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Vers+ gelooft in een toekomst waarin verse voeding aan de 

basis ligt van een vitaal leven. 

 

De Nederlandse tuinbouw is wereldberoemd. Maar de positie 

van de sector staat onder druk. De internationale concurrentie 

is groot, de keten is versnipperd en voedselinnovaties lijken 

vooral van buiten de sector te komen. Innovatie is nodig. 

 

Inhoudsstoffen en functional food bieden de tuinbouw een 

unieke kans. De sector kan boven zichzelf uitstijgen, door 

wereldwijd dé leverancier van gezondheid te zijn. Dit vraagt 

om samenwerking, co-creatie én gezonde verdienmodellen. 

 

Vers+ ziet business kansen in personalised food. 

 

Stichting vers+ ziet in voeding en gezondheid kansen die 

pioniers in vers op een duurzame voorsprong zetten. Met de 

ambitie te laten zien wat vers inhoudt, streeft vers+ ernaar om 

Nederland de gezondste delta van de wereld te maken.  

 

De trekkers van vers+ zijn Koppert Cress, Best Fresh en Groen 

Agro Control, ondersteund door Gemeente Westland en Inno-

vation Quarter. 

 

Onze gedeelde doelen zijn: 

- vraag én aanbod organiseren; 

- transparantie geven in de nutriëntwaarde van gewassen; 

- de wetenschappelijke basis over de relatie tussen voeding en 

gezondheid versterken. 

 

 



 

Vers+ werkt samen aan de plus van vers. 

 

Vers+ verbindt pioniers in voeding en gezondheid. We werken 

eraan verse producten in te kunnen zetten als interventie 

voor een gezonde leefstijl, door de inhoudsstoffen in pro-

ducten en hun effecten op de gezondheid en het welzijn van 

mensen in kaart te brengen. Om dit te kunnen doen organise-

ren wij consortia; (tijdelijke) samenwerkingen tussen een 

ondernemingen om een bepaald doel of project te realiseren. 

 

Stichting vers+ fungeert hierbij als onafhankelijke derde par-

tij, die als aanjager en bewaarder van projecten een continue  

 

 

vertaalslag maakt van R&D naar propositie/aanbod 

en van propositie naar R&D. Wij streven met onze 

consortia naar samenwerkingen tussen partners uit 

verschillende sectoren, waarbij we met name vraag 

gestuurd opereren. 

 

Door van groente de inhoudsstoffen en daarmee de 

mogelijke voordelen voor de gezondheid inzichtelijk 

te maken, wil vers+ innovatieve ondernemers 

verdienmodellen aanreiken om de wereld te laten 

genieten van duurzame en bezielende voeding. 

 


