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Op en rond de terreinen van Bekina 
NV werken we aan Biodiversiteit. 
Doorheen het rapport laten we je 
kennis maken met de verscheidenheid 
van bloemen in onze bloemenweides 
die zorgen voor een kleurrijk, natuurlijke 
en gezonde omgeving voor mens, dier 
en planeet.
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een uitdagend segment
mét de immense opportuniteit 
om het verschil te maken

Met ons vakmanschap willen we meerwaarde creëren van 
generatie op generatie. Bij elke beslissing maken we de afweging 
of het ook op lange termijn de juiste is, want onze investeringen 
van vandaag voeden de toekomst van de volgende generatie. 
Daarom kiezen we resoluut voor duurzame oplossingen. Het is 
onze intrinsieke drijfveer, typisch voor ‘de Beki’s’ - de bijnaam van 
onze familie.

Zolang ik me herinner, ben ik bewust bezig met de wereld rondom 
me. Als kind van de jaren ‘80 was ik toen reeds onder de indruk 
van de cover van een tijdschrift: de wereldbol in een serre. De 
opwarming van de aarde was toen nog een inzicht dat door velen 
in twijfel getrokken werd. Zoveel jaren later is de urgentie alleen 
maar groter geworden om onze verantwoordelijkheid te nemen 
op globaal niveau. Ik zie het als mijn persoonlijke queeste om een 
maximale positieve impact te creëren. 

Als 3e generatie aan het roer van ons familiebedrijf wil ik ervoor 
zorgen dat we bijdragen aan een betere wereld. Kunststof geeft 
veel stof tot nadenken… en tot ageren! We ondernemen in een 
uitdagend segment mét de immense opportuniteit om het verschil 
te maken voor mens en planeet. Dat doen we bij Bekina door 
in te zetten op doorgedreven innovatie en superieure kwaliteit. 
Zo creëren we met ons vakmanschap duurzame partnerships 
wereldwijd.

Doorheen de jaren is onze familie uitgebreid met gepassioneerde 
medewerkers, klanten en leveranciers die bewust streven naar 
duurzame oplossingen. Samen gaan we vastberaden de uitdaging 
aan om het verschil te maken. Met hart en ziel, en een gezonde 
hoek af. Op zijn Beki’s.

Thomas Vanderbeke  
3de generatie & CEO Bekina

In ons familiebedrijf zit duurzaam
ondernemen in het bloed. 

Thomas Vanderbeke

Matricaria
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Schoenmaker blijf (niet)
bij je leest 

Als zoon van een schoenmaker leerde Denis 
Vanderbeke al vroeg de knepen van het 
vak. Ondernemend als hij was, besloot hij niet 
in zijn vaders voetsporen te treden. Elk dorp 
had immers al een schoenmaker. Denis zag zijn 
brood in het leveren van materialen áán de 
schoenmakers. In zijn omzwervingen leerde hij 
de groeiende rubberlaarzenbusiness kennen 
en besloot zelf laarzen te maken. In 1962 
richtte hij Bekina op en zijn handgemaakte 
rubberlaarzen kenden een groot succes in 
België en Nederland. 

Automatisatie 
en innovatie

In 1970 vervoegde zijn zoon Georges het familiebedrijf. 
Onder het motto ‘stilstaan is achteruitgaan’ speelde 
Georges in op de veranderende markt. Door in te 
zetten op automatisatie groeide de omzet van de laarzen 
en het afzetgebied aanzienlijk. Daarnaast exploreerde 
Georges nieuwe toepassingen van rubber voor andere 
segmenten. Zijn innovaties leidden tot de oprichting van 
dochteronderneming Bekina Indurub. 

Eigenzinnig vakmanschap
van generatie op generatie
Het verhaal van Bekina start met handgemaakte rubberlaarzen in de
jaren ‘60 en evolueerde tot wereldwijde leverancier van
polyurethaanlaarzen en kunststofoplossingen op maat. Elke generatie 
Vanderbeke staat voor eigenzinnig ondernemerschap waarin innovatie en
vakmanschap elkaar versterken.

