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Al 45 jaar familiebedrijf  in hart en nieren
Vanuit de nieuwe vestiging in Drongen bedient 
Morti als algemene aannemer de industrie-, 
agro-, woning- en appartementenbouw waar-
voor totaalconcepten worden aangeboden. 
Door de nieuwe bedrijfsinfrastructuur kon 
de Oost-Vlaamse aannemer – ondanks de 
aanslepende crisis in de bouwsector – een 
opmerkelijke groei realiseren.

“Zo slaagden we erin om in 2008 de omzet met 
maar liefst 15% te laten stijgen tegenover 2007,” aldus 
Julien Mortier. “Als je rekening houdt met het feit dat 
de gemiddelde stijging in de bouwnijverheid amper 
3,5% bedroeg, mogen we zonder blikken of blozen 
stellen dat we het vorig jaar goed gedaan hebben. Ook 
het aantal werknemers steeg tot 180.”

Bouwproces in eigen handen
Morti streeft ernaar om zoveel mogelijk elemen-

ten van het bouwproces in eigen handen te houden. 
Zo produceert de onderneming van Julien Mortier 
haar eigen staal- en betonconstructies, betonnen 

wandpanelen en schrijnwerk in hout en aluminium. 
“Momenteel bouwen we de eigen productie van be-
tonnen kolommen en balken verder uit. De eerste 
projecten met zelfgefabriceerde betonkolommen zijn 
inmiddels al met succes uitgevoerd en de betonafdeling 
kent dan ook een sterke groei. Een recente realisatie 
is bijvoorbeeld het leveren van wandpanelen aan een 
vijftigtal Aldi winkels in Frankrijk.

Gevuld orderboekje
Die waaier aan activiteiten trekt dan ook een 

diversiteit aan klanten aan die het orderboekje goed 
gevuld houden. “Op dit moment bouwen we 4.000m² 
productieruimte en 1.000m² burelen voor Buurtslagers. 
In Ingelmunster zijn we een nieuw winkelcomplex van 
4.000 m² aan het optrekken, inclusief 800m² aluminium 
schrijnwerk uit ons eigen atelier. Voor transportgroep 
De Dijcker werken we aan 1.000m² nieuwe burelen. 
Ook 2010 ziet er veelbelovend uit met onder andere 
een aantal loodsen voor graanstockage in Noord-
Frankrijk en enkele omvangrijke agrarische projecten, 
zoals een stallencomplex voor 5.400 mestvarkens in 
Aalter.” Daarnaast is Morti ook actief als projectont-
wikkelaar met realisaties in Drongen en Oudenaarde. 
Momenteel wordt eveneens de laatste hand gelegd 
aan de plannen voor het realiseren van een woonerf  
met een 20-tal woongelegenheden te Kortrijk.

Investeringen
‘Stilstaan is achteruitgaan’ is het adagio bin-

nen Morti. Daarom werd de afgelopen jaren fors 

geïnvesteerd in infrastructuur, werktuigen en perso-
neel. Julien Mortier: “De totale investeringen bedroe-
gen in 2008 maar liefst 1,4 miljoen euro. Voor 2009 
zullen we zelfs op 1,5 miljoen euro uitkomen met als 
blikvangers een CNC-gestuurde knip- en ponsmachine 
en twee nieuwe montagekranen. Daardoor slagen we 
erin om ook technisch zeer moeilijke werken tot een 
goed einde te brengen. Zo zijn we momenteel  voor 
Van Landschoot in Adegem een slachthuis in verschil-
lende fasen aan het uitbreiden en renoveren. Door de 
combinatie van traditioneel metselwerk en geprefabri-
ceerde elementen, kunnen we in dit project alle kennis 
en kunde binnen Morti laten samenvloeien.”

Opvolging staat klaar
De continuïteit van Morti, gestart in 1965 als 

éénmanszaak, is inmiddels verzekerd. “Met Luc, Guy, 
Koen en Jo staat de volgende generatie klaar. Op die 
manier blijft het familiale karakter gewaarborgd en 
weet elke klant zich verzekerd van een persoonlijke 
aanpak, een uitstekende service en onze jarenlange 
ervaring in elk onderdeel van het bouwproces,” besluit 
Julien Mortier.
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