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Twee investeerders aan boord
bij groep Water is Life
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Stefaan Vanquaethem van Vectis, Reinier Teunissen van Water is Life en Ivo Marechal van Down2Earth (vlnr). ©Water Is Life

De Limburgse industriële groep Water is Life krijgt de Vlaamse investeerders
Down2Earth en Vectis Private Equity aan boord om haar groei te ondersteunen. Dat
gebeurt al meteen met een nieuwe overname.

W ater is Life uit Pelt is zoals de naam laat vermoeden actief in de watersector en
legt zich toe op de productie, de distributie en de verkoop van pomp- en
irrigatiesystemen en leidinginfrastructuur. De groep ontstond in 1988 op
initiatief van ondernemer Reinier Teunissen, die toen aan de slag ging met een

gereedschapskist en een bromfiets, onder de naam Watertechniek Teunissen.
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Ruim 30 jaar later is Water is Life uitgegroeid tot een groep die actief is in België, Nederland,
Italië en Portugal. De tien operationele bedrijven tellen samen zo'n 130 werknemers en de
omzet zal dit jaar naar verwachting net onder 50 miljoen euro uitkomen. De groei werd voor
een groot stuk gedreven door overnames, zowel in eigen land als over de grenzen. Zo
belandden dit jaar het Italiaanse Orlando en Motix uit Nederland bij het Limburgse bedrijf.

Gesprekken

Daar zal het niet mee ophouden. Volgens medeoprichter en partner Stefaan Vanquaethem
van Vectis Private Equity zijn er nog veel opportuniteiten op de markt. Vandaar de optie om
Water is Life met twee investeerders tegelijk te ondersteunen, wat niet zo vaak voorkomt in
ons land. Er lopen al concrete overnamegesprekken met meerdere andere partijen.

Begin uw dag goed geïnformeerd.

Ontvang nu De Tijd Vandaag.

Vul uw e-mailadres in

Elke dag via e-mail - Uitschrijven in één klik

TIP

Vanquaethem wil geen financiële details kwijt over de instap van beide partijen, die in dit
dossier voor het eerst samenwerken, in het kapitaal van Water is Life. Volgens hem worden
Vectis en Down2Earth aan de ene kant en Teunissen en een groep managers aan de andere
kant gelijke partners na de kapitaaloperatie.

Teunissen zegt zelfs dat het le�erlijk om 50 procent voor elk gaat. 'Ik wilde geen 51 of 49
procent. Niemand heeft dus de meerderheid. Het is een partnerschap op basis van rede. Er
waren overigens heel veel potentiële investeerders. Maar Vectis en Down2Earth staken er
samen boven uit.'

Droogte

De ondernemer, die niet meer de dagelijkse
leiding in handen heeft, ziet een goede
toekomst voor de groep. 'Het beheer van water
zal alleen maar belangrijker worden door de
toenemende periodes van droogte, afgewisseld
met hevige regenval. Ook de verdere

Het beheer van water zal
alleen maar belangrijker
worden door de toenemende
periodes van droogte,
afgewisseld met hevige
regenval.
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professionalisering van de land- en tuinbouw
zal de vraag naar geavanceerde irrigatie
aanwakkeren.'

Water is Life is bovendien sinds twee jaar actief in de markt van geothermie, een technologie
die nog in haar kinderschoenen staat. 'Maar die zal de komende jaren enorm aan belang
winnen in de zoektocht naar efficiëntere manieren om onze huizen en gebouwen te
verwarmen.'

Net op het vlak van geothermie heeft Water is Life donderdag, al meteen bij de bezegeling
van de samenwerking met de twee investeerders, ook in de nieuwe constellatie een
intentieverklaring ondertekend met een Nederlands bedrijf in die niche, zegt oprichter Ivo
Marechal van Down2Earth. Details daarover kan hij niet geven omdat de nieuwe overname
nog niet rond is. Volgens Marechal zal Water is Life een dubbel model hanteren: de
distributie van producten in Europa en verticale integratie voor de eigen fabricage van
nicheproducten.
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De Canadese popster Justin Bieber staat op het punt zijn muziekrechten te verkopen voor 200 miljoen
dollar.

M/V VAN DE DAG MV VAN DE DAG

Justin Bieber heeft deal van 200 miljoen dollar met muziekrechten op het oog

Naar aanleiding van het artikel getiteld ‘De onwaarschijnlijke vastgoeddeals van Ignace Meuwissen’,
verschenen in de krant De Tijd op 3 december 2022, zowel online als in de papieren krant, wenst de…

ALGEMEEN

Recht van antwoord Ignace Meuwissen

Door het brokkenparcours van Elon Musk is de Franse luxepaus Bernard Arnault (73) de rijkste man ter
wereld geworden. Arnault is bezig met het betonneren van de familiale controle over zijn imperium LVMH.

M/V VAN DE DAG PORTRET

'Wolf in kasjmier' Bernard Arnault is rijkste man ter wereld
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REINIER TEUNISSEN
OPRICHTER WATER IS LIFE

LEES VERDER

Met AstriVax dient zich een nieuwe parel aan de Vlaamse vaccinkroon aan. PMV maakt via het
Flanders Future Tech Fund de groei van AstriVax mogelijk.

GESPONSORDE INHOUD

'Dit vaccin zou het vaccinlandschap helemaal kunnen veranderen'
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