De P van polyurethaan
en pionierschap

Het vakmanschap van de Vanderbeke’s wordt 
gekenmerkt door een tomeloze drang naar 
beter. Toen Georges op een internationale 
beurs polyurethaan (PU) leerde kennen, kon 
niets hem nog stoppen.  
Een nieuw tijdperk werd ingezet: reeds in 1991 
startte Bekina met de productie van PU laarzen. 
Hierdoor werden de Bekina laarzen een pak 
lichter, uiterst comfortabel, sterk isolerend en 
duurzamer. Een kleine stap voor de mens, maar 
een grote stap voor Bekina.

Duurzaam ondernemen

Bekina werd dé specialist in hoogwaardige 
kunststoffen door haar expertise 
te verdiepen en uit te breiden naar 
verschillende sectoren. Naast Bekina 
Boots en Bekina Indurub, richtte het 
familiebedrijf Bekina Compounds en 
BeSealed op. Van state of the art laarzen, 
cruciale onderdelen voor onder meer 
lattenbodems en ladders, tot innovatieve 
afdichtingen voor tunnels, Bekina streeft 
naar de meest kwalitatieve oplossingen 
met een lange levensduur. Procesoptimalisatie

en duurzaamheid

Intussen vertegenwoordigt Thomas Vanderbeke 
de 3de generatie. Procesoptimalisatie en 
duurzaamheid vormen zijn speerpunt om de 
onderneming klaar te stomen voor de volgende 
generatie. Met blik op de wereld en toekomst, 
gaat hij voor grote verschillen in het kleinste detail. 
Innovatie en kwaliteit blijven centraal staan in zijn 
beleid met aandacht voor duurzaam ondernemen 
altijd en overal.

Centaurea cyanus
korenbloem

Bekina is reeds jaren een gekende naam 
binnen de wereld van de laarzen, maar van 
waar komt de naam nu juist? De familie 
Vanderbeke, die reeds 60 jaar aan het roer 
staat van Bekina is in de omgeving van z’n 
productielocatie, Kluisbergen, beter gekend 
als de Beki’s. Als trotse oprichter zeiDenis 
al wel eens doe maar eens Beki na. Heel 
snel werd het opgenomen en werd de 
merknaam Bekina officieel gebruikt voor 
de rubberen laarzen die Denis indertijd 
lanceerde.

BEKINA
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Bekina is al 60 jaar dé specialist in
de verwerking van kunststoffen.
Het vakmanschap is gedreven door
innovatie en de hoogste kwaliteitsnormen. 

Met Bekina Boots zorgt het familiebedrijf voor de meest 
veilige en comfortabele laarzen voor professioneel gebruik 
in landbouw, bouw, voedingsindustrie, visserij en vrije tijd. 
Zo ondersteunt Bekina mensen overheen de hele wereld 
bij het excelleren hun vakmanschap.

Bekina Compounds levert afgewerkte mengels en 
masterbatches op basis van natuurlijk en synthetisch 
rubber en andere polymeren voor farma, industrie, 
bouw, olie en gas. 

Bekina Indurub omhelst het spuitgieten op maat van 
kunststof en gevulkaniseerd rubber voor toepassingen in 
bouw, voeding, cosmetica, meubilair,... en wordt gebruikt als 
onderdeel van bijvoorbeeld lattenbodems en ladders. 

Met BeSealed levert Bekina zwelbare afdichtingen voor 
beton. Deze uiterst efficiënte toepassing wordt onder 
meer gebruikt in tunnels en kelders.

De Bekina-familie bestaat intussen uit meer dan 10 medewerkers en meer dan 400 duurzame 
partnerships overheen 80 landen. Met een omzet van ongeveer 38 miljoen euro is  

Bekina een wereldspeler van formaat.

400+
klanten

+110
medewerkers

500+
grondstoffen

80
landen

2600+
producten

Centaurea cyanus
Korenbloem

Daarnaast biedt Bekina Solutions kunststofoplossingen in alle kleuren en vormen 
voor de meest uiteenlopende sectoren.  
Bekina Solutions groepeert de drie dochterondernemingen: 
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Onze visie op duurzaam
ondernemen
Als wereldspeler in kunststoffen hebben we een 
grote verantwoordelijkheid ten aanzien van mens 
en planeet. We opereren in een uitdagend segment. 
Dat geeft ons de opportuniteit een groot verschil 
te maken. Doorheen de jaren ontwikkelden we 
een doorgedreven duurzaamheidsreflex in hoe we 
omgaan met grondstoffen en energieverbruik in onze 
processen. Steeds met respect voor ons menselijk 
kapitaal en de omgeving. 

