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Geschiedenis 

1946 

 

Robert Dewulf is een 
landbouwers zoon. Toch is hij 
meer geïnteresseerd in het 
technische aspect van het 
landbouwleven. Op 25-jarige 
leeftijd start hij zijn eigen activiteit 
met het smeden van ploegen in 
de schuur van zijn vader. 

 

Jaren '40 en '50 

 

Kort na zijn opstart begint Robert 
met het bouwen van 
aardappelrooiers. Eerst 
getrokken door een paard, maar 
later ook gebouwd om getrokken 
te worden door tractoren. 
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Jaren '60 

 

De Belgische streek rond 
Roeselare heeft een 
sterke historische 
aanwezigheid van 
groentenverwerkende 
bedrijven. De vraag naar 
Dewulf rooiers voor 
andere groenten stijgt 
daarom voortdurend. In de 
jaren 60 wordt het Dewulf 
portfolio uitgebreid met 
mechanisch aangedreven 
rooiers voor wortelen, prei 
en cichorei. 

 

1975 

 

Dewulf begint met de 
productie van bietenladers. 

1979 

Robert Dewulf sterft. 
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Jaren '80 

 

Een hechte en ervaren 
groep van Dewulf 
medewerkers slaat de 
handen in elkaar om de 
continuïteit van het bedrijf 
te verzekeren. Op het 
einde van de jaren 80 
verhuist Dewulf naar een 
grotere site en 
productiefaciliteit in 
Roeselare, om de groei 
van het bedrijf te kunnen 
verzekeren. 

 

1989 

Rika Dewulf komt aan het roer van het bedrijf. Zij luidt de tweede generatie van het bedrijf in. 

1990 

 

Dewulf streeft naar 
voortdurende innovatie. 
Op de Brusselse 
Landbouwbeurs wint 
Dewulf de prestigieuze 
Gouden Aar voor zijn 
vernieuwende drie-wielige 
aardappelrooier R3000S. 
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Jaren '90 

 

Nieuwe 
impulsen 
verzekeren een 
verdere 
ontwikkeling van 
de 
exportactiviteite
n en een 
grondige 
modernizering 
van het bedrijf. 

 

Jaren 2000 

Het begin van de derde Dewulf-generatie. 

2004 

 

Dewulf levert 
zijn eerste 
aardappelrooier
s af in China. 
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2006 

 

Dewulf viert zijn 
60th verjaardag 
met een nieuwe 
zelfrijdende 
aardappelrooier
: de R3060. 

 

2008 

 

Samen met de 
Belgische 
constructeurs 
Espeel en 
Matthys Group 
opent Dewulf 
een nieuwe 
productiehal in 
Brasov, 
Roemenië. Via 
zijn nieuwe 
faciliteit kan 
Dewulf 
efficiënter en 
kosten 
bewuster 
werken. 
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2009 

 

Dewulf neemt de 
nieuwe productiehal 
in Roeselare in 
gebruik. 

 

2010 

 

Dewulf lanceert zijn 
innovatieve Kwatro 4-
rijige bunkerrooier 
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Van een rooier kan ook een mestinjecteur worden gebouwd. 


