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Bouwbedrijf  dankt personeel 
voor 45 jaar inzet
Begin december vierde bouwbedrijf  Morti haar 45-jarige jubileum. Met een groot feest werden 
de 185 personeelsleden met partner in de bloemetjes gezet als dank voor hun jarenlange en 
trouwe inzet. Het Drongense bedrijf  werd 45 jaar geleden uit het niets opgericht door Julien 
Mortier en bedient als algemene aannemer de industrie-, agro-, woning- en appartementen-
bouw waarvoor totaalconcepten worden aangeboden. 

Landbouwsector trouw gebleven
“45 jaar geleden startte ik samen met één ar-

beider,” steekt Julien Mortier van wal. “Arsène Van 
Assche werkt nog altijd bij ons en gaat volgend jaar 
met pensioen. De focus lag toen voornamelijk op 
het bouwen van houten stallen. Al snel schakelden 
we over op metalen constructies met betonnen 
muren. Toen de economische crisis in de jaren ‘70 
toesloeg, zijn we begonnen met het bouwen van 
koppelwoningen op eigen gronden, deels om het 
eigen personeel aan de slag te houden. In de tachti-
ger jaren werd naast de landbouwsector ook de in-
dustrie in de klantenportefeuille opgenomen. Toch 
hebben we onze initiële klanten, de landbouwers, 
nooit laten vallen. Sommige van onze klanten bou-
wen al drie generaties lang met Morti. Minstens 
75% van onze werkzaamheden voeren we uit voor 
al bestaande klanten.”

Verhuis naar Drongen
Een van de mijlpalen in de geschiedenis 

van Morti was de herlokalisatie van Leerne naar 

Drongen. “In 1987 kochten we drie hectare indus-
triegrond waarop we een atelier neerplantten voor 
het fabriceren van betonelementen en -balken. In 
1999 kwam er een 1ste uitbreiding, gevolgd door 
een tweede in 2002. Daardoor kon de productie 
verdrievoudigd worden. Sinds begin 2008 kwamen 
ook de burelen over naar Drongen, waardoor alle 
activiteiten gecentraliseerd werden.”

Bouwproces in eigen handen
Morti probeert zoveel mogelijk elementen 

van het bouwproces in eigen handen te houden. 
Zo produceert de onderneming van Julien Mortier 
haar eigen staal- en betonconstructies en schrijn-
werk in hout en aluminium. Die waaier aan acti-
viteiten trekt dan ook een diversiteit aan klanten 
aan die het orderboekje goed gevuld houden. “Het 
grootste gedeelte van onze omzet wordt gereali-
seerd in de industriële- en landbouw sector. Maar 
daarnaast zijn we ook actief  als projectontwik-
kelaar met realisaties in Drongen, Oudenaarde, 
Kortrijk en Gent. In de Guldensporenstad trek-
ken we in 2011 een woonerf  op met een 18-tal 
woongelegenheden.”

Opvolging staat klaar
Julien Mortier die in 1965 zijn eenmanszaak 

startte, heeft met zijn vier zonen, die op hun beurt 
al 10 kleinkinderen op de wereld hebben gezet, 
gezorgd voor de eigen opvolging. “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 per-
soonlijke aanpak, een uitstekende service en onze 
jarenlange ervaring in elk onderdeel van het bouw-
proces,” besluit Julien Mortier.
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Bedrijfsprofi el

• Oprichting: 1965
• Gedelegeerd bestuurder: Julien Mortier
• Personeel: 185
• Omzet 2009: 44 miljoen euro
• Erkenning: klasse 8