Bekina wil groeien en bloeien door in te zetten 
op een vooruitstrevend duurzaam beleid in alle 
facetten van de onderneming. Daarbij streeft ze naar 
een gezonde balans tussen sociale, ecologische en 
economische doelstellingen. Door het maken van 
duurzame keuzes zorgt Bekina dat haar vakmanschap 
ten dienste staat van de wereld van morgen. 

Kunst gemaakt door Eddy Vaneeckhout

Bekina werknemer
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Betrouwbaar

In ons familiebedrijf staat authenticiteit centraal. We ondernemen 
met de voeten - of liever onze laarzen - op de grond en in de 
modder. Onze medewerkers en partners kunnen rekenen op onze 
integriteit. We gaan oprechte relaties aan voor de lange termijn. 

Duurzame partnerships zijn gebaseerd op vertrouwen. 
Onze partners kunnen rekenen op onze strenge en hoge 
kwaliteitsstandaarden. Zo creëren we voor hen de beste concepten, 
producten en oplossingen. We never settle for less. 

Engagement

Geen productleiderschap zonder de durf om risico’s te nemen en 
te leren uit fouten. Bij Bekina heerst de pragmatische aanpak. Deze 
stimuleren we in alle geledingen van ons familiebedrijf. 

Kleurrijk

We houden van kleur, maar kleur in de breedste zin van het woord. 
Kleur is terug te vinden in zo goed als al onze producten, in onze 
bloemenweide die omgeving opfleuren, maar is ook toegepast binnen 
onze teams door het insights model toe te passen. En daarnaast staat 
kleur voor ons ook voor diversiteit. Iedereen is welkom bij Bekina: 
jong, oud, van gelijk welke achtergrond, graag met verschillende 
competenties en inzichten.

Innovatief

Vanuit ons productleiderschap kennen we een tomeloze drang 
naar innovatie. We denken mee met de noden van onze partners 
en creëren vooruitstrevende oplossingen die het verschil maken. 
Duurzaam ondernemen is voor ons ongebreideld investeren in 
innovatie om ons pionierschap elke dag waar te maken.

Als productiebedrijf is ons uiteindelijke doel meerwaardecreatie, niet 
alleen voor partners, ook voor mens en planeet. Bij elke keuze die 
we maken, richten we onze blik op de toekomst waarin onze impact 
klimaatneutraal is.

Onze waarden
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Duurzaam beleid in alle geledingen

Duurzame producten

Productleiderschap betekent voor ons het aanbieden 
van vooruitstrevende, hoogkwalitatieve producten 
met een lange levensduur. We werken hierbij naar 
circulariteit en een zo kort mogelijke supply chain. 
Met Bekina Boots helpen we mensen wereldwijd om 
hun vakmanschap veilig en comfortabel te vervullen. 
Bekina Solutions streeft naar duurzame oplossingen 
waarin ook circulariteit een belangrijke rol speelt.

Duurzame processen

Onze bedrijfsprocessen worden continu bijgestuurd 
om in balans te zijn met onze natuurlijke omgeving. 
We gaan met de grootste zorg om met grondstoffen 
en energieverbruik, met ons menselijk kapitaal en de 
samenleving. We laten ons bijstaan door specialisten 
om onze doelstellingen en processen op scherp te 
houden. Zo dagen we onszelf uit om te excelleren 
en daadwerkelijk een positieve impact te hebben in 
de wereld. 

Duurzame markten

Als wereldwijde speler in kunststof beseffen we 
welk immens verschil we kunnen maken bij de keuze 
van onze markten. Daarom kiezen we resoluut 
voor markten die openstaan voor vernieuwende 
en circulaire oplossingen. Onze partnerships 
worden gevoed door een gezamenlijk streven naar 
duurzame groei. 
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Niet solo maar samen

De Bekina-familie bestaat uit 110 medewerkers en 
meer dan 400 partnerships wereldwijd. Voor een 
impactvol, efficiënt en relevant duurzaamheidsbeleid 
ging Bekina een samenwerking aan met Voka. 

Als grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen 
helpt Voka ondernemingen samen te groeien en 
bloeien voor het welzijn van iedereen. Ze staat hen 
bij om duurzaamheid te verankeren in hun DNA en 
duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Het Voka 
Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) is een 
actieplan op maat dat Voka uitwerkt samen met 
de onderneming. Het kadert steeds binnen de 17 
duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde 
Naties, die intussen door maar liefst 194 landen 
wereldwijd werden ondertekend. 

