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Proef met fruitteelt op sportpark Middenmeer-Voorland 
 

Sportpark Middenmeer-Voorland is een groot aantal fruitbomen en fruitdragende heesters 

rijker. Het fruit van deze bomen en heesters is bedoeld voor lokale consumptie: het kan worden 

geoogst door gebruikers van het park of worden verkocht in de sportkantines. Donderdag  

19 april plant stadsdeelwethouder Openbare Ruimte Nevin Özütok de laatste fruitbomen op het 

sportpark.  
 
 Datum en tijd: donderdag 19 april om 16.45 uur 
 Locatie: sportpark Middenmeer-Voorland, voetbalvereniging Ankaraspor, Radioweg 92 (naast 

de Jaap Eden IJsbanen) 
 
Op het sportpark Middenmeer-Voorland staan dan in totaal 216 fruitbomen en 510 heesters, 
waaronder Peren, Appels, Notenbomen, Hazelnoten, Veenbessen, Krentenbomen, Frambozen, 
Kruisbessen, Bramen en Rode Bessen.  
 
Wethouder Nevin Özütok: “Ik vind het fantastisch dat de sporters en andere bezoekers van het 
sportpark hier van dichtbij kunnen zien hoe fruit groeit en straks volop kunnen proeven van de rijke 
oogst van deze bomen en struiken. Waar vind je dat nog in de stad? De gevarieerde fruitbomen en 
heesters zijn bovendien een verrijking van het toch al zo bijzondere groen op sportpark Middenmeer-
Voorland.” 
 
Gezond alternatief 
De aanplant van de fruitbomen en heesters kwam tot stand in samenwerking met het Ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Wageningen Universiteit. Uit onderzoek blijkt dat 
sportterreinen een unieke plaats kunnen zijn om gezond eetgedrag te stimuleren, als onderdeel van 
het stimuleren en creëren van een gezonde leefstijl. Het fruit van de fruitbomen op de sportparken 
biedt een gezond alternatief voor het gebruikelijke aanbod aan voeding in kantines, waar fruit nog te 
weinig te vinden is. Sportpark Middenmeer-Voorland is het eerste sportpark in Nederland waar voor dit 
doel fruitbomen zijn aangeplant. 
 

Adoptie 

Sportverenigingen, omwonenden, bedrijven uit de nabije omgeving en andere organisaties of 

personen die actief zijn op of rond het sportpark, kunnen een of meer fruitbomen of heesters 

adopteren. Dit houdt in dat zij de bomen of heesters onderhouden en het fruit oogsten en gebruiken. 

Het stadsdeel biedt ondersteuning, onder andere door het geven van onderhoudsadvies en korte 

cursussen.  

 
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij g.de.koe@oost.amsterdam.nl 
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