
Investeer in de groei van
toekomstbestendige 
landbouw 



Wij dromen van een wereld 
met toekomstbestendige landbouw. 
Daarvoor werken wij aan 100% biologische 
zaden. Gezond voor de makers, voor de 
eters en voor de planeet.
ONZE BIJDRAGE AAN EEN GEZONDERE WERELD



WAT IS ER AAN DE HAND?

Het huidige systeem 
is niet houdbaar

Niet voor de makers
• Het gebruik van pesticiden wordt steeds meer 

in verband gebracht met neurogeneratieve 
aandoeningen zoals Parkinson.

• De fossiele bronnen – waarvan de intensieve 
landbouw afhankelijk is – raken uitgeput en de 
voorraden worden steeds schaarser.

Niet voor de eters
• De voedingswaarde van de gewassen  

van de intensieve landbouw daalt.
• Er wordt steeds meer bekend over de  

schadelijke effecten van chemicaliën die we  
als mens binnenkrijgen.

• De hoeveelheid gif in en op groenten en  
fruit groeit nog altijd.

Niet voor de planeet
• Vandaag de dag is nog maar 15% van de 

oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland over.
• De bodem is uitgeput en daardoor vatbaarder 

voor weersextremen, ziekten en plagen.
• De kwaliteit van ons water gaat achteruit.



Als landbouw-pionier heeft De Bolster een missie, namelijk 
het verzorgen van 100% biologische zaden. Daarmee maken 
we onze droom steeds tastbaarder: 100% biologische 
landbouw. We ondersteunen telers en particulieren met 
het succesvol verbouwen van biologische gewassen, 
waarmee we op steeds grotere schaal laten zien dat én hoe 
biologische landbouw mogelijk is.. Wij zijn een voorbeeld 
voor anderen. Wij willen inspireren en de duurzame 
landbouw groter maken. 

JIJ KAN HELPEN:

Word mede-eigenaar van 
De Bolster



100% biologische zaden is onze missie 
100% biologische landbouw is 

 onze droom



WAAROM INVESTEREN?

De oplossing voor 
toekomstbestendige landbouw

Je investeert in een bedrijf met een 
toekomstbestendig en schaalbaar businessmodel

We zijn financieel een 
kerngezond bedrijf met 

jarenlange positieve EBITDA

Een bedrijf met een 
talentvol team van ruim

60 gepassioneerde collega’s
Productiefaciliteiten zowel binnen

 als buiten Nederland 

De Bolster loopt voorop op het 
gebied van biologische landbouw in 
Europa door 100% biologisch te zijn 

Sinds 1978 een familiebedrijf  
met oog voor toekomst



20031978 2019 2021

2012

EEN STUKJE GESCHIEDENIS

Al 44 jaar biologisch

Oprichting De Bolster
De Bolster wordt 
opgericht in
Kiel-Windeweer.

Start veredeling
De familie Vosselman  
start met veredeling  
en de productie van 
biologische zaden.

2007

Overname De Bolster
De familie Vosselman samen met 
Patrick Hoogendoorn nemen  
De Bolster over en kort daarna 
worden de kassen en het 
bedrijfspand uitgebreid.

Uitbreiding naar Moldavië
Black Sea Seeds wordt 
opgericht en daarmee heeft 
De Bolster een nieuwe 
productielocatie er bij.

Lancering webshop
De webshop 
voor tuinders en 
particulieren gaat live.

Internationale focus
Naast de nieuwe 
productie faciliteiten richt 
de webshop zich nu ook 
op heel Europa.

Maarten Vosselman treedt 
toe als aandeelhouder 
en de oprichters de heer 
en mevrouw Vosselman 
stappen uit De Bolster.

2018



2022 2025 2030

Zorgen voor voldoende beschikbare  
en kwalitatief goede zaden en rassen is  
voor ons de grote uit daging.  
We beginnen bij de 3% landbouw 
die nu al biologisch is. Daarvan groeit 
slechts 30% met biologische zaden. 
Wij werken eraan om te zorgen dat  
dat 100% kan zijn.

Daarna is het zaak dat het aandeel 
biologische landbouw zo snel 
mogelijk naar 15% groeit.  
Onze uitdaging hierin is om te 
blijven zorgen voor voldoende  
en kwalitatief goede zaden. 

