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Introductie 
 

 
 
Gumbusters Benelux B.V. heeft van 
InnoCleaning Concepts B.V. de rechten 
gekocht om het Gumbusters concept toe te 
passen in zowel Nederland als België en 
Luxemburg. 
InnoCleaning Concepts B.V. is onderdeel 
van InnoConcepts N.V., een 
beursgenoteerde onderneming die 
gespecialiseerd is in het ondersteunen van 
uitvinders die de markt (wereldwijd) 
wensen te veroveren. 

 

 
 

 

 

 

 
Gumbusters Benelux B.V. heeft zich 
gespecialiseerd in het verwijderen van 
kauwgum op basis van een unieke en 
geoctrooieerde reinigingstechnologie 
waaraan enkele jaren van onderzoek 
vooraf zijn gegaan. 
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Situatie Analyse 
 
 
In 1996 werd door de initiatiefnemers achter Gumbusters een studie gemaakt van de 
technieken welke tot dan toe werden toegepast om de kauwgumproblematiek aan te 
pakken. 

Zorgvuldig werden daarbij de effectiviteit en de voor en nadelen van tot dan toe 
gebruikte reinigingsmethoden in kaart gebracht. 
Los van technisch onderzoek werd ook marktonderzoek verricht op zowel 
consumenten niveau als ook bij ondernemers, instellingen en instanties die dagelijks 
worden geconfronteerd met de problematiek rond kauwgumvervuiling. 

Een aantal conclusies kon duidelijk uit het onderzoek worden getrokken: 

o Het probleem van kauwgumresten was veel groter dan oorspronkelijk 
gedacht. 

o Ondernemers en beheerders van bedrijven en openbare gelegenheden 
worden veel nadrukkelijker met het probleem geconfronteerd dan de 
gemiddelde consument die slechts van tijd tot tijd met kauwgum onder 
zijn schoenen loopt. 

o De tot nu toe gehanteerde reinigingsmethoden voldoen niet om 
uiteenlopende redenen, zoals: 

o Milieuaspecten 
o kostenniveau van het reinigen 
o geluidsoverlast 
o beschadiging van te reinigen objecten    
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Technologie 

 
 

Gewapend met de uitkomsten van het marktonderzoek 
werd naar een oplossing gezocht die het verwijderen van 
kauwgum effectief zou kunnen aanpakken zonder de 
eerder geschetste problemen. 
Research inspanningen hebben de afgelopen twee jaar 
geleid tot een geheel nieuwe technologie voor het 
verwijderen van alle soorten kauwgum, variërend van 
suikerhoudende tot suikervrije soorten. 
De ontwikkelde Gumbusters Technologie is geschikt 
voor elke ondergrond, waaronder asfalt, beton, 
straatklinkers, natuursteen, maar ook voor tapijt, 
matten etc. 

 

 

De kauwgum wordt eerst verwarmd, waarna (afhankelijk van de vervuilingsgraad) 
één van de unieke reinigers uit het Gumbusters programma wordt toegevoegd. 
Specifiek ontwikkelde borstel apparatuur maakt het karwei vervolgens af. 

Doordat met een minimum aan water wordt gewerkt, is het gereinigde oppervlak 
vrijwel direct droog en wordt wateroverlast vermeden. 
Belangrijk is voorts, dat de Gumbustertechnologie geen herrie of hinder voor 
winkelend publiek en winkeliers veroorzaakt. 

Het allerbelangrijkste is echter dat met de komst van Gumbusters een 
betaalbare en effectieve oplossing is gecreëerd voor een maatschappelijk 
probleem, dat tot voor kort onoplosbaar leek en oncontroleerbaar dreigde te 
worden.   
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Toepassingsgebieden 
 
 
Het probleem van kauwgumresten manifesteert zich 
vooral daar waar zich grote concentraties (jeugdige) 
consumenten bevinden c.q. op plaatsen waar 
etenswaren geconsumeerd worden, te weten in en 
rond: 
 

o winkelstraten en winkelcentra 
o perrons en halteplaatsen 
o scholen 
o horecagelegenheden 
o fast-food restaurants 
o attractieparken 
o sportcomplexen en stadions 
o benzinestations 
o vliegvelden 
o entrees van openbare 

gelegenheden  
 
 

Reinigingswerkzaamheden kunnen zowel buiten als binnen plaatsvinden, 
waarbij in het laatste geval gebruik gemaakt wordt van de GumCart®. 
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Partners 
 
 
Ondernemers, overheidsinstellingen, projectontwikkelaars e.a. investeren veel geld 
in bestrating, doch specialistisch onderhoud wordt vaak niet mee gebudgetteerd.  
 

In de praktijk blijkt inmiddels dat onvoorziene en 
snelle kauwgumvervuiling van bestrating leidt 
tot hoge reinigingskosten of zelfs tot vervanging 
van bestrating op veel kortere termijn dan 
oorspronkelijk voorzien. 

 

Een samenwerkingsovereenkomst met Gumbusters International maakt het van nu 
af mogelijk om de kauwgumproblematiek op adequate wijze te lijf te gaan. Onderdeel 
van een dergelijke samenwerking voor bestaande bestrating vormt een 
"nulovereenkomst" met daaraan gekoppeld een onderhoudscontract, hetgeen 
inhoudt dat de bestrating regelmatig en tegen acceptabele kosten blijvend 
kauwgumvrij gehouden wordt. 

Daarnaast kan met Gumbusters een 'maatwerkplan' ontwikkeld worden teneinde ook 
de consument te attenderen op de problematiek van kauwgumresten, om het 
oplossen hiervan beheersbaar en betaalbaar te maken.       
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Nadere Informatie 
 

Hoe GumBusters behulpzaam kan zijn bij het oplossen van specifieke 
kauwgumproblemen kan vastgesteld worden tijdens een gesprek ter plaatse met een 
van de specialisten. In voorkomende gevallen kan daarbij ook een demonstratie 
worden verzorgd.  
Vervolgens kan een offerte worden uitgebracht die zowel eenmalige 
verwijdering van zware vervuilingen alsook een onderhoudscontract kan 
omvatten, teneinde ieder kauwgumprobleem blijvend beheersbaar te maken. 

 

Contact Informatie 

Bezoekadres: GumBusters Benelux B.V.  
Goudstraat 99a 2718 RD Zoetermeer 

Telefoon: Tel: +31(0)79 3600190 

  
Email: info@gumbusters.nl 

http://www.gumbusters.nl 
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