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Octinion Agriculture opent vestiging in Roeselare 

De Octinion-groep heeft vorige week de plechtige opening van haar 

vestiging in Roeselare gevierd. De locatie in de Food Valley is strategisch 

gekozen voor de opstart van Octinion Agriculture, die innovatieve 

mechatronische producten in de landbouwsector gaat introduceren. 

 

De ambitie van Octinion Agriculture is duidelijk: wereldleider worden op het vlak van 

landbouwrobotica. De eerste producten komen in 2019 al meteen op de markt. Zo wordt in 

februari ’s werelds eerste aardbeiplukrobot voorgesteld op Fruit Logistica in Berlijn, samen met 

een range aan producten inzetbaar in onder andere de aardbeiserre. Maar achter de 

schermen wordt ook gewerkt aan concrete klantenprojecten in landbouw, tuinbouw en 

voedingsproductie.   

 

Productontwikkeling in de landbouw en voeding 

Octinion Agriculture focust op productontwikkeling voor de landbouw- en voedingssector. 

Het is het logische gevolg van de vele ontwikkelingen die binnen de Octinion-groep 

gebeuren. “Naast onze huidige vestiging in Leuven waar we alle R&D samenbrengen, 

hebben we nood aan een vestiging die focust op de applicaties, dus op de vertaalslag van 

de noden van de klant naar concrete producten,” aldus Tom Coen, CEO van de Octinion 

Technology Group.  

 

Feestelijke opening  

Tijdens de opening op donderdag 17 

januari, stonden verschillende sprekers stil 

bij de toekomst van de voedselproductie 

en hoe innovatie en robotisatie de sector 

op zijn kop gaat zetten. Daarna opende 

burgemeester Kris Declercq de vestiging. 

“Wij zijn enorm vereerd een bedrijf als 

Octinion Agriculture in Roeselare te 

mogen verwelkomen,” aldus Declercq, “ik 

wens hen dan ook heel veel succes met 

het neerzetten van hun groeiverhaal hier 

in onze mooie stad.”  
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Roeselare, het hart van de voeding in België 

Op zoek naar een locatie met de juiste omkadering voor de specifieke activiteiten, kwam 

Octinion Agriculture terecht in Roeselare. “We zijn terechtgekomen in een stad die begrijpt 

wat voedselproductie en verwerking met zich meebrengt. De focus van stad Roeselare met 

de Food Valley versterkt door de werking van het Huis van de Voeding is hiervoor de 

perfecte en noodzakelijke omkadering om te slagen in onze missie. De nabijheid van 

potentiële klanten, kenniscentra en partners is voor ons cruciaal,” aldus Didier Verhaeghe, 

Division Manager van Octinion Agriculture.  

Ook naar recrutering hoopt Octinion Agriculture in de omgeving van Roeselare mensen te 

vinden met passie en affiniteit voor landbouw en voeding. Op dit moment zijn er al 8 mensen 

actief bij Octinion Agriculture, en er wordt gezocht naar versterking van het team om op 

korte termijn snel te kunnen groeien.  

 

 

 

OVER DE OCTINION-GROEP 

Octinion is een innovatief R&D-bedrijf gespecialiseerd in mechatronische 

productontwikkeling en test- en meetoplossingen, voornamelijk actief in de landbouw- en 

voedingsindustrie. Het bedrijf bestaat sinds 2009, telt bijna 50 medewerkers en heeft haar 

kantoren in Leuven en Roeselare. Meer info op www.octinion.com 


