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De bedrijfsprocessen en manieren van werken zijn ook 
zoveel mogelijk duurzaam. Jan Bruntink vertelt: ,,Het 
gaat om het hele proces. Vanaf ons eigen pand dat bij de 
laatste verbouwing is voorzien van ledverlichting en ons 
afvalscheidingsproces tot het kiezen van leveranciers 
die duurzame systemen leveren. Hierdoor bieden wij een 
concept dat aansluit bij maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en bijdraagt aan het vergroenen van de 
onderneming van de binnenvaartschippers. Ik ontmoet 
steeds meer schippers die er trots op zijn dat ze steeds 
duurzamer ondernemen. De geitenwollensokkentijd ligt 
allang achter ons.”

Spoelmiddel
De WKU (Water Kwaliteit Unit) van Pure Water wordt 
inmiddels door vele schippers en rederijen toegepast, naar 
volle tevredenheid. Het gaat zowel om het consumptieve 
gebruikswater als het verbruikswater voor apparaten. 
Marjan Peters: ,,Van het begin af aan werken wij met 
een milieuvriendelijk spoelmiddel dat veel beter werkt 
dan het nog vaak toegepaste milieuonvriendelijke 
chloormiddel. Bovendien heb je er veel minder van nodig.” 
De waterontharder die wordt toegepast in het systeem 
heeft bovendien nog een groot voordeel: wasmachines, 
vaatwassers, boilers en cv-installaties gaan langer mee.

Symbool
En zo komen we weer terug bij de waterkoker. Marjan Peters: 
,,Ik heb in 1998 een waterkoker gekocht en er sindsdien 
alleen maar water uit onze eigen installatie in gebruikt. 
Het apparaat werkt nog perfect. Zonder ons water had ik 
misschien wel drie of vier keer een nieuwe moeten kopen.” 
Dit eenvoudige voorbeeld staat symbool voor de insteek van 
Pure Water. ,,We gaan voor de lange termijn en hebben zelf 
een hekel aan weggooi-concepten”, vinden beiden.
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IS DUURZAAMHEID 
IN ALLE FACETTEN

Al deze plekken op het schip hebben rechtstreeks met Pure Water te maken. Ze zijn niet voor niets aangegeven in groen.

Wat heeft een oude waterkoker met 
duurzaamheid te maken? Marjan 
Peters van Pure Water uit Tilburg kan 
dat uitleggen. Zij is samen met Jan 
Bruntink eigenaar van het bedrijf dat 
een nieuwe maatstaf in de binnenvaart 
heeft neergezet als het gaat om een 
legionellaveilige wateromgeving.

Voordat de waterkoker aan bod komt, trapt Jan Bruntink af: ,,Pure 
Water is doorvlochten van duurzaamheid. Onze hoofdtaak is om 
waterinstallaties te leveren en te onderhouden die de gezondheid 
van de gebruikers waarborgt. Dat doen wij voor bedrijven, 
organisaties, particulieren en zeker ook voor de binnenvaart, 
omdat de risico’s van legionella op een binnenvaartschip extra 
hoog zijn.’’
Bij Pure Water staat duurzaamheid dus hoog in het vaandel. 
De producten dragen dan ook het label allesduurzaam.nl. 

BRONWATER

Het wordt gezien als een bijeffect, maar feit is dat de 
gebruikers van Pure Water allemaal zeggen dat het 
water lekkerder smaakt dan bronwater uit flessen. Dat 
scheelt weer een hoop plastic flessen, nietwaar?

Met Pure Water wordt uw schip groener...