Elk jaar ontwikkelt Bekina samen met Voka haar 
duurzaamheidsactieplan met concrete doelstellingen 
voor het komende jaar en maken we een evaluatie van 
het voorgaande jaar. Het actieplan is ons kompas om 
elke dag samen met onze medewerkers en partners 
het verschil te maken.
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Duurzame mijlpalen in 2021
De sdg’s waaraan we met onze duurzame initiatieven bijdragen binnen elk aspect van onze 
onderneming:

Cichorium intybus
wilde cichorei

markets

people

planet

profit

peace

partnership

products processes

13



Gezonde buitenlucht

Met onze uiterst comfortabele laarzen stimuleren 
we mensen om te genieten van de buitenlucht. Geen 
koude of natte voeten, maar aangenaam lichte laarzen 
met het hoogste draagcomfort dankzij het doordachte 
pasmodel en ergonomische zool.

Comfort voor onze medewerkers

We zorgen voor een ergonomische inrichting van de 
werkplek en bij verbouwingen zorgen we ervoor dat 
het zicht op een groene omgeving wordt geïntegreerd. 
Daarnaast is telewerk in ons familiebedrijf structureel 
ingebed. Los van de coronamaatregelen werkt bij 
Bekina elke medewerker een dag per week van thuis. 
Dit leidt tot een betere work-lifebalance.

Laarzen voor het goede doel

Bekina zet zich in voor verschillende goede doelen. 
Bekina schenkt laarzen bij natuurrampen en 
overstromingen, conflictgebieden en studenten aan 
universiteiten.  

Gezonde medewerkers

We inspireren onze medewerkers om op een gezonde 
manier in het leven te staan. Met ons cyclobility 
plan kunnen medewerkers aan een voordelige prijs 
fietsen leasen. We voorzien fruit en met regelmaat 
mogelijkheid tot sport en medische check-ups. 
Buitenlucht is gezond. Daarom creëren we vergader- 
en eetfaciliteiten in de groene zone rondom het bedrijf.

Persoonlijke groei

Een bedrijf floreert als haar medewerkers het goed 
hebben. We voorzien in groeitrajecten voor elke 
medewerker door te werken met een performance 
cyclus en gerichte trainingen. Zo zorgen we ervoor dat 
iedereen kan gaan voor zijn volle potentieel.

Laadpalen voor bezoekers

We hebben graag dat mensen bij ons over de vloer 
komen. Dat persoonlijke contact maakt dat we 
duurzame partnerships creëren. Voor een vlot bezoek 
en veilige terugrit voorzien we gratis laadpalen voor 
onze bezoekers. 

peoplepeople

products processes
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Zorgeloos comfort 

Onze laarzen zijn niet alleen uiterst comfortabel door 
de uitgekiende pasvorm en de orthopedische zolen, ze 
zijn sterk isolerend en veilig. Door de bewuste keuze 
voor polyurethaan gaan onze laarzen bovendien 4x 
langer mee dan standaardlaarzen in PVC. Daarmee 
bieden we een  langer gebruiksgemak zonder zorgen. 
Je blijft dus veel langer gespaard van versleten laarzen 
en de zoektocht naar nieuwe.

Veilige keuze 

Bekina staat voor kwaliteit tot in het kleinste detail. 
Met BeSealed bieden we de meest hoogwaardige 
afdichtingsmaterialen waardoor onder meer kelders 
en tunnels niet overstromen. Bekina Indurub zorgt 
voor extra veiligheid met kunststofoplossingen. Zo 
schuift je ladder bijvoorbeeld niet weg dankzij de 
antislip voetsteun.  
Bekina Boots doet alle mogelijke tests om de 
veiligheid te garanderen. Onze laarzen voldoen aan 
de strenge internationale veiligheidsnormeringen. Ze 
zijn bestand tegen impact, compressie, penetratie, 
alsook chemisch resistent én slipvast.

