IN DE KIJKER \

Kortrijks koffiebastion
maakt plaats voor wonen
Jan Bart Van In, hoofdredacteur

De voormalige fabriekssite van koffiebranderij Bruynooghe in Kortrijk krijgt een nieuwe invulling, met de
bouw van 18 woningen, 58 appartementen, een commerciële ruimte, parkeergarages en openbaar groen.
Projectontwikkelaar Matexi kreeg hiervoor in september 2017 een omgevingsvergunning, nadat de plooien
met de buurt waren gladgestreken.
Bruynooghe’s Koffie is opgericht in 1935
en groeide in de jaren ‘70 en ’80 van de
vorige eeuw uit tot de grootste koffiebranderij in West-Vlaanderen. Begin 1999
verkocht Jan Bruynooghe het bedrijf aan
zijn beursgenoteerde collega Miko uit
de Kempen. Op dat moment realiseerde
het bedrijf uit Kortrijk 4,2 miljoen euro
omzet met 33 medewerkers. Geen enkele
andere West-Vlaamse koffiebrander haalt
tot op vandaag dat volume.
Miko verplaatste de koffieverwerking van
Kortrijk naar zijn veel grotere installaties
in Turnhout en verschoof in 2011 het
commerciële team van Bruynooghe
naar Kuurne. Dit opereert vandaag verder
onder de naam Miko Coffee Service.
De verlaten fabriekssite tussen de Minister
Liebaertlaan en de Vlaanderenkaai, dicht
bij de binnenstad van Kortrijk, kwam
in 2012 in handen van de bekende
West-Vlaamse projectontwikkelaar Matexi,

Bruynooghe's koffie in Kortrijk was tot in 1999 de grootste koffiebranderij in het naoorlogse West-Vlaanderen.
(Archieffoto HOL)
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