
GAZET VAN ANTWERPEN18 KEMPEN
DONDERDAG 25 FEBRUARI 2021K

De rode draad doorheen de ver-
schillende vennootschappen?
Watertechnieken, van een een-
voudige dompelpomp tot een
complexe beregeningsinstallatie.
In de bedrijfshal op de Hoge
Mauw in Arendonk staat een old-
timer Mercedes Unimog. “Een be-
grip onder de 4x4’s. Ik heb het
voertuig vorig jaar in Friesland
gekocht voor 7.500 euro”, zegt de
CEO van Water Is Life Group
(WILG Group) waartoe MPI
Pumps & Irrigation behoort. “We
gebruiken de Unimog als blikvan-
ger op beurzen.”

Met de overname van het nood-
lijdende Well Pumps in Fleurus en
WPS Solar in Portugal maakte de
ondernemer zijn droom waar.
“Wij waren al de grootste onaf-
hankelijke pompendistributeur in
België, maar nu gaan we een stap
verder en worden ook fabrikant”,
zegt Teunissen, die in Pelt woont.
“Tot nu toe waren we alleen do-
zenverschuivers, om het oneerbie-
dig te zeggen. Het gaat om een to-
tale investering van 3 miljoen eu-
ro.”

Je bent een selfmade man. Water-
techniek Teunissen bestaat intus-
sen 32 jaar. Hoe is het begonnen?
Reinier Teunissen: Fietscross

was mijn grote hobby. Als je voor
de prijzen wilt strijden, heb je ma-
terialen nodig die geld kosten. Wij

waren thuis redelijk onbemid-
deld. Papa Jos deed in Achel in
antiek, mama Rietje hield café ’t
Praethuys open. Als kleine jongen
ging ik een cent bijverdienen bij
putboorder Valère Vanduffel. El-
ke keer nadat we een put hadden
geboord, kwam de vraag: ‘En wat
nu?’. Wij verwezen de klanten
door naar een doe-het-zelfzaak of
Amerikaanse stock terwijl ik
dacht: ‘Ik wil die pompen wel
plaatsen.’

Op je zestiende rijpte al je eerste 
businessplan.

Dat klopt. Ik kocht bij een lokale
groothandel pompen aan met
10% korting en ging ze her en der
plaatsen. Op mijn eerste naam-
kaartjes stond Teun Teunissen. Ik
was minderjarig en werkte onder
een schuilnaam. Ik kocht me een
Zündapp voor 6.000 frank (150
euro, red.) en was vertrokken.
Mijn kameraden lachten me uit,
want zij hadden een Honda of een
Yamaha, maar dat kon ik niet be-
talen. Ik ben gestart in de garage
achter het café. Toen ik 21 jaar
was, had ik mijn eerste medewer-
ker in dienst. Als je jong bent, be-
zit je niks, maar heb je ook niks te
verliezen. Dan kun je springen.
Iemand die 35 jaar is en een gezin
en een woning heeft, moet een
goede risicoanalyse hebben ge-
maakt, en dat remt zonder meer

zonder overnames. Wat doen jullie 
precies?

Alles wat met water en pompen
te maken heeft, behalve water-
bedden. (lacht) We zijn evenmin
actief in de petrochemie en de
zware industrie. We verkopen
niet zomaar pompen, we bieden
oplossingen aan. Dat houdt ook in
dat we alle benodigdheden net
voor en net na de pomp verkopen.
Daar zitten nu eenmaal de trig-
gers in. Ons cliënteel is heel
breed. Onze grootste klant is goed
voor 800.000 euro per jaar, dat is

ARENDONK 

de bebouwde oppervlakte 300
vierkante meter, in Arendonk
1.200 vierkante meter. Toch
barstte ons magazijn al snel uit
zijn voegen. Op 1 januari vorig
jaar zijn we verhuisd naar een
groter pand aan de overkant van
de straat. Hier beschikken we
over 3.500 vierkante meter, plus
1.500 vierkante meter buitenter-
rein.