Verkeersveilige laadzone

Als familiebedrijf willen we een positieve bijdrage 
leveren aan de leefwereld waar we deel van 
uitmaken. Rondom onze bedrijfsgebouwen vestigden 
zich doorheen de jaren vele gezinnen. Met tal van 
initiatieven zorgen we voor een aangename en veilige 
omgeving. 

people

markets
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Lange levensduur

Dankzij het gebruik van polyurethaan gaan onze 
laarzen veel langer mee dan standaardlaarzen. 
Tegenover de gebruiksduur van vier PVC-laarzen staat 
één paar Bekina-laarzen. Onze klanten zijn dus niet 
alleen langer gerust, ook de afvalberg verkleint met 
een derde!

Onze groene-grondstoffen-ambitie

We challengen onze belangrijkste leveranciers. Daarom 
stimuleren we hen in het duurzame gedachtegoed 
en houden de druk op de grondstoffenketel. Onze 
droom? Een volledig circulaire supply chain. 

Ranunculus arvensis
akkerboterbloem
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Doordacht gecertificeerd

Het ISO14001-certificaat garandeert 
dat een onderneming een doeltreffend 
milieumanagementsysteem heeft ingevoerd. Het 
certificaat is niet algemeen verplicht, maar voor ons 
de bevestiging van onze ambitieuze Bekina Standaard. 
De strenge norm weerspiegelt ons rigoureus 
milieuzorgsysteem. We behaalden het certificaat 
dankzij de gezamenlijke inspanningen van al onze 
medewerkers en partners. Het geeft een enorme 
ruggesteun aan het gekozen duurzaamheidsbeleid en 
motiveert ons om de lat telkens hoger te leggen dan 
de gangbare regelgeving. Ons productleiderschap willen 
we elke dag opnieuw verdienen.

Operations clean sweep

Dit wereldwijde initiatief bestaat intussen 25 jaar en 
werd in het leven geroepen om te vermijden dat plastic 
pellets, vlokken of poeders in de natuur terechtkomen. 
Als kunststofproducent engageren we ons volledig 
om te voldoen aan de strengste milieu-, veiligheids- en 
kwaliteitscontroles. We zien ten strengste toe dat alle 
maatregelen worden genomen om verspreiding van 
kunststofpartikels te voorkomen.

Levendige groene zone 

We zijn begaan met de omgeving waarin we 
ondernemen. Met onze talrijke initiatieven creëren 
we een positieve impact voor mens en natuur. En 
bijenkasten rondom onze bedrijfsgebouwen stimuleren 
de biodiversiteit. Bomen zorgen voor natuurlijke airco 
en wel 17 vogelsoorten vinden er nestgelegenheid. De 
groene zone rond onze bedrijven is niet alleen een ode 
aan de natuur. Ook de medewerkers floreren in deze 
stimulerende omgeving. En we beperken ons niet tot 
ons bedrijfsterrein. De familie Vanderbeke ondersteunt 
verschillende natuurondersteunende projecten in de 
ruime omgeving van Bekina. Zo plantte de oprichter 
Denis destijds populieren en verzorgt de familie sinds 
generaties op haar kosten 350 waardevolle eiken op 
een invalsweg van het dorp.

Heldere waterafvoer

Dankzij de installatie van twee aparte kanalen scheiden 
we nu regenwater en vuil water. Hiervoor brachten we 
alle waterstromen in kaart. 

Van detectie tot perfectie 

Als tech-pionier installeerde Bekina RFID tags in haar 
laarzen. Zo is elke laars volledig traceerbaar. Hierdoor 
kan Bekina de performantie optimaliseren en wordt 
recyclage op termijn mogelijk. 

Reduceren tot volledig recycleren

Bij Bekina coördineren we maar liefst 17 afvalstromen! 
Van spanbandjes tot kokers van wikkelfolie, alles wordt 
nauwkeurig gesorteerd. 

Bij het verlaten van ons terrein worden afvalcontainers 
dichtgespoten zodat niets aan onze aandacht ontsnapt. 
Bij onze dochteronderneminge Bekina Indurub kunnen 
we zelfs verder gaan. Daar wordt het kunststofaval of 
overschot niet langer afgevoerd en verbrand, maar het 
merendeel wordt gerecycleerd in samenwerking met 
een externe partner.

planet

processes
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Duurzame nicheproducten

Met al onze dochterondernemingen creëren we 
uiterst hoogwaardige nicheproducten met een afzet 
in meer dan 80 landen. Vanuit ons productleiderschap 
zetten we zwaar in op de lange levensduur van onze 
producten. Onze partners hebben dus langer plezier 
van hun producten en oplossingen. 

