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Albasini Nursery, founded in 2015

In het kort
• Welgevonden Macadamia is een volledig verticaal geïntegreerd 

macadamiabedrijf, van kwekerij tot distributie.  

• De Macadamia; een unieke superfood in opkomst wereldwijd. 

• Opgericht in 2015 als family farm met eigen investering van de 
oprichters. 

• Meer dan 10 miljoen euro geïnvesteerd door verschillende partijen, 
waarvan 3 miljoen door bestuurders/groot aandeelhouders.  

• WelMac in korte tijd gegroeid tot marktleider en pionier in de 
industrie. 

• Sterk maatschappelijk karakter. 

• Duurzaamheid in de praktijk en als toekomstvisie. 

• Focus op efficiency.  

• Financiering voor versnelde ontwikkeling en uitbreiding. 
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De Macadamia
• De macadamia is bij veel mensen nog onbekend en 

vertegenwoordigt 1,5% van de gehele notenmarkt. 

• Door de vele buitengewone eigenschappen behoort deze noot tot de 
categorie superfood. 

• Kan op grote schaal duurzaam geproduceerd worden. 

• macadamia-olie is gewild voor consumptie maar ook in de 
cosmetische industrie.  

• Alle delen van de noot worden gebruikt, van schil tot kernel. 

• Positieve effecten op het voorkomen van hart- en vaatziekten, 
diabetes en onze huid, door het eten van macadamias of het gebruik 
van de olie.  

• Een van de meest rendabele gewassen binnen de agricultuur.
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2019 
• ForestEffect Fund vergroot haar initiële investering met 
€1.500.000. 

• Albasini Nursery eerste commerciële verkoop. 
• DGGF (onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken) 

verschaft subsidielening van €2.000.000   
voor aanleg zonnepanelen. 

2020  
• Ingebruikname zonnepark; Welgevonden, Albasini en 

Processing opereren 95% off-grid.  
• Volledige noordzijde Welgevonden ontwikkeld. 

2021-2024  
• Aanplant zuidzijde Welgevonden. 
• Uitbreiding boomgaarden nationaal en internationaal middels 

joint ventures.  

2024-2025 
• Voltooiing verwerkingsfaciliteit. 
• Uitbreiding handel en verwerking. 

Tijdlijn
2015 
Aankoop Welgevonden Macadamia Farm. 

2016  
Eerste ontwerpen voor ontwikkeling en opzet Albasini Nursery. 

2017 
Eerste investeringsronde. WelMac financiert door participatie van een 
aantal particuliere investeerders de professionalisering van Albasini 
Nursery, de aanplant van 75 hectare en het begin van de aanleg van het 
fertigatiesysteem. 

2018 
• Eerste investering ForestEffect Fund van €2.000.000, 

WelMac wordt versneld ontwikkeld.    
• Ingebruikname Netafim Ultra Low Flow Drip Fertigation, dit 

leidt uiteindelijk tot 65% waterbesparing en verhoging van de 
kwaliteit en volume van de productie. 

• Aanplant 100 hectare voltooid. 
• Verplaatsing en uitbreiding van verwerkingsfaciliteit.
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Alles in eigen beheer
Van zaailing in onze kwekerij ‘Albasini’, naar boomgaard op Welgevonden, tot aan het verwerken van 

de macadamias in onze eigen faciliteit en de verkoop van het eindproduct.

Verwerking & VerkoopAlbasini Nusery Boomgaard Welgevonden
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De Waardeketen
Eigen kwekerij 
Albasini Nursery, de kwekerij van 
WelMac, produceert hoge 
kwaliteit jonge macadamiabomen, 
die hun oorsprong vinden in onze 
eigen boomgaarden. Door de 
productie in eigen hand te nemen, 
vermijden we lange wachttijden 
en verzekeren we ons van 
uitzonderlijk goede kwaliteit 
bomen in onze eigen boomgaard. 

 

Welgevonden Boomgaard 
Op Welgevonden produceert 
WelMac haar macadamias. Deze 
boerderij van 850 hectare heeft 
momenteel meer dan 200ha 
aangeplant, met nog 350ha 
potentieel om aan te planten in de 
toekomst.  

Welgevonden heeft inmiddels 3 
jaar op rij de prijs gewonnen voor 
de beste producent in de regio, 
zowel voor kwaliteit als 
kwantiteit. 

Processing 
Zodra de noten geoogst worden, 
halen we op de boerderij de 
buitenste schil eraf, welke in de 
compost wordt verwerkt. 
Vervolgens drogen en sorteren 
we de ‘Nut in Shell’ voordat we ze 
naar een verwerker 
transporteren. Zodra het volume 
van onze productie voldoende is 
toegenomen, zullen we ook het 
laatste gedeelte van de 
verwerking zelf in handen nemen.  

Verkoop 
Na de verwerking vinden onze 
noten hun weg over de hele 
wereld. Ze worden geconsumeerd 
in China, de Verenigde Staten en 
de EU. WelMac Nuts & Oils is 
inmiddels begonnen het proces 
van handel en export zelf uit te 
voeren. Hierdoor heeft WelMac 
activiteiten in iedere schakel van 
de waardeketen, wat haar een 
unieke positie binnen de industrie 
geeft. 
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Maatschappelijk karakter
• Personeel van WelMac krijgt altijd ‘living wage’ betaald, dit houdt in 

dat ze met een full time baan hun gezin kunnen onderhouden, iets 
wat in Zuid-Afrika niet vanzelfsprekend is.  

• We denken ook aan ons personeel als de tijd aanbreekt dat ze niet 
meer kunnen werken. Iedere werknemer van WelMac neemt onder 
andere automatisch deel aan het pensioenplan van FNB bank. 

• Door onze werknemers op te leiden in alle aspecten van 
macadamiaproductie kunnen ze op hun eigen terrein macadamias 
planten en zichzelf voorzien van een duurzame alternatieve bron 
van inkomsten.  

• Om dit mogelijk te maken heeft WelMac 10ha van haar eigen 
boerderij beschikbaar gesteld voor een trainingsprogramma. De 
werknemers doen het werk, WelMac stelt het materiaal en de 
grondstoffen beschikbaar. Wanneer de bomen in productie komen, 
zal WelMac de noten voor hen verhandelen. Alle verdiensten komen 
ten goede aan de werknemers.  

• Door sponsoring van onder andere sportdagen van scholen, 
kerkelijke- en andere sociale gebeurtenissen, heeft WelMac een 
goede reputatie onder de lokale bevolking opgebouwd.
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Duurzaam op alle fronten
• WelMac streeft duurzaamheid na op zoveel mogelijk manieren in 

alle aspecten van haar bedrijfsvoering 

• Waterbesparing van 65% door Ultra Low Flow Drip Fertigation. 

• Optimale balans tussen minimalisering van het gebruik van 
chemicaliën en maximale productie per hectare.  

• Actief vergroten van de bijenpopulatie en in stand houden van 
ecosysteem. 

• CO2-negatief door gebruik van zonnepanelen in combinatie met veel 
aanplant jonge bomen. 

• Bescherming inheemse boomsoorten, deze worden niet verwijderd 
voor de aanplant van nieuwe hectares. 

• Verwijdering van uitheemse bomen en onkruid ten behoeve van het 
ecosysteem. Deze belemmeren de groei van inheemse soorten, 
absorberen veel water en verstikken de natuurlijke omgeving. 

• Herbebossing door het actief kweken en aanplanten van inheemse 
boomsoorten op hectares die ongeschikt zijn voor macadamias. 

• Wilde dieren krijgen drinkplaatsen en natuurlijke leefgebieden op 
Welgevonden.
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Aanbieding certificaten van aandelen

• Financiering ten behoeve van groei van de onderneming.  

• Gecertificeerde aandelen met een waarde van €470,- per stuk, 
inclusief 10% korting op de waardering van Rembrandt (onderdeel 
van de Rabo Bank) voor deze financieringsronde. 

• Verwacht rendement van jaarlijks gemiddeld 16% over 10 jaar. 

• Rendementsopbouw van het aandeel door stijgende waarde van de 
onderliggende ondernemingen en uitkering dividenden vanaf 2024. 

• Mitigeren effecten prijsfluctuaties door beheersing van de volledige 
waardeketen. 

• Unieke positie ten opzichte van andere producenten, verwerkers en 
kwekerijen. 

• Deelname in alle onderliggende ondernemingen. 

• Dagelijkse verhandelbaarheid door notering van de certificaten op 
Nx’Change na succesvolle plaatsing van minimaal €235.000 of 
maximaal €1.436.790



www.welmac.nl   /   info@welmac.nl   /   +31(0)71 303 19 34

WelMac BV


