
Maak kennis met Puur Betuws
Samen aan de slag om voedsel steeds 

lokaler en duurzamer te maken.

2 maart 2020



Programma

15.15 Welkom door Theo Niënhaus, Werkzaak Rivierenland

15.25 Wie trekken de kar, door Hilde Engels, De Fruitmotor

15.35 Wat is het plan, door Marieke Karssen, The Plant

16.00 Kies je onderwerp
• De rol van stakeholders (Gerard van Duren en Theo Niënhaus)
• Verdienmodel (Marieke Karssen en Gerard Poldervaart)
• Markt en marketing (Hanneke Rombouts en Hilde Engels)

16.30  Wrap up



Werkzaak Rivierenland

• Welkom Theo Niënhaus
• Een introductievideo

https://www.youtube.com/watch%3Fv=63JEWDl-A80




Wat is Puur Betuws?

• Puur Betuws is een verkoopplatform: regionale producten vinden regionale 
afnemers via 

• een gezamenlijk online kanaal (Food Value)
• lokale en duurzame distributie (Werkzaak Rivierenland)
• heel veel betrokkenheid van lokale ondernemers (Betuwse Fruitshop 

en De Fruitmotor)
• en van bestuurders en andere stakeholders (gemeentes en regio)

• Het doel is om voedsel gezonder, landschappen ecologischer en 
aantrekkelijker, voedsel/afvalstromen circulairder, transport duurzamer en 
arbeid socialer te maken.



Wie trekken de kar



Wie trekken de kar

• Gerard Poldervaart – De Betuwse Fruitshop
• Hilde Engels & Hanneke Rombouts – De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor
• Theo Niënhaus & Gerard van Duren – Werkzaak Rivierenland
• Marieke Karssen & Pauline Pels – Food Value / The Plant



Wie trekken de kar

Gerard Poldervaart / De Betuwse Fruitshop
• De Betuwse Fruitshop is een winkel + lunchroom waar fruit- en 

streekproducten centraal staan. 
• Fysieke winkel op het Marktplein in Geldermalsen; midden in het hart van 

de bloeiende Betuwe.



Wie trekken de kar



Wie trekken de kar

Hilde Engels & Hanneke Rombouts
• De Fruitmotor is een coöperatie die biodiversiteit en landschap van de 

Betuwe herstelt.
• Dat doen we samen, met fruittelers, inwoners, gemeenten, verenigingen.
• Krenkelaar Appelcider en Appelsprankel zijn onze bekendste Betuwse 

producten van Betuwse appels, in de Betuwe gemaakt.

• We denken in duurzaamheid en stimuleren een regionale inclusieve 
economie.





Het plan

• De voorgeschiedenis 
• Wat gaan we doen in 2020
• Waar kom jij het plaatje in en hoe?



Hoe kwamen we tot dit plan?

• Inventarisatietraject voorjaar/zomer 2019
• Samenwerken als kernwaarde
• POP3 lokale keten-aanvraag

Puur Betuws



Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

Wat gaan we doen

2 Kennismakingsbijeenkomsten
3 trainingen
Huisstijl en ontwerp

Rechtsvorm
Realisatie online platform
Marketingplan gereed
Eerste deelnemers doen mee

12 juni, Puur Betuws gaat live
Pilotfase logistiek
Werven deelnemers Uitvoeringsfase

Werven deelnemers
Blijven verbeteren

December/januari
Einde project

In 2021 is Puur Betuws een goed ingebedde, sociale onderneming die zelfstandig kan overleven en steeds meer leveranciers 
en afnemers met elkaar verbindt om zo veel mogelijk lokale producten zo lokaal mogelijk te vermarkten.



Waar kom jij binnen in dit plaatje?

Project
Groep

Gemeentes

Regionale leveranciers

Regionale horeca en winkels

Regionale instelling(skeukens)

Consumenten

Algemener 
publiek

Klankbordgroep

Stuurgroep/bestuur



Kernboodschap

• Alle deelnemers aan Puur Betuws willen dat via de verkoop en distributie
van lokale producten de beweging versterken die voedsel gezonder, 
biodiversiteit groter, werkgelegenheid socialer en verdienmodellen voor
producenten beter maakt, waardoor de regio als geheel sterker wordt.

• Deelnemers zijn niet alleen leveranciers, maar ook professionele en 
particuliere afnemers en alle organisaties die dit belang via hun
(in)koopgedrag ondersteunen.