Intussen ben je CEO van zeven on-
dernemingen. Wat doet dat met 
een mens? 

Ondernemen is mijn passie. En
water is dat ook. De twee voetjes
op de grond houden, dat is het be-
langrijkste. Dikke auto’s zijn aan
mij niet besteed. Ik rijd rond met
een busje MAN TGE 4x4. Daar
krijg je tenminste een pallet pom-
pen in. Stress? Dat ken ik niet. Dat
is een kwestie van delegeren.

De voorbije jaren groeide de groep 
gemiddeld met 30% per jaar, ook 

Een Zündapp en een 
pomptang, veel meer 
had Reinier Teunissen 
32 jaar geleden niet 
nodig. FOTO  BERT DE DEKEN

Opening van de eerste winkel in 1992 in het voormalige café van 
zijn moeder: Reinier Teunissen en Patricia Palmans, die nog steeds 
medeaandeelhouder is. FOTO RR

De Unimog wordt gebruikt als blikvanger op beurzen. FOTO BERT DE DEKEN Werknemer Robby bij een nieuwe machine   om ringleidingen te persen.  FOTO'S BERT DE DEKEN

Je had twee bedrijven in Limburg. 
Hoe kom je in de Kempen terecht? 

De bank belde me in 1998 voor
een interessant overnamedossier.
Aqua Mooris in Retie stond te
koop. De firma was zonevreemd
op de Hodonk. Ik twijfelde niet.
Het zorgde voor de doorbraak
naar fabrikanten. Mooris impor-
teerde vele materialen vanuit Ita-
lië. De firma werd omgedoopt tot
MPI (Mooris Pumps & Irrigati-
ons) en verhuisde naar Donk in
Oud-Turnhout.

In maart 2015 nam MPI zijn intrek 
in een nieuw complex op het nieu-
we gedeelte van de Hoge Mauw in 
Arendonk. Je was de eerste die er 
een firma opende.

Drie dagen lang hebben we dat
gevierd. Beursexpert Pascal Pae-
pen kwam het lintje doorknippen.
Klanten en leveranciers liet ik op
verschillende dagen komen. Je
mag de kat niet bij de melk zetten.
(lacht) In Oud-Turnhout bedroeg

Bij de zaak

Reinier Teunissen (51) startte in 1988 met een Zündapp en een 
gereedschapskistje. Nu is hij wereldwijd actief in watertechnieken 
en leidt hij zeven bedrijven, waaronder MPI Pumps & Irrigation in 
Arendonk. Begin deze maand nam zijn groep een pompenproducent 
over met vestigingen in het Waalse Fleurus en Portugal. “Ondernemen 
en water zijn mijn passies.”

“Zuiver water 
is puur goud”

Reinier Teunissen van MPI Pumps & Irrigation neemt fabrikant in Fleurus en Portugal over
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3% van onze groepsomzet. We
hebben voor 7 miljoen euro aan
voorraad in onze filialen, een
kracht die je niet mag onderschat-
ten. We zijn het sterkst vertegen-
woordigd naar de grond-, wegen-
en waterbouw, waterputborin-
gen, droogzuigingen en geother-
mie (aardwarmte, red), maar er
zijn ook linken met hoveniersbe-
drijven, landbouw, verhuurfir-
ma’s, machinebouwers, berege-
ningsinstallateurs en de professi-
onele ijzerwarenzaken.

Water in al zijn facetten dus.
Zuiver water is het goud van de

toekomst. Slechts 3% van het wa-
ter op onze aardbol is zoet. De
overige 97% van het watervolu-
me is zout. Zout water filteren
naar zoet water (ontzilten, red.) is
een ontzettend duur procedé.
Rijkdom van water ken je pas
wanneer je het mist. Wij draaien
aan de kraan en er loopt water
uit, maar slechts een fractie van
de wereldbevolking beschikt over
stromend drinkbaar water.

Maak je je zorgen over de klimaats-
verandering?

