
 
 

Meerwaarde voor 2e klasse fruit 
Creatieve sessie in kader project Food Heroes tijdens Dutch Design Week in Eindhoven 

 

Datum: di. 24 oktober; 13.30 – 16.30 uur. 

Locatie: Embassy of Food, Ketelhuisplein, Eindhoven (Dutch Design Week) 

 

 

Vraagstelling van de workshop: 

Arjan en Juanita hebben een fruitteeltbedrijf van 28 ha met 17 ha appels en 10 ha peren. Elk jaar 

voldoet een deel hiervan niet aan de eerste klasse. Zo is in 2015 bijvoorbeeld een groot deel van 

het fruit beschadigd door hagel. Daarnaast stelt de markt (supermarkten) steeds hogere eisen aan 

de appels en peren, waardoor partijen vaker worden afgekeurd. Een appel of peer die wordt 

afgekeurd gaat naar ‘de industrie’ (bijv. appelmoes) en een teler krijgt daarvoor een veel lagere 

prijs dan de productiekosten. Vaak is het klasse 2 fruit echter nog prima fruit en eigenlijk zonde om 

daar appelmoes van te laten maken. Voor dit 2e klasse fruit zou Juanita graag een betere oplossing 

hebben.  

In Nederland zijn veel bedrijven zoals dat van Juanita en Arjan, die hun 2e klasse product graag 

beter zouden verwaarden. Het doel van deze workshop is het ontwikkelen van nieuwe ideeën 

hiervoor.  

 

De workshop zal worden geleid door Marcelle Hilgers. 

 

 

Programma 

13.30 uur Welkom en kennismaking 

13.45 uur Introductie van de vraagstelling van de workshop door Juanita en Marcelle: hoe 

kunnen we waarde toevoegen aan 2e klasse appels en peren? 

14.00 uur Introductie door Chantal Engelen (Kromkommer) over de activiteiten van 

Kromkommer gericht op het hoger waarderen van 2e klasse groenten en fruit.  

14.10 uur Introductie door Lobke Meekes (ontwerpster) van het ontwerp OOGappels dat zij, 

samen met Juanita en Arjan heeft gemaakt voor hun bedrijf.  

14.20 uur Creatieve sessie rond de vraag ‘hoe kunnen we waarde toevoegen aan 2e klasse 

appels en peren; onder leiding van Marcelle. 

16.15 uur Conclusies 

16.30 uur Borrel 

 

 

Aanmelden via: marjon.krol@zlto.nl  

mailto:marjon.krol@zlto.nl


 

Genodigden/deelnemers: 

 Enkele fruittelers via NFO, ZLTO en Juanita 

 Juanita en Arjan 

 Lobke Meekes 

 Marcelle Hilgers 

 Chantal Engelen, Kromkommer 

 Boerschappen Breda (Stijn of Stephanie) 

 Enkele fruittelers uit Vlaanderen (via Food Heroes) 

 Peter van Luttervelt / Hilde Engels van de Fruitmonitor 

 HAS studenten die nu voor de Stuifakker een project doen rond marktconcept voor de 

OOGappels 

 Creatieven via DDF en bkkc 

 Ellen Tenbult, provincie Noord – Brabant 

 Marjon Krol, ZLTO 

 

 

Food Heroes 

Food Heroes is een Europees project waarin 15 partners uit 6 landen in Noord – West Europa 

samen werken aan het ontwikkelen van oplossingen voor voedselverspilling/verliezen aan het begin 

van de keten via een co-creatie aanpak tussen de agrifood sector en creatieve sector. Uitvoering 

vindt plaats van 2017 – 2019; met als één van de hoogtepunten het World Design Event 2017 in 

Eindhoven, waar de vraagstelling breed geïntroduceerd zal worden richting agrifood en creatieve 

sectoren. Deze workshop is onderdeel van dit programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