Stel je bent leverancier

• Je voert je eigen winkel in de grote winkel.
• Jij bepaalt jouw prijs en de klant ziet dat hij/zij bij jou koopt.
• Puur Betuws zet hier een marge bovenop (we starten met 15-20%. Hoe 

meer deelnemers, hoe lager de marge kan worden).
• Tijdens het project geen kosten om deel te nemen, wèl als je omzet draait.
• Maatwerkafspraken over logistiek vanaf jouw bedrijf mogelijk. 
• Je bent niet alleen leverancier, je bent deelnemer.



Masterclass Klaar voor de markt?
6-4 van 13:00-16:00 en 22-4 van 09:00-12:00

Bart Kraaijvanger (bekend van de taskforce Korte 
Keten) leert je in twee dagdelen wat er komt kijken bij 
het in de markt zetten van jouw product. Denk aan 
houdbaarheidsdata, verpakkingen, ingrediënten- en 
voedingswaarde declaraties, HACCP-of COKZ-
certificaten of zelfs een barcode.

Praktische kennis, waar je morgen mee aan de slag 
kan en die jou helpt om jouw producten zelf en direct te 
verkopen. Deelname is gratis, maximum aantal 
deelnemers beperkt dus schrijf je snel in.



Stel je hebt een winkel of restaurant
• Je krijgt het regionale aanbod in één winkel gepresenteerd en weet van wie je 

koopt, namelijk rechtstreeks bij de boer/teler/tuinder/producent. 
• Je kunt makkelijk herbestellen en samen bepalen we de ideale 

bezorgmomenten. Zo worden producent en afnemer ontzorgd.
• Je bent niet alleen klant, je bent deelnemer. Jouw ideeën, stem en wensen voor 

producten en productkwaliteit krijgen een plek. Jij kent en bent de klant. Dat is 
extreem waardevol.

• We willen jou –samen met de leveranciers- ook begeleiden 
• bij het samenstellen van de menu’s. Hoe meer we eten met het seizoen mee, 

hoe gezonder de hele keten wordt. 
• bij de presentatie in je winkel. Een professionele presentatie stimuleert een  

gezonde keten. 



Masterclass 
Maak de regio onderdeel van jouw positionering
6-4 van 09:00-12:00 en 11-5 van 9:00-12:00

Hilde Engels geeft je in 2 dagdelen kennis en inspiratie hoe je 
regionale producten in jouw winkel of op jouw menukaart 
positioneert. Hilde heeft jarenlange ervaring als (new business) 
marketeer en is mede-oprichter van De Fruitmotor.

• Rivierenland als voedselregio: hoe kun je succesvol met de 
trend mee gaan? Wat speelt er nu en straks?

• Geef regionaal voedsel een gezicht op jouw menukaart en in 
jouw winkel.

• Hoe geef je ruimte aan regionale samenwerking? Bijdragen 
aan de regio – de regionale economie dat zijn we samen.



Stel je bent stakeholder

• Je bent dus vertegenwoordiger van een gemeente, een bank, het 
waterschap, het kadaster, lto, bureau voor toerisme etc: iedere organisatie 
die werkt met het grotere plaatje van gezonde mensen in een gezond 
landschap in deze regio.

• Denk dan als eerste eens aan wat jouw organisatie kan doen,
• bij het leggen van nieuwe verbindingen,
• of bij het weghalen van hindernissen.
• En, laat ook weten wat jouw organisatie nodig heeft.



Masterclass
De lokale keten is geen markt
22-4 van 13:00-16:00 en 11-5 van 13:00- 16:00
Marieke Karssen, oprichter van The Plant 
(projectorganisatie voor een groenere wereld) en Food 
Value (de meest sociale marktplaats voor de korte 
keten) vertaalt haar ervaring met dit veelkoppig 
monster naar een serious game waarin iedereen de 
werkelijke blokkades leert ervaren.
Daarna gaan alle deelnemers aan de slag met de 
mogelijkheden die hun organisatie heeft om korte keten 
initiatieven structureel te gaan steunen en zo 
landschappen en gedrag daadwerkelijk te helpen 
veranderen.



Denk met ons mee

Groep 1 Verdienmodel
Hierin denken we niet alleen na over jouw verdienmodel als leverancier of 
horeca, maar ook over dat van Puur Betuws en hoe dat ook in jouw belang 
belangrijk is.
Groep 2 Logistiek
Logistiek is helemaal niet moeilijk, maar wel als er nog onvoldoende schaal 
is in een regio met veel spreiding. Wie denkt er slim met ons mee.
Groep 3 Klanten en marketing
Als de klanten er zijn, volgen de leveranciers vanzelf. Hoe kunnen we meer 
serieuze klanten vinden en binden en welk aanbod is hierbij minimaal 
noodzakelijk?


