| KOMT DA VAN IER? |

Komt da van ier?
Trots op onze productiebedrijven!

De
luchthaven

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 producten van Vlaamse makelij ermee voor zorgen dat op de luchthaven
alles gesmeerd verloopt.

VLIEGTUIGONDERDELEN VOOR
O.A. AIRBUS VAN SABCA
• Geproduceerd in Lummen
• Belgische productiesite van de Franse
multinational Dassault Group

REISKOFFER VAN SAMSONITE
• Geproduceerd in Oudenaarde
• Belgische productiesite van de
Amerikaanse multinational Samsonite

METALEN AFDICHTINGEN IN
HET VLIEGTUIG VAN HIGH TECH
METAL SEALS (HTMS)

PARKEERSIGNALISATIE VAN
Q-LITE

• Geproduceerd in Mechelen
• Belgisch bedrijf opgericht in 1999 en
sinds 2020 deel van Saint-Gobain.

• Geproduceerd in Baarle-Hertog-Nassau
• Belgisch bedrijf opgericht in 1997 door
Jan Jacobs
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ASFALT VOOR START- EN
LANDINGSBANEN VAN
WILLEMEN INFRA

BESCHERMING VAN
making GRATIS
BAGAGEAFHANDELINGS- EN
TRANSPORTBANDEN VAN
BOPLAN
oorbereiding
van

• Geproduceerd in Schoten
• Familiale Belgische bouwgroep gegroeid
vanuit de NV Algemene Ondernemingen
Van Poppel, die werd opgericht in 1956
door Alfons Van Poppel en Paul Willemen

• Geproduceerd in Moorslede
• Belgisch bedrijf opgericht in 1999 door
Xavier Ramon
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VERLICHTING EN SIGNALISATIE OP DE
TARMAC VAN ADB SAFEGATE
volledige traject
• Geproduceerd in Zaventem

m. 1 juli 2019
• Bedrijf opgericht in 1920 door Adrien De Backer

KEROSINE VAN EXXONMOBIL
• Geproduceerd in de raffinaderij van
Antwerpen
• Amerikaans bedrijf opgericht in 1891
als de American Petroleum Company,
opgericht door o.a. Antwerpenaar Albert
Maquinay

PROVIFROST ANTI-ICING VOOR
VEILIGE START- EN LANDINGSBANEN
VAN PROVIRON
• Hoofdkantoor in Hemiksem, geproduceerd in
Oostende
• Belgisch bedrijf, opgericht in 1977 door Leo
Michiels

STIKSTOF VOOR DE
VLIEGTUIGBANDEN
VAN MESSER
• Geproduceerd in Zwijndrecht
• Belgische productiesite van Messer
Group, internationaal familiebedrijf met
wereldwijd 5.400 medewerkers in 33
landen.

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.