We moeten ons daar allemaal
zorgen om maken. Onze ecologi-
sche voetafdruk moet kleiner. Een
betonstop in Vlaanderen is abso-
luut nodig, gekoppeld aan de ver-
plichting tot waterinfiltratie. Het
dubbelzinnige is dat de extreme
omstandigheden in onze kaart
spelen. Bij extreme koude is er vrij
veel vorstschade. Bij extreem
droog weer moet er worden bere-
gend. En bij extreem nat weer is
er wateroverlast met alle gevol-
gen van dien.

De vestiging op de Hoge Mauw in Arendonk. FOTO BDD

Op de huidige locatie wordt ook het buitenmateriaal gestockeerd. FOTO BDD

Werknemer Robby bij een nieuwe machine   om ringleidingen te persen.  FOTO'S BERT DE DEKEN

WATER IS LIFE 
GROUP: IDENTIKIT
b Opgericht in 1988
b Zeven vestigingen: Watertech-
niek Teunissen (Pelt en Hasselt), 
MPI Pumps & Irrigation (Aren-
donk), Leo Europe (Pelt), Well 
Pumps (Fleurus), MPI Geo Sys-
tems (Tilburg), Aubia (Ghisleng-
hien), WPS Solar (Esposende)
b 72 medewerkers, onder wie 
24 in Arendonk
b Activiteit: watertechnieken, 
toeleverancier voor pompen, be-
regening, drukleidingsystemen 
en geothermie, fabrikant van on-
derwaterpompen
b 28 miljoen euro omzet, waar-
van 12,6 miljoen euro in Aren-
donk
b 300.000 unieke bezoekers 
per jaar op website, waarvan 
140.000 via MPI Pumps & Irri-
gation
b Credo: “Water is life. Take ca-
re of it” (Water is leven. Zorg er-
voor, red.)         (ima)

Hoe vaak ben je op de vestiging in 
Arendonk? Wat is je dagelijkse rol?

Arendonk is mijn hoofdvesti-
ging. Ik ben hier twee tot drie keer
per week. Als CEO dicht ik me een
ambassadeursfunctie toe en ben
ook bezig met problemen die op
ons afkomen. Een voorbeeld? Eu-
ropa wil dat het water dat op onze
snelwegen valt wordt gezuiverd
van lood, afvalstoffen en rubbers.
Filters daarvoor zijn er al en wij
willen die samen met de beton- en
putfabrikanten in de markt zet-
ten. In normale tijden vertoef ik
twee maanden per jaar in het bui-
tenland: Amerika, Italië, China en
Taiwan. Dertig jaar geleden wer-
den producten uit Italië omschre-
ven als van inferieure kwaliteit.
Vandaag is Italië het pompenland
bij uitstek. Met ‘Made in China’
wordt niet meer gelachen. Het is
al lang geen lagelonenland meer.
Er zijn producenten die wegtrek-

Reinier Teunissen
 CEO Water Is Life Group

“Wij waren al de grootste 
onafhankelijke pompendistributeur in 
België, maar nu gaan we een stap 
verder en worden we ook fabrikant. 
Tot nu toe waren we alleen 
dozenverschuivers, om het oneerbiedig 
te zeggen.”

ken uit China en naar bijvoor-
beeld Indonesië verhuizen.

Wanneer verkoopt Reinier Teunis-
sen zijn hebben en houden en 
wordt hij rentenier? 

Nooit. Mijn bedrijven zijn niet te
koop. Geld interesseert me niet.
Toen ik 20 jaar was, kon ik op res-
taurant een biefstuk niet betalen.
Nu zegt de dokter me dat die
steak niet gezond voor me is. Ik
heb werken nooit als een belas-
ting ervaren. Ik zeg niet dat ik
nooit vier vijfde ga werken, maar
daar ben ik nu niet mee bezig. Ik
ben goed omringd door vijf sterke
medeaandeelhouders. De juiste
mensen betrekken bij je groeitra-
ject, dat is de basis van succesvol
ondernemerschap.

i waterislifegroup.com
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