Volgens EU doelstellingen moet 25% 
van de landbouw in de Europese Unie 
biologisch zijn. De Bolster is hard  
op weg om de landbouwsector 
toekomstbestendig te maken  
door de sector te voorzien van  
100% biologische zaden. 

3% biologische landbouw 15% biologische landbouw 25% biologische landbouw

100%
biologische
  landbouw

MISSIE

Op weg met een missie



We produceren ruim

330 gewassen 
van groenten, kruiden, bloemen 

en groenbemesters



Gecertificeerde zaden 
Al onze zaden zijn biologisch vermeerderd volgens verordening (EG) 
nummer 834/2007. De Bolster is aangesloten bij SKAL onder nummer 
019678 en gecer tificeerd voor productie, schoning, verpakking en 
verkoop van biologische zaden.

Biologische veredeling
Bepaalde gewassen kruisen en selecteren wij onder extreme 
teeltomstandigheden, met weinig voeding en water. Zo ontwikkelen  
we robuuste, smaakvolle zaden die productief en goed houdbaar zijn. 

100% GMO-vrij
De Bolster is tegenstander van genetische modificatie.  
Wij maken uitsluitend gebruik van traditionele veredelingstechnieken.  
Al onze gewassen zijn 100% GMO-vrij. 

Geen patenten
De Bolster is tegenstander van patenten op genen die in de vrije 
natuur voorkomen. Wij vinden dat natuurlijke eigenschappen niet door 
bedrijven gepatenteerd mogen worden, maar vrij beschikbaar moeten 
zijn voor iedereen. Dit is nodig om de onge hinderde ontwikkeling van 
nieuwe gewassen voor iedereen te behouden. 

Wij dromen van een wereld met toekomst bestendige 
landbouw. Gezond voor de makers, voor de eters en voor 
de planeet. Daarom wil De Bolster telers ondersteunen 
met 100% biologische zaden en de beste gewassen 
voor een succesvolle teelt. Met een historie van ruim 
veertig jaar is De Bolster uitgegroeid tot specialist in de 
veredeling en vermeerdering van biologische zaden. 

We produceren ruim 330 gewassen van groenten, 
kruiden, bloemen en groenbemesters op diverse locaties 
ter wereld, volledig in eigen beheer. Zo garanderen wij 
onze klanten gecertificeerde zaden van hoge kwaliteit  
die 100% biologisch zijn en GMO-vrij.

ONZE VISIE

Een wereld met 
toekomstbestendige 
landbouw



Professioneel

Home Garden

Telers

Zaadbedrijven

Distributeurs

Detailhandel

Consumenten

De Bolster produceert alle gewassen op een klassieke 
manier, dus zonder genetisch gemodificeerd materiaal. 
Daarbij streven wij ernaar om de kwaliteit van de zaden  
op een innovatieve manier zo hoog mogelijk te krijgen.  
Dit gebeurt mede door productie in verschillende landen, 
het uitgebreid testen van de producten en investeringen  
in machines die de kwaliteit van de zaden optimaliseren.

Zaden verkopen op zowel de zakelijke als op de particuliere 
markt in binnen- en buitenland is wat De Bolster uniek 
maakt. Omdat wij geloven dat goede, gezonde en 
biologische zaden voor iedereen beschikbaar moeten zijn. 

BUSINESS MODEL

Op een klassieke 
manier produceren



Voor De Bolster is het belangrijk in verschillende teeltgebieden 
actief te zijn. Het spreiden van risico’s speelt hierbij een grote 
rol, maar ook het klimaat; voor verschillende gewassen zijn 
andere klimaten nodig. Daarom heeft De Bolster productiegrond 
in Moldavië aangekocht. Inmiddels is deze productielocatie 
uitgegroeid naar 150 hectare waarvan elke centimeter wordt 
benut. 

Onze locatie in Moldavië is gefocust op de pro ductie. De 
verbetering, selectie en verdeling van de zaadrassen vindt plaats 
op de hoofdlocatie van De Bolster in Epe. Met man en machine 
werken we hier om de kwaliteit van onze biologische zaden op 
het hoogste niveau te krijgen. Vanuit deze locatie worden onze 
zaden verpakt en opgestuurd naar onze zakelijke en particuliere 
klanten. 

TEELTGEBIEDEN

Onze productielocaties



We geloven dat biologische groenten

voor iedereen
beschikbaar moeten zijn 



Bij De Bolster telen we ruim 330 verschillende 
rassen aan zaden. Deze zijn verdeeld in groenten, 
kruiden, kiemgroenten, bloemen en groenbemesters.  
Deze zaden zijn 100% biologisch en GMO-vrij.

ONZE PRODUCTEN

Ruim 330 gewassen 
100% biologisch



Bij De Bolster werken we met ruim 60 vaste medewerkers. Daarnaast 
komen daar elke zomer zo’n 60 tijdelijke werknemers bij om te 
ondersteunen in het teeltseizoen. Ook op de productielocatie in Moldavië 
zijn mensen dagelijks actief om de beste biologische zaden te telen. 

ONZE MENSEN

De mensen die zich 
inzetten voor deze missie

Frank Vosselman
Algemeen Directeur

Patrick Hoogendoorn
Directeur Productie

Maarten Vosselman
Directeur HR



Het beschermen en koesteren van het 
land en de dieren. De planeet leefbaar en 
gezond houden. De bodem verzorgen 
zodat ook toekomstige generaties 
heerlijke producten kunnen verbouwen.

Dit gaat verder dan de gezondheid van de mens: 
het gaat ook over gezonde bodems, planten en 
dieren. Kiezen voor biologisch, is kiezen voor een 
gezond systeem.

Staat voor wederzijds respect, eerlijke prijzen  
voor boeren, gerechtigheid in de keten waarbij  
elke schakel waardering krijgt.

ZORG
GEZONDHEID

EERLIJKHEID

ONZE WAARDEN

Wij werken met de natuur en laten ons leiden 
door de biologische principes

Het bevorderen van biodiversiteit, ook in 
de keuze van rassen en gewassen. Door 
samenwerking met de natuur, kringlopen, 
water, bodem en planten.

ECOLOGIE



Todd Philips
Stadsboerderij Caetshage, Culemborg

“De Bolster laat zich steeds meer gelden in 
het professionele segment, zonder dat ze het 
‘ouderwetse idealisme’ verliezen. Dat vind ik een 
goede zaak. Ik ben ook sterk voorstander van 
een verdere groei van de biologische landbouw. 
Daarmee breng je de prijzen naar beneden 
en maak je biologische geteelde producten 
voor meer mensen toegankelijk. Ik ben ervan 
overtuigd dat we de wereld kunnen voeden met 
de biologische teelt. Maar dan moet de sector 
zich wel verder ontwikkelen. Wat dat betreft is het 
positief dat De Bolster daarin meegaat en groter, 
strakker en professioneler wordt.”

REVIEWS

Wat vinden onze 
klanten?



3

Ruim 13.000 reviews

“Professionele service,  
maar bovenal: kiemkrachtig  

en GMO-vrij zaad.” 

10

“Alles biologisch!  
Prachtige producten  

voor mijn moestuin en  
snel en netjes geleverd.  

Zeer tevreden!” 
  

10

“Handige overzichtelijke 
site en snelle levering.”  

10

“Grote keuze, heldere 
omschrijving en snelle 
levering. Precies zoals  

je het wenst.”  

10

“Fijn dat er aandacht
wordt besteed aan  

hetgeen je gekocht hebt  
en je nog steeds terecht kunt 

voor vragen!”
 

9
“Eerste bestelling 

gedaan, zal zeker een  
vervolg krijgen. Mooi 

assortiment.”

8

“De bestelling is vlot 
geleverd met biologisch 

afbreekbaar verpakking en 
opvulmateriaal. Erg fijn.”

8

REVIEWS

Wat anderen zeggen



Biologische zaden
voor een succesvolle teelt



De Bolster Coöperatie 
UA

De Bolster 
Investeerders 
Community

De Bolster Beheer BV

De Bolster BV ICS ‘Eco-Economic’ 
SRL

IM ‘BS Seeds Group’ 
SRL

100%

100% 100% 80%

20%

100%

STRUCTUUR DE BOLSTER

juridische structuur
Word mede-eigenaar van De Bolster Coöperatie U.A. Een coöperatie is  
een rechtsvorm die samenwerking stimuleert. Wij willen samen met onze  
klanten, partners, leveranciers en collega’s verder groeien in onze missie  
naar toekomstbestendige landbouw.

Na het kopen van certificaten (aandelen) ben je mede-eigenaar van  
De Bolster, heb je recht op dividend (winstuitkering) en profiteer je mee  
van waarde stijging van het bedrijf. De Bolster Coöperatie U.A. is 100%  
eigenaar van De Bolster Beheer B.V., die op zijn beurt weer 100% eigenaar  
is van de werkmaatschappijen in Nederland (De Bolster B.V.) en Moldavië  
(Eco-Economic S.R.L. en BS Seeds Group S.R.L.). Dit betekent dat je als  
aandeelhouder dus mee-investeert op het hoogste niveau binnen de juridische 
structuur van De Bolster. De hoeveelheid en wanneer er dividend wordt  
uitgekeerd, zal worden bepaald door het bestuur van De Bolster Coöperatie U.A. 
en de algemene ledenvergadering.



Jaar
 

2017 
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Omzet
x €1.000

4.762 
 4.891
 4.502
 5.980
 7.731
 8.466
 9.200
 10.600
 12.100
 14.000

 EBITDA
x €1.000

 1.035
 814
 708
 887
 1.375
 1.573
 2.121
 3.081
 4.017
 4.684

FINANCIËLE DOORKIJK

De Bolster in 
de cijfers De Bolster heeft een jarenlange run-way aan omzet en winstgevendheid. Daarnaast 

zijn we een financieel zeer gezond bedrijf. De Bolster bezit gronden, gebouwen en 
voorraad die gefinancierd zijn met meer eigen vermogen dan vreemd vermogen.  
Dit zorgt er voor dat ons bedrijf een hoge mate van solvabiliteit heeft. 

De komende jaren zal De Bolster de funding uit deze sharefundingsronde gaan 
gebruiken om op een goede manier aan de toenemende vraag naar 100% 
biologische zaden in Europa te kunnen voldoen. Doordat wij een voorloper zijn in 
deze transitie zal de omzet de komende jaren gaan groeien. Daarnaast hebben we 
afgelopen jaren geïnvesteerd om onze operatie zo effectief en efficiënt mogelijk te 
maken. Dit zullen we blijven doen, waardoor ook de winstgevendheid van De Bolster 
zal blijven groeien in de toekomst. 

De waardering van het eigen vermogen van De Bolster Coöperatie U.A. is 
vastgesteld op €25,4 miljoen. Voor meer details over het tot stand komen van  
de bedrijfswaardering kan je het waarderingsrapport downloaden.  
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https://www.bolster.nl/waarderingsrapport


Om de toenemende vraag naar biologische zaden bij te 
benen is het nodig voor De Bolster om haar werkcapaciteit 
snel uit te breiden. Er zijn machines, personeel en ruimte 
nodig om de geprognotiseerde omzet te realiseren.  
Met een beoogde kapitaalsdoelstelling van minimaal  
1,5 miljoen euro willen we gaan investeren in: 

ONZE PLANNEN

Waar hebben we je 
investering voor nodig

Deze investeringen zullen gedaan worden met een 
combinatie van eigen vermogen en vreemd vermogen. 
Daarnaast is er geld nodig om het personeelsbestand 
uit te breiden, om de toenemende vraag aan te kunnen.  
Het overige bedrag zal gebruikt worden om de 
financiële positie van De Bolster te verbeteren.

Droging van zaden 
zonder aardgas (10%)

Machines voor het 
verwerken van zaden 
en verbetering van de 
kwaliteit (20%)

Uitbreiding van de 
personeelsbezetting (20%)

Energiebesparende maatregelen en  
uitbreiding zonnepanelen (10%)

Veredelingsprojecten 
nieuwe gewassen (20%)

Reserves (20%)



Vanaf €1.000,- kan je al meedoen aan de 
verduurzaming van de landbouwsector. 

Investeer in de groei van
toekomstbestendige 
landbouw 

https://www.bolster.nl/investeren
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