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Veel grote evenementen maken gebruik van 
de ROM-apparatuur: ,,De service van een 
schoon toilet vinden we met z’n allen ont-
zettend belangrijk, maar tegelijkertijd kan 
iedereen zich wel voorstellen dat het voor 
organisatoren best een grote uitdaging is om 
die schoon te houden. Je hebt te maken met 
grote mensenmassa’s, die met zijn allen hun 
ontlasting kwijt moeten. Met onze machines 
proberen we daar een efficiënte bijdrage te 
leveren.” 
Klanten van ROM zijn onder meer gemeen-
ten, waterschappen, rioolspecialisten en 
rioolreinigingsbedrijven. Sinds de econo-
mische crisis kwamen daar ook steeds meer 
loodgieters en installateurs bij. ,,We hebben 
altijd werk gemaakt van topkwaliteit en hoge 
service, maar toen de crisis intrad, hebben 
we bewust een commerciëlere - en dus 
goedkopere - lijn in de markt gezet. Daarmee 
werd het voor de loodgieters en installateurs 
ook interessant om in zo’n rioolreinigings-
machine te investeren. Ook zij zochten in 
een lastige tijd naar meer mogelijkheden om 
hun klanten te ontzorgen”, schetst Plompen, 
die dit anticiperen op de markt noemt. ,,Onze 
producten zijn duurzaam, waarmee ik bedoel 
te zeggen dat ze een lange levensduur heb-
ben. Ten tijde van de crisis zag je ook dat in-
vesteringen bij onze andere klanten werden 
uitgesteld. Ook in dat opzicht pakte de keuze 
voor een commerciële lijn goed uit.”
 
monDiALE EXPAnSiE Maar ROM is niet al-
leen afhankelijk van de Nederlandse markt. 

,,Daar zouden we niet van kunnen bestaan”, 
weet Plompen. Inmiddels heeft het bedrijf 
ruim veertig dealers, die de ROM-appara-
tuur wereldwijd verkopen. Daarbij heeft het 
bedrijf anno 2015 nog steeds profijt van de 
Nederlandse waterlandstatus. ,,We staan in-
ternationaal nog steeds bekend als het land 
met een grote kennis van water. En dan gaat 
het niet alleen om onze dijken en andere 
waterkeringen, maar ook om de ondergrond-
se infrastructuur van waterleidingen en 
rioolstelsels. De hygiëne die we hier met z’n 
allen hebben bereikt, streeft men wereldwijd 
na. In combinatie met de West-Europese be-
trouwbaarheid en hoge kwaliteitsstandaard 
maakt dat we echt voordeel hebben van het 
feit dat we een Nederlands bedrijf zijn.”
Van origine is ROM een Amsterdams bedrijf, 
dat in 1980 werd opgericht. Vier jaar later 
streek de onderneming in Barneveld neer. In 
eerste instantie werd een productielijn opge-
zet in een pand aan de Edisonstraat op be-
drijventerrein De Valk. Tien jaar later werd 
het huidige pand aan de Harselaarseweg in 
gebruik genomen. Zelf groeide Plompen in 
die periode van de functie van monteur door 
naar die van algemeen directeur. ,,Ik heb het 
lange tijd samen gedaan met mijn toenmali-
ge compagnon Jacques Eijkens uit Voorthui-
zen. Toen hij in 2004 afscheid nam, wilde ik 
niet in mijn eentje als eigenaar verder. Daar 
voelde ik mij niet senang bij. Om die reden 
zijn we onderdeel geworden van Koks Group, 
een soortgelijke specialist. Alleen focussen 
zij met groter materieel op de industriële 

ROM bv maakt putjesschepper  
in Midden-Oosten overbodig

ROM bv is producent en 
leverancier van 
rioolreinigings- en 
toiletservicematerieel. 
Directeur Eugène 
Plompen heeft geen 
moeite met Jip-en- 
Janneketaal: ,,Waar 
mensen zijn, wordt 
gegeten. Waar gegeten 
wordt, wordt gescheten. 
Waar gescheten wordt, 
zijn riolen. En voor goed 
functionerende riolen 
komen onze machines 
om de hoek kijken.”

Edward Doelman

Plompen zegt het gekscherend, 
maar zijn woorden zijn wel 
waar. Het bedrijf, gevestigd 

op bedrijventerrein Harselaar, produceert al 
35 jaar machines om riolen mee te reinigen. 
Daarnaast heeft ROM zich gespecialiseerd 
in machines die mobiele toiletten met de 
vacuümtechniek leegzuigen en reinigen. 
In beide takken van sport biedt ROM een 
groot arsenaal aan mogelijkheden. ,,Je kunt 
bijvoorbeeld denken aan de gemeentelijke 
rioolreinigingswagen die de riolen met de 
hogedrukspuit reinigt, maar ook aan veren-
machines, gereedschappen en detectie- en 
opsporingssystemen”, schetst Plompen. Want 
ook in dit vakgebied is de inzet van nieuwe 
technologie gemeengoed. ,,Met een camera 
die je in de leiding stopt en een opsporings-
systeem is het mogelijk om snel en nauwkeu-
rig te achterhalen op welke plaats er wat loos 
is. Door zo’n verstopping snel te lokaliseren, 
weet je ook precies waar je precies aan de 
slag kunt.”
 
