
Spectrum West-Vlaanderen Werkt 3, 2014

37

Producent van rooimachines Dewulf neemt Friese collega over

Dewulf nv uit Roeselare 
ontpopt zich de jongste jaren 
in versneld tempo als een van 
de snedigste West-Vlaamse 
groeibedrijven. De overname 
van een gerenommeerde 
Nederlandse collega is een 
belangrijk manoeuver binnen 
de bedrijfsstrategie van 
Willem, Karel en Hendrik 
Decramer en Thomas 
Decan, het managementteam 
(en aandeelhouders) van de 
derde generatie.
Miedema bv, gevestigd in de 
Friese gemeente Winsum, 
bestaat sinds 1940 en is met 
111 medewerkers actief in het 
ontwikkelen en vervaardigen 
van moderne technologie 
voor het inschuren, sorteren, 
transporteren en het 
poten van aardappelen. 
Deze activiteiten zijn zeer 
complementair op deze van 
Dewulf want ze vormen de 
schakels voor en na het eigenlijke rooien van de aardappelen, die 
de key competence is van het familiebedrijf uit Roeselare.

Karel Decramer, exportmanager van Dewulf nv: “Het huidige 
management van Miedema blijft voor 28% aandeelhouder van de 
vestiging in Winsum en garandeert op deze manier de continuïteit. 
De eigen ontwikkeling, productie en leiding van het bedrijf blijven 
in Winsum. Synergieën creëren we vooral op het vlak van inkoop, 
de verkoop van de machines en de marketing. Samen kunnen we 
een volledig pakket aanbieden aan de moderne aardappel- en 
groentetelers van deze wereld.”

Met deze overname groeit Dewulf tot de wereldwijde 
nummer 2 in de niche van de aardappelbehandeling na het 
Duitse Grimme. 
Begi  n  2013 nam Dewulf het Roemeense dochterbedrijf over van 
de West-Vlaamse metaalbewerker en het toeleveringsbedrijf 
Shapes Subcontracting (ondertussen omgevormd naar Shapes 
Metalworks), waarin zij eerder reeds participeerden. 

Crisisbestendig
Karel Decramer: “Onze Roemeense dochter SC Dewulf srl in 
Brasov produceert momenteel vooral kleinere onderdelen, maar 
het is de bedoeling om ook daar meer en meer afgewerkte 
machines te maken. Ons team daar telt momenteel 51 
medewerkers onder leiding van mijn broer Willem Decramer die 
in augustus 2013 met zijn gezin naar ginder verhuisd is.”

Dewulf toont zich vrij crisisbestendig en realiseerde in 2013, 45 
miljoen euro omzet met 150 medewerkers (waarvan iets minder 
dan 100 in Roeselare) via de productie en verkoop van circa 300 
rooiers per jaar. Het innovatieve bedrijf levert die in 37 landen, 
waaronder China, Turkije en Zuid-Afrika. Die export is goed voor 
ruim 80% van het zakencijfer. De onderneming investeert ook 
aan een hoog tempo. Het R&D-team telt 16 gespecialiseerde 
medewerkers. De technologische voorsprong van de 68-jarige 
familieonderneming uit zich in gebruiks- en onderhouds-
vriendelijke installaties die rooien in de meest uitdagende 
omstandigheden en met behoud van kwaliteit. ■
❱ www.dewulfgroup.com

Dewulf nv, producent van zelfrijdende aardappel- en wortelrooimachines maakt een signifi cante groei-
sprong via de overname van zijn complementaire Nederlandse collega Miedema. Ook in Roemenië wordt 
een productievestiging uitgebouwd.


