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Dat de ene tomaat de andere niet is, hoef je Natasja van der Lely (Koppert Cress) en 
Maurice Wubben (Best Fresh Group) niet uit te leggen. Ze maken allebei deel uit van 
het team van VERS+, dat als missie heeft om de meerwaarde van inhoudsstoffen 
van verse groente en fruit aan te tonen en uit te leggen. Het initiatief richt zich in 
de ontwikkelingsfase voorlopig op specifieke doelgroepen als sporters en zwangere 
vrouwen.

Wat maakt VERS+ zo innovatief?
”We tonen aan welke gezonde voedingsstoffen 
er in groente en fruit zitten”, legt Wubben uit. 
”De meeste mensen weten niet dat specifieke 
voedingsstoffen in eenzelfde soort groente 
enorm verschillen. Zo bevat de ene paprika meer 
vitamine C dan de andere en zit er in sommige 
tomatenrassen van nature meer lycopeen. 
Deze producten zijn meestal niet – of beperkt 
– via de supermarkten en groentespecialisten 
verkrijgbaar.” Van der Lely vult aan: ”Wij 
ontwikkelen samen met telers, medici, diëtisten, 
sportcoaches, onderwijs- en kennisinstellingen 
voedingsconcepten op maat. In de pilotfase 
richten we ons voornamelijk op groepen 

met een specifieke voedingsbehoefte: jonge 
kinderen, zwangere vrouwen en sporters, maar 
bijvoorbeeld ook patiënten. Zo beantwoorden we 
aan een groeiende behoefte en geven we meer 
waarde aan het consumeren van groente en fruit.”

Welk maatschappelijk probleem lost  
VERS+ op?
”Door het bewuster aankopen van groente en 
fruit te stimuleren, willen we bijdragen aan de 
algehele gezondheid”, vertelt Wubben. ”Ook 
medici en ziekenhuizen zien steeds meer in 
wat voeding voor een patiënt kan betekenen. 
Zo gaan we in samenwerking met Platform 
Patiënt en Voeding, Erasmus MC, TNO en 

Interview / VERS+ laat zien 
wat vers inhoudt
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Stichting Voeding Leeft een proef uitvoeren 
in opdracht van de gemeente Almere. Op 
basis van een voedingsadvies krijgen mannen 
met prostaatkanker enkele weken lang een 
uitgekiende maaltijdbox aangeboden en 
monitoren we hun ervaring, kwaliteit van 
leven en algehele gezondheid.” Van der Lely: 
”De maatschappelijke aandacht voor gezonde 
voeding groeit. Kijk alleen al naar de nieuwe 
Schijf van Vijf waarin groente en fruit een 
nog belangrijkere rol spelen. Die richtlijn – 
250 gram groente per dag – blijken nog veel 
Nederlanders lastig te vinden. Door groepen 
consumenten te informeren over de specifieke 
waarde van groente en fruit, afgestemd op hun 
voedingsbehoefte en levensstijl, en ze te verleiden 
met smaakvolle oplossingen, willen we bijdragen 
aan het verhogen van de groenteconsumptie.”

Hoe draagt InnovationQuarter bij aan de 
ontwikkeling van VERS+?
“‘InnovationQuarter heeft enorm bijgedragen!”, 
antwoorden beiden enthousiast. Van der Lely: 
”Mede-initiatiefnemer Rob Baan van Koppert 

Cress zet zich al jaren in om de waarde van 
groente en fruit voor onze gezondheid tussen 
de oren te krijgen. InnovationQuarter zag 
in onze droom een kans. Nu, twee jaar later, 
hebben we een sterk team, een mooie schil 
aan nieuwe partners en stakeholders en houdt 
InnovationQuarter ons nog dagelijks scherp om 
onze droom waar te maken.” Wubben voegt toe: 
”InnovationQuarter ondersteunt ons met name 
met menskracht en uren. Gedreven vakmensen 
als Marieke Kodde en Anne-Claire van Altvorst 
zijn goud waard. Ze leggen nieuwe verbindingen, 
zoeken naar nieuwe markten en zorgen voor een 
goede balans in ons team.”

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
”VERS+ in de markt zetten”, reageert Wubben 
gemotiveerd. ”Onder meer door nog meer pilots 
voor verschillende doelgroepen op te zetten. 
Daarnaast willen we samenwerken met andere 
bedrijven, bijvoorbeeld logistieke experts, want 
op maat en op tijd bedienen blijkt ingewikkeld 
en kostbaar. Daarin kunnen we elkaar 
ondersteunen.”

Natasja van der Lely (Koppert Cress): ”Samen met 
InnovationQuarter zoeken we nieuwe vormen van samenwerking, 

cross-sectoraal en buiten de gebaande paden, om consumenten te 
overtuigen van de enorme meerwaarde van groente en fruit.”