100% groene energie

Bij Bekina hanteren we een zero waste politiek wat 
betreft energie. We zetten energie die vrijkomt 
uit processen om in verwarming. Geïsoleerde 
warmwatervaten slaan overtollige energie op voor 
later gebruik. Elke machine en zone wordt secuur 
gemonitord voor het meest optimale energieverbruik. 
We installeerden extra zonnepanelen en een witte 
dakisolatie om warmte buiten te houden. 

Slimme afvalreductie

Een van dé speerpunten bij Bekina is het verminderen 
van ons afval. Door de waakzaamheid van iedereen 
hebben we de hoeveelheid afval drastisch kunnen 
terugbrengen. Daarnaast werken we samen met een 
externe partij voor recyclage van ons kunststofafval. 
Het verminderen en recycleren heeft een dubbel 
voordelig effect: onze processen verlopen een pak 
duurzamer én we zien een sterke verlaging van onze 
afvalkost.

Goede doelen

In ons familiebedrijf zorgen we voor elkaar en voor de 
samenleving. Bekina engageert zich in diverse goede 
doelen. Zo schenkt ze laarzen aan daklozen via Given 
kind en aan  verschillende universiteiten in de US. Ze 
ondersteunt Bolster, een zorginstelling voor mensen 
met een beperking en sponsort de CliniClowns 
via Buy4Life.

profit

products

profit

processes

18



Duurzaam aanbod

Producten van uitstekende kwaliteit gaan langer mee 
waardoor de investering overheen de tijd lager is. Zo 
gaan een paar Bekina Boots 4 maal langer mee dan 
PVC laarzen. Ons kwaliteitsvoordeel betekent voor 
onze klanten concreet besparing. Dat geldt voor ons 
volledige productgamma, van de laarzen van Bekina 
Boots tot de oplossingen van Bekina Indurub, Bekina 
Compounds en BeSealed. 

Collegialiteit

Onze medewerkers maken samen het verschil in ons 
familiebedrijf. We stimuleren de collegialiteit door 
kleine en grote momenten te vieren doorheen het 
jaar: een deugddoend ontbijt, zomerse bbq, Sinterklaas, 
jubileums,...  

Geen inspanning zonder ontspanning.

markets

peace

profit

processes
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Duurzame samenwerking 
met leveranciers

We bespreken onze duurzame ambities 
met onze leveranciers en kijken samen waar 
optimalisatie mogelijk is op vlak van grondstoffen, 
verpakkingsmaterialen en transporten. Dit gezamenlijke 
streven zorgt voor langdurige partnerships waarin we 
elkaar versterken in het creëren van positieve impact 
voor mens en planeet. 
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Keeping up
the good job

Duurzaam ondernemen vraagt bewuste aandacht, 
betrokkenheid en actie. Om onze ambities op 
scherp te houden, zal onze organisatie in 2022 
versterkt worden met een dedicated SDE director 
(Sustainability, Development & Engineering). 

In de toekomst zullen we interactieve 
inspiratiesessies met onze medewerkers 
organiseren. Zo creëren we een sterk 
geëngageerde, zelflerende en duurzame organisatie. 
We stellen samen onze visie op scherp en komen 
tot een collectief actieplan. Daarin formuleren we 
uitdagende en meetbare doelstellingen om onze 
Bekina droom elke dag waar te maken.
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De Bekina Standaard 
Als familiebedrijf willen we onze grote 
verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de wereld 
waarin we ondernemen. Dat doen we door ons 
vakmanschap op duurzame manier in te zetten voor de 
meest hoogwaardige en vooruitstrevende producten. 
Daarbij staat authenticiteit en integriteit centraal.  
We gaan oprechte relaties aan met onze medewerkers 
en partners. Ze zijn onze waardevolle spiegels en 
drijfveer om het steeds beter te doen en zo samen 
duurzaam te groeien. 

We zetten reeds stevige duurzame stappen, blikken 
vooruit en dromen groots. Dat doen we met 
onze voeten op de grond en de blik op de wereld 
van morgen.

De Bekina Standaard lééft, altijd en overal.

Antirrhinum majus
grote leeuwenbek
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Bekina nv 

Berchemstraat 124

9690 Kluisbergen (BE)

www.bekina-boots.com

Biodiversiteit in dit landschap,

de achtertuin van onze fabriek

ondersteund door Bekina.

Join us in  
our sustainable journey


