NAARSTIGE PLEKKEN \

De twee gezichten van Aartrijke
Nick Vanderheyden, freelance journalist
Jan Bart Van In, hoofdredacteur

De Zedelgemse deelgemeente Aartrijke is op het eerste gezicht een sluimerend landbouwdorp. Minder bekend
is dat het landelijke oord ook de bakermat is van expanderende en nationaal bekende winkelbedrijven als FUN,
Artex, A-Mode en GIKS. Meubelbedrijf Meubar is met 145 medewerkers de belangrijkste industriële werkgever.
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21,52 km2 is Aartrijke goed voor een

intercommunale WVI, is het grootste en

acht ondernemers. Dat maakt dat er
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meest recente bedrijventerrein.

tot vandaag geen industriegrond meer
te koop is. Momenteel zijn er ook geen

Zedelgem. Het dorp ligt op een hoogte
(circa 40 m) en wordt in kringen van
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wandel- en wielertoeristen dan ook soms

Ruimte en Ondernemersloket

Aartrijke.”

omschreven als ‘Aartrijke berg’. De plaats

Zedelgem: “De percelen zijn tot

is wellicht ontstaan als een Romeinse
versterking onder de naam ‘Artiriacum’
en wordt doorkruist door twee Romeinse
heirwegen. Bij de gemeentefusie op
1 januari 1977 verloor Aartrijke een deel
van zijn grondgebied aan Torhout.
Daaronder ook het sierlijke kasteel
d’Aertrycke en zijn bekende parkdomein
(vandaag een populair provinciedomein).
Daar zijn sommige Aartrijkenaars
vandaag nog steeds rouwig om. Met het
kasteeldomein Litterveld van de familie
van Caloen de Basseghem, beschikt de
gemeente toch nog over een groene
oase, die (vooralsnog?) echter niet
toegankelijk is voor het publiek.

Bedrijvenzones
Sinds jaar en dag heeft Aartrijke de
eigenheid van een landelijke gemeente
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en ook vandaag is er een belangrijke
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oriëntatie op landbouw. De gemeente
telt onder meer een aantal belangrijke
varkensverwerkende bedrijven, zoals dat
van de familie Roose. Maar er is ook een
andere economische dynamiek, die zich
onder meer situeert op drie kleinschalige
bedrijvenzones. Deze terreinen zijn
hoofdzakelijk ingenomen door kleine
ondernemingen met minder dan tien

De dynamische winkelketen A-Mode (voorheen Artex) heeft zijn bakermat in Aartrijke en opereert er vandaag
nog steeds met een ruime, fraaie winkel in de Brugsestraat. (foto NVDH)
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Meubar, Cirkant en Molino
De grootste industriële werkgever van
Aartrijke is meubelproducent Meubar,
gelegen aan de Industriestraat op
een (voorheen zonevreemde) site
van 45.000 m2. Het bedrijf draaide in
2017 een omzet van circa 36 miljoen
euro, stelt 145 mensen tewerk en is
momenteel in volle ruimtelijke expansie
(zie bericht pagina 6). Meubar is de enige
productieonderneming in Aartrijke die
meer dan honderd mensen tewerkstelt.
Een ander groeibedrijf is bouw-restauratiespecialist Rony Loccufier bvba, dat
intussen 35 medewerkers telt.
In de zorgsector is orthoagogisch centrum
Cirkant (ex-MPI Engelbewaarder) met
zijn 207 medewerkers (156 VTE) een
belangrijke factor voor Aartrijke.
Aartrijke heeft ook een belangrijke
historische link met de confectie
nijverheid in West-Vlaanderen. Tot aan

Ook winkelketen FUN, die vandaag 29 vestigingen telt in gans Vlaanderen, is ontstaan in het naarstige
Aartrijke. Op de foto het enthousiaste team van de moedervestiging in de Engelstraat. (foto NVDH)
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onder de nieuwe naam Artex (Aartrijke
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betrokken bij FUN-groep, noch als

kledingzaak van hun vader verder uit
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