slib dat overblijft na zuivering geen vlokken, maar snel bezinkbare 
korrels vormt. Uit deze korrels kan een bijzonder biopolymeer worden gehaald 
met multifunctionele eigenschappen: Kaumera Nereda® Gum.

Kaumera Gum is een viskeuze vloeistof die een zeer waardevolle grondstof 
is als vervanging voor veel fossiele chemicaliën in vele sectoren. Er zijn 
wereldwijd twee Kaumera Gum producties. Eén in Zutphen waar met name 
Kaumera Gum wordt gemaakt uit afvalwater dat een hoog percentage 
zuivelafvalproducten bevat van FrieslandCampina en de tweede productie 
is in Epe.

Kaumera kan water vasthouden maar ook afstoten. Hierdoor zijn diverse 
toepassingen in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw en de betonindustrie 
mogelijk. Denk hierbij o.a. aan vermindering van de uitspoeling van meststoffen 
in de landbouw. Gewassen nemen daardoor meststoffen beter op. Ze zijn 
weerbaarder en groeien beter. De waterafstotende eigenschappen maken 
Kaumera bovendien een uitstekende coating voor betonvloeren.

Deze twee pilotprojecten hebben een duurtest van ca. 3 jaar waarna dit 
verder wordt uitgerold binnen Europa. 

De partners van het Kaumera project zijn o.a.: (mede mogelijk gemaakt door 
de Europese Commissie via het LIFE programma.)

• Waterschap Rijn en IJssel
• Waterschap Vallei en Veluwe
• TU Delft
• Royal HaskoningDHV
• STOWA
• Energie en Grondstoffenfabriek

Bedu Pompen, onderdeel van Rubix, werd nauw betrokken bij dit unieke 
project en leverde vele pompen waaronder excentrische wormpompen, 
slangverdringerpompen, centrifugaalpompen en drukverhogingsinstallaties.
De kracht van Bedu Pompen was hier het meedenken met het proces en 
het selecteren van de beste oplossing voor iedere pomppositie. Dit alles is 
mogelijk door kennis en ervaring, het  brede leveringsprogramma industriële 
vloeistofpompen en het leveren van maatwerk. 

Grondstoffen worden schaars, dus moeten we circulair denken en verspilling minimaliseren. Daarom werken de Nederlandse 
waterschappen op tal van manieren aan het omvormen van afvalwaterzuiveringen tot ‘fabrieken’ waar schoon water, schone energie 
én waardevolle grondstoffen geproduceerd worden. Daarmee dragen ze bij aan een schonere, duurzame wereld. Een wereld met zo 
min mogelijk afval, maar met zo veel mogelijk schone energie en herbruikbare grondstoffen.

Bedu Pompen levert pompen aan 
Kaumera pilotproject bij RWZI Epe
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