| KOMT DA VAN IER? |

Komt da van ier?
Trots op onze productiebedrijven!

De carnavalstoet

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.
Deze maand belichten we enkele producten van Vlaamse makelij die kleur geven aan menig carnavalstoet.

PIGMENTEN EN KLEURSTOFFEN
VAN STOOPEN & MEEÛS
• geproduceerd in Hemiksem
• opgericht in 1894 door Edmond Stoopen en Paul

ROND’O- BIER OP BASIS VAN
GEZUIVERD AFVALWATER VAN
AQUAFIN
• Geproduceerd in Kapelle-op-den-Bos
• Zuivering van het water door Aquafin,

Meeûs

verdere zuivering tot drinkwater door
De Watergroep en productie van het
water door Microbrouwerij Den Triest uit
Kapelle-op-den-Bos

TRACTOR VAN CASE NEW
HOLLAND INDUSTRIAL
• Productie van tractoronderdelen in Antwerpen
•

lerend
sche manier
kennis en

MAKE-UP VAN COSMADE
• Geproduceerd in Heist-op-den-Berg
• Familiebedrijf, opgericht in 2001 door

LUIDSPREKERS VAN PREMIUM
SOUND SOLUTIONS
• Geproduceerd in Dendermonde
• Belgisch bedrijf dat luidsprekers levert aan zowat

ingenieur André Nagels en sinds 2005
gevestigd in Heist-op-den-Berg

ismaking
t

GRATIS

alle grote automerken

voorbereiding van

ZONNEBRIL VAN W.R.YUMA
• Geproduceerd in Antwerpen
• Belgisch bedrijf, opgericht in 2015, dat
aries, workshops,

idueel
echië.

en productie van oogstmachines in Zedelgem
Nederlands bedrijf met 12 merken voor
industriële en landbouwvoertuigen

BALLONNEN VAN BELBAL
• Ontwikkeld in Erpe-Mere en geproduceerd in Polen
• Voormalig familiebedrijf, nu onder leiding van

zonnebrillen maakt van 3D-geprint
recycleerbaar plastic

sessie met evaluatie

Bart Van Nuffel en Jérôme Leclef, met een van de
grootste ballonnenfabrieken ter wereld in Polen

en adviseur
afnemen van

HAARSPRAY VAN GOODMARK
– VOLCKE AEROSOL
het volledige traject
CONNECTION
.e.m. 1 juli 2019
• Geproduceerd in Kuurne
• Opgericht in 1970 door Stephan G. Volcke,
nu aan het hoofd van het multinationale
Goodmarkgroup Ltd.

FANFAREVLAG VAN VISIX
• Geproduceerd in Roeselare
• Opgericht in 1903, een bedrijf waar kennis
wordt gecombineerd met innovatie en
handwerk

FIGUREN IN PIEPSCHUIM VAN
SERPO
• Geproduceerd in Sint-Niklaas
• Belgisch bedrijf opgericht in 1958 als een van
de eerste schuimverwerkers in België

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.