FocUS ALS FABRiKAnT Plompen benadrukt 
dat ROM de maker is van de apparatuur. 
,,We zijn bijvoorbeeld niet de partij die 
tijdens grote evenementen zoals festivals 
verantwoordelijk is voor de toiletunits en 
-cabines en het schoonhouden ervan. Met 
onze techniek zorgen we ervoor dat de 
units leeggezogen, afgespoten en opnieuw 
afgevuld worden met water. Ook wordt een 
chemisch middel toegevoegd. Het werk ter 
plaatse wordt door onze klanten uitgevoerd.” 

 p ,,Met onze ROM-techniek zorgen we ervoor dat de units leeggezogen, afgespoten en opnieuw worden afgevuld met water. En we voegen chemisch middel toe.”
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markt. In dat opzicht zijn we als bedrijven 
ook complementair aan elkaar”, weet Plom-
pen, die zelf in Hilversum woont.
Plompen en voormalig compagnon Eijkens 
waren samen ook verantwoordelijk voor het 
opzetten van een tweede fabriek in het Tsje-
chische Brno, vlakbij de grens met Slowakije. 
,,Voor de fabricage van de ROM-machines 
is technische kennis een absolute must. 
Hydrauliek, motortechniek, pomptechniek, 
elektronica en mechanica; het komt allemaal 
samen. Toen we hier in Barneveld en om-
geving niet voldoende technisch personeel 
konden vinden, hebben we gekozen voor een 
tweede fabriek in Brno”, legt Plompen uit.
De benodigde technische bagage kon daar 
wel gevonden worden. ,,Maar dat kwam ook 
omdat we personeelsleden van een fabriek 
overnamen die net failliet was gegaan kon-
den overnemen. Uit een groot arsenaal aan 
personeelsleden konden we de vier beste 
mensen kiezen. 
Vervolgens is dat aantal in rap tempo 
gegroeid naar zo’n 75 medewerkers op dit 
moment.” Op het hoofdkantoor in Barneveld 
werken circa vijftig personen. Ook daar zit 
nog steeds rek in. ,,Tja, wat wij doen klinkt 
op het eerste oog niet sexy, maar dat berust 
op een groot misverstand. Ik heb het ver-
moeden dat die vooroordelen de drempel om 
bij ons te komen werken wel verhogen. Tech-
nisch geschoolde mensen kunnen we altijd 
goed gebruiken.”
 
PUTJESSCHEPPER VERVANGEN De meeste 
machines die ROM fabriceert worden uitein-
delijk geëxporteerd. ,,De standaard die wij 
in Nederland met onze rioolstelsel gewend 
zijn, is buitengewoon hoog”, weet Plompen, 
die met ROM vaak stuit op onwetendheid. 
,,Tja, als je met een camera kunt lokaliseren 
waar een verstopping zit, hoef je in Moskou 
niet hele straten af te zetten om het rioolstel-
sel compleet te vernieuwen. Zulke bizarre 
investeringen zijn totaal onnodig, maar het 
probleem is de onwetendheid.” Ook op ande-
re momenten is de ROM-techniek welkom. 

,,Ja, onze machines worden vaak afgenomen 
in landen waar de welvaart groeiende is. 
Eigenlijk zorgen wij ervoor dat de ouder-
wetse putjesschepper vervangen wordt. In 
veel landen in het Midden-Oosten zoals 
Bahrein en Oman is dat de werkelijkheid van 
vandaag.”
Maar het oogmerk is niet louter winst, 
blijkt uit de recente voorbeelden. Zo heeft 
ROM samen met het Rode Kruis en Waste 
een machine ontwikkeld voor het legen en 
reinigen van openbare toiletten (latrines) in 
ontwikkelingslanden. Het gaat om de zoge-
heten Mobile Desludging Unit, een mobiele 
reinigingsmachine. 
Bij noodhulp na rampen en in vluchtelin-
genkampen zijn dergelijke machines meer 
dan welkom. ,,Ook daar is veel onwetendheid 

over hygiëne. Doordat onze machine latrines 
leegzuigt en fecaliën afvoert, worden uitbra-
ken van ziektes als cholera voorkomen”, weet 
Plompen.
Juist die afvoer is essentieel: ,,Eerder werden 
latrines niet of nauwelijks gereinigd. Na een 
poosje is zo’n latrine vol en werd de boel met 
een lading zand bedekt en even verderop 
werd er dan een nieuw gat voor een latrine 
gegraven. Voortaan is dat niet meer nodig, 
omdat ze nu geleegd en schoongemaakt kun-
nen worden. De levensduur van de latrines 
wordt zo dus verlengd en de hygiëne enorm 
verbeterd. Ziektes hebben minder kans 
zich te verspreiden.” Met dit voorbeeld is de 
cirkel volgens Plompen dan ook rond. ,,Waar 
mensen zijn, komen onze machines van pas”, 
besluit hij lachend.

 p Met camera’s is het mogelijk om verstoppingen in riolen snel te lokaliseren. ,,Dan weet je ook precies waar je aan 
de slag kunt.”

 p Of het nu op een Nederlands muziekfestival is of nabij een Indonesisch paleis; ROM is een wereldspeler.
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