
 

 
 
 
 

 
Persbericht Euregio Rijn-Waal 

 

Aankondiging seminar nieuwe verdienmodellen voor kleinschalige telers 

Huissen/Kleve, 21 december – Een samenwerkingsverband van Nederlandse en Duitse 
groentetelers uit de Euