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Calm Investments maakt add-on acquisitie Krakend Vers bekend 

Rotterdam, 11 juli 2022 – Calm Investments kondigt add-on acquisitie van haar dochteronderneming Koekjesbakkerij Veldt 

aan. Koekjesbakkerij Veldt heeft 100% van de aandelen van Krakend Vers overgenomen. Door deze acquisitie heeft 

Koekjesbakkerij Veldt de mogelijkheid om haar indrukwekkende groei verder te versnellen door de innovaties van Krakend 

Vers.  

Opgericht in 2001, startte Krakend Vers als banketbakkerszaak in Bunschoten-Spakenburg. Begonnen als ambachtelijke 

leverancier van bakkerszaken, speciaalzaken, groothandels, cateraars en online bezorgdiensten heeft Krakend Vers zich 

de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Door in te zetten op innovatie heeft Krakend Vers haar portfolio verbreed met 

ambachtelijke OnOats havercrackers, haverkoeken en granola en speelt hiermee in op de vraag van jongere en bewustere 

consumenten. De ontwikkeling van OnOats havercrackers heeft Krakend Vers op de kaart gezet als specialist en 

marktleider binnen het verse ambachtelijke havercracker segment. 

Olav van Caldenborgh, oprichter van Calm Investments: “Wij zijn verheugd dat we een eerste add-on acquisitie binnen zes 

maanden na de overname van Koekjesbakkerij Veldt hebben kunnen realiseren. Met de versterking van Krakend Vers 

bouwen we aan de toekomst van een veerkrachtigere onderneming voor ambachtelijke koekjes en crackers. De 

ondernemingen zijn op meerdere vlakken in staat om elkaar te versterken waardoor ze samen verdere groei kunnen 

versnellen en met vernieuwende productinnovaties de bewuste consument gaan verrassen.”  

Peter Beukers, aandeelhouder van Krakend Vers: “Voor Krakend Vers ben ik ervan overtuigd dat we de juiste partner 

hebben gevonden om verder te ontwikkelen. Bij Koekjesbakkerij Veldt staat kwaliteit en ambacht hoog in het vaandel en 

daarmee past het goed binnen onze normen en waarden. Daarnaast was het voor mij belangrijk om een partner te vinden 

die in onze producten gelooft. Om die redenen is Koekjesbakkerij Veldt voor ons de juiste partner om bij aan te sluiten en 

onze ambities te realiseren.” 

Jonathan van der Helm, algemeen directeur Koekjesbakkerij Veldt: “De strategische fit tussen Koekjesbakkerij Veldt en 

Krakend Vers is buitengewoon goed. Beide ondernemingen focussen zich op kwaliteit, de beste grondstoffen en pure 

ambacht. Samen hebben we een beter gebalanceerd productportfolio op het gebied van koek en crackers en gaan we 

elkaars verkoopkanalen gebruiken.” 

 

Krakend Vers is een producent van ambachtelijke OnOats havercrackers, haverkoeken en granola gevestigd in Bunschoten 

Spakenburg. De innovatie productontwikkeling heeft zich vertaald in het vinden van de jongere en bewuste consument met 

haar havercrackers. Door de constante focus op ambacht en vers weet Krakend Vers de klant blijvend te betoveren.  

Koekjesbakkerij Veldt is een producent van ambachtelijke koekjes en koek gevestigd in Veenendaal. Met haar leidende 

marktpositie en innovatieve strategie levert Veldt een ruim assortiment aan ambachtelijke koek en koekjes aan de retail, 

bakkerij groothandel, bakker ketens en de foodservice industrie.  

Calm Investments is een Nederlandse onafhankelijke  investeringsmaatschappij die zich richt op middelgrote 

ondernemingen met een leidende rol in hun markt. De partners van Calm werken graag samen met het operationele 

management team bij het realiseren van groei en duurzame ontwikkelingen op de lange termijn.  

www.calminvestments.com  
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