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InnovatieNetwerk

Fruit4Sport – Vrije trap voor
kantinefruit

InnovatieNetwerk genereert
grensverleggende vernieuwingen in
landbouw, agribusiness, voeding en
groene ruimte en zorgt ervoor dat die
door belanghebbenden in de praktijk
worden gebracht.
Het ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie
nam het initiatief tot en financiert
InnovatieNetwerk.
Meer informatie over
InnovatieNetwerk:
www.innovatienetwerk.org

Vers fruit past in een evenwichtig voedingspatroon. Met het concept Fruit4Sport
breekt InnovatieNetwerk een lans voor de verkoop van zelfgeproduceerd fruit in
sportkantines. Het fruit binnen Fruit4Sport wordt door de sportverenigingen zelf
op de omliggende terreinen geplant, verzorgd en geoogst. Op deze manier kan vers
fruit een logische plek in het aanbod van de sportkantine krijgen. Zo stimuleren
sportverenigingen hun leden om naast bewegen ook gezonder te eten.

Een Conceptwijzer informeert u over
beslissende momenten in de ontwikkeling
van een grensverleggend concept.
Bijvoorbeeld als het concept rijp is om in
discussie te brengen. Of als realisatie in de
praktijk in zicht is. Maar ook als een
concept wordt afgesloten. Fruit4Sport is
een concept dat kan bijdragen aan slimme
oplossingen voor de groeiende problematiek die samenhangt met voeding
(o.a. jeugdobesitas en suikerziekte).

 eïnteresseerden die meer willen
G
weten of ook met het concept
Fruit4Sport aan de slag willen,
kunnen contact opnemen met:
• Marc Ravesloot, tel. 0488-473731,
marc.ravesloot@wur.nl
• Joost Reus, tel. 06-48130925,
j.a.w.a.reus@innonet.agro.nl
	Er is een Portal Fruit4Sport in
ontwikkeling: zie www.wur.nl

Sportfruit biedt de sporter
méér
Sportbeoefening vormt een centrale
rol in de vrije tijdsbesteding van
Nederlanders. De organisatie ervan is
in Nederland hoog ontwikkeld en kent
een uitgekiende en stevige structuur.
Nu nog bieden sportkantines vooral
snoep, snacks en suikerdranken.
Hiervan weten we dat deze niet
bijdragen aan een gezond en wenselijk
voedingspatroon. Het concept
Fruit4Sport is bedoeld om het eten

van vers fruit in sportkantines te
stimuleren met zelf geproduceerd fruit
rond sportvelden. De bezoeker en
sportbeoefenaar van sportvelden kan
daarmee in de toekomst rekenen op een
gezond alternatief in de kantine naast het
gangbare aanbod. Daarnaast kunnen
mensen ook actief participeren in de
productie van het fruit. Het uiteindelijk
doel is de diverse doelgroepen die
regelmatig rond de velden aanwezig zijn
en de beheerders van de sportkantines
bewust te maken van de alternatieven.

Onze ambitie: fruit als logisch onderdeel van het aanbod in sportkantines. Bron: WUR PPO Fruit.
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Appels voor de vereniging
plukken samen met je
team?
Door fruit te gaan produceren in de
groene zones rond de sportvelden en
gebruiksgroepen actief te betrekken bij
de verzorging, oogst en verwerking ligt er
straks vers fruit in de eigen kantine.
Belangrijke peilers binnen het concept
Fruit4Sport zijn:
• Productie van fruit in de groene
ruimte van gesloten en open
sportaccommodaties
• Participatie door bedrijfsleven,
sportverenigingen, teams
• Een gezond alternatief naast
bestaande aanbod van voeding in
sportkantines

Kwaliteit sportparken
omhoog
Miniboomgaarden vormen ook een
kwalitatieve verbetering van het groen
rond sportterreinen. Bij de pilotlocatie
Middenmeer en Voorland in Amsterdam
was dit een tweede belangrijke
doelstelling. De in totaal 40 ha grote
sportaccommodaties van Middenmeer
en Voorland zijn vrij toegankelijk voor
publiek. Fietsers en wandelaars kunnen
proeven van fruit dat voor de vrije pluk is
aangeplant. Door informatieverstrekking
wordt duidelijk welke aanplanten zijn
geadopteerd door teams of bezoekers. Er
wordt vriendelijk een beroep gedaan op
de bezoeker deze informatie te respecteren
en alleen fruit te kiezen dat bedoeld is
voor de vrije pluk.

Concrete ontwikkelingen
in Nederland
In Amsterdam stadsdeel Oost is
de eerste Nederlandse pilot met
‘sportfruit’ in het voorjaar van 2012
tot stand gekomen. PPO Fruitteelt,
onderdeel van Wageningen Universiteit
en Research, werkte het concept
Fruit4Sport verder uit. Daarbij
waren o.a. veiligheid voor de sporter,
versterking van de kwaliteit van het
open sportpark terrein, raskeuze in
relatie de teeltmogelijkheden bepalend
voor het uiteindelijk ontwerp. Op
11 locaties van de sportfaciliteiten
van Middenmeer en Voorland in
Amsterdam zijn miniboomgaarden
aangelegd.
De pilot in Amsterdam is met
name bedoeld om te leren in de
praktijk. Waar lopen we tegen aan
bij alle participatievormen, welk
productiesysteem leent zich het best, wat
verandert er en levert het concept een
bijdrage gezonde levensstijl? De opgedane
kennis is direct inzetbaar bij verenigingen

en sportparken die ook met Fruit4Sport
aan de slag willen.
Fruit4Sport is een gezamenlijk
initiatief van InnovatieNetwerk en
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
(PPO), onderdeel van Wageningen UR.

Het concept wordt verder vormgegeven
in samenwerking met het platform
Maatschappelijk Verantwoord Verenigen
Nederland (MVV), Amsterdam stadsdeel
Oost, bedrijfsleven en de aanwezige
verenigingen en teams.

Conceptwijzer Oktober 2012
Wat brengt de toekomst?
Vanuit heel Nederland komen reacties
van verenigingen, managers uit het
sportdomein, steden en provincies
die het concept willen oppakken in
hun gebied of stad. Daarom wordt
gewerkt aan het opzetten van een
programma voor de landelijke uitrol
van Fruit4Sport. Het concept wordt
ondermeer uitgewerkt binnen het
topsectorenbeleid. Veel aandacht
gaat uit naar de participatie van
sportverenigingen, bedrijven en
zorgverzekeraars. Het is van belang
voldoende private financieringsbronnen

te vinden. Het bedrijfsleven voor wie
deze maatschappelijk innovatie past
binnen hun denklijnen en beleid,
worden dan ook van harte uitgenodigd
contact op te nemen voor een nadere
kennismaking.

Borging in
verenigingsbeleid,
organisatie en activiteiten
Cruciaal onderdeel van dit concept is
de borging binnen de vereniging door
Maatschappelijk Verantwoord Verenigen
(www.mvvnederland.nl). Zij dragen
een visie uit die geheel aansluit bij de

doelstelling van Fruit4Sport. In het kort
houdt deze in dat sportverenigingen
structureel een brede maatschappelijke
rol kunnen vervullen in de lokale
gemeenschap terwijl zij hun kernactiviteit
daarmee versterken. Samenwerken
en verbinden met diverse partijen is
daarbij een belangrijk onderdeel. Er
komen thema’s ter sprake zoals zorg,
welzijn, duurzaamheid, participatie en
gezondheid. Het concept Fruit4Sport
past perfect bij het thema gezondheid
en sluit goed aan bij de trend dat
sportverenigingen steeds vaker overgaan
op een gezondere sportkantine.
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Heleen Schroeder (moeder van
Roemer F2 en Wessel D3, WVHEDW) “Het zou heel fijn zijn
als er in de kantine fruit wordt
aangeboden. Dan kun je kiezen voor
een gezond alternatief, juist na het
sporten. Gelukkig hebben wij op
onze voetbalclub al lekkere broodjes
gezond op de toonbank staan, en
gaat de frituur pas na 12.00 uur aan.
Maar een stuk fruit zou beslist een
welkome aanvulling zijn”

Filosofie
Het concept sportfruit is
ontwikkeld vanuit het besef en de
kennis dat sportaccommodaties
belangrijke ontmoetingsplekken
zijn waar de burger zeer regelmatig
te vinden is. Het sportveld is
daarom bij uitstek de plek om
gezonde voeding te promoten en
een gedragsverandering teweeg
te brengen. Zowel voor als na
sportbeoefening wordt regelmatig
gegeten en gedronken. De
horecafaciliteiten van de clubs
dienen daarbij hoofdzakelijk als
leverancier. Dit aanbod kenmerkt
zich tot op heden vooral door
fastfood, suikerrepen en dranken, al
komt hierin gelukkig wel langzaam
een kentering. Vers fruit komt
evenwel niet of maar mondjesmaat
voor in de huidige sportkantines.

