| KOMT DA VAN IER? |

Komt da van ier?
Trots op onze productiebedrijven!

Wereldspelers

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. In
het nieuwe jaar zorgen enkele wereldspelers met een opvallende Vlaamse band voor het orgelpunt van deze reeks.

’S WERELDS TOONAANGEVENDE
SPELER IN VISUELE
TECHNIEKEN: BARCO
• Geproduceerd in Kortrijk
• Belgisch beursgenoteerd bedrijf opgericht in

’S WERELDS GROOTSTE
CHOCOLADEFABRIEK:
BARRY CALLEBAUT
• Geproduceerd in Wieze
• Belgisch bedrijf opgericht in 1925

1934 door Lucien Depuydt

’S WERELDS NUMMER 1 IN
PRODUCTIE VAN EDELMETALEN
EN URBAN MINING: UMICORE
• Geproduceerd in Brugge, Brussel, Hoboken en

’S WERELDS GROOTSTE
VACCINPRODUCENT: GSK
• Geproduceerd in Waver, Rixensart en
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Gembloux
Belgisch bedrijf waar Piet De Somer en
Christian de Duve in 1945 het onderzoek
startten naar penicilline en vaccins.

Olen
200 jaar geleden gestart toen een aantal
bedrijven in de mijn- en smeltindustrie
samengingen

’S WERELDS GROOTSTE FABRIEK
VAN LUXEVINYLVLOEREN: IVC
• Geproduceerd in Avelgem
• Belgisch bedrijf opgestart door Filip Balcaen

GRATIS

’S WERELDS NUMMER 1 IN
VOEDING: NESTLÉ
oorbereiding van
• In 1925 neergestreken in Sint-Jans-
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Molenbeek, sinds jaren 1950 gevestigd
in Anderlecht, productievestiging voor
ies, workshops, mineraalwaters in Etalle
ueel
• Zwitsers bedrijf in 1866 opgericht door
hië.
Henri Nestlé, huidige CEO is de Belg Paul
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WERELDLEIDER OP VLAK VAN
MOUTPRODUCTIE: BOORTMALT
• Geproduceerd in Antwerpen
• Belgisch bedrijf opgestart in 1927 door de
familie Thirionet als mouterij

adviseur
nemen van
volledige traject

’S WERELDS GROOTSTE
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Geproduceerd in Leuven
Belgisch bedrijf gegroeid uit Leuvense
brouwerij Den Hoorn sinds 1366

’S WERELDS NUMMER 1 IN PRODUCTIE
VAN STAALDRAAD: BEKAERT
• Geproduceerd in Zwevegem
• Belgisch bedrijf opgericht door Leo Leander Bekaert
in 1880

’S WERELDS EERSTE CO2 NEUTRALE
PREMIUMAUTOFABRIEK: AUDI BRUSSEL
• Geproduceerd in Vorst
• Belgisch bedrijf opgericht in 1948

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.

