| KOMT DA VAN IER? |

Komt da van ier?
Trots op onze productiebedrijven!

In de
keuken

Liefst 13.700 bedrijven die samen direct werk verschaffen aan ongeveer 312.000 mensen: daarvoor staat de industrie
in Vlaanderen. Door de sterke verwevenheid met onze diensteneconomie creëert ze daarnaast veel indirecte
tewerkstelling in onder andere de logistiek, de juridische en de administratieve sector. Zonder deze motor van onze
welvaart zou ons dagelijkse leven er heel anders uitzien dan vandaag. Overtuigd van het belang van de industrie voor
het Vlaamse economische DNA, schotelen we u elke maand enkele representatieve staaltjes uit eigen midden voor.
Ontdek deze maand welke Vlaamse producten het peper en zout in uw keuken vormen.

ALUMINIUM SPATWAND EN
KEUKENWERKBLAD VAN ALINCO
• Geproduceerd in Temse
• Belgisch bedrijf opgericht in 1978 en sinds 1995
onder leiding van Peter Depraetere en Karine
De Bie

AFWASMIDDEL VAN ECOVER
• Geproduceerd in Malle
• Opgericht in 1979 door de Kempense
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PU-GIETVLOER OP BASIS VAN
GRONDSTOFFEN VAN COVESTRO
• Grondstof voor polyurethaan geproduceerd in

industrieel Frans Bogaerts, nu deel van
het Amerikaanse SC Johnson

•

GRATIS
KOOKGEREI VAN

DEMEYERE
• Geproduceerd in Herentals
• Belgisch familiebedrijf opgericht in
oorbereiding van
1908 door Maurice Karel Demeyere

BEWAARPOTJES VAN
TUPPERWARE
• Ontwikkeld, geproduceerd en verdeeld in Aalst
• Amerikaanse bedrijf opgericht in 1944, dat zijn
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LADES VAN VAN HOECKE
hië.
• Geproduceerd in Sint-Niklaas
• Belgisch familiebedrijf opgericht in
ssie met evaluatie
1967 door Luc Van Hoecke

eerste buitenlandse fabriek in België vestigde.
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OLIËN VAN CARGILL
volledige traject
• Geproduceerd in Antwerpen
• In 1953 in België opgericht als Cargill

m. 1 juli 2019

nv via een graanimportkantoor in
Antwerpen

Antwerpen
Duits bedrijf met een vestiging in de
Antwerpse haven sinds 1961

EETTAFEL VAN EUROSUN EZI
• Geproduceerd in Sint-Gillis-Waas
• Belgisch familiebedrijf gestart als

wagenmakerbedrijf in 1903, geëvolueerd
van schrijnwerkerij in de jaren '40 en
keukenbedrijf in de jaren '60 tot keuken- en
interieurspecialist vanaf de jaren '90.

ELEKTRONISCHE BESTURINGEN
VOOR MACHINES EN APPARATEN
VAN E.D.&A.
• Geproduceerd in Kalmthout
• Belgisch familiebedrijf opgericht in 1982 door
Flor D'Handschotter en Agnes Francken

DAMPKAP VAN NOVY
• Geproduceerd in Kuurne
• Belgisch bedrijf dat in 1914 startte met de

productie van fietsen, in 1928 uitbreidde
met motorfietsen waarna in 1965 de eerste
dampkap er van de band rolde

Dit overzicht is opgemaakt door de redactie van ONDERNEMERS en wil de industrie meer visibiliteit geven.
De aangehaalde voorbeelden zijn niet exhaustief en geven slechts een indicatie van de activiteiten van de
productiebedrijven in Vlaanderen. Vermelding in deze rubriek kan niet afgedwongen worden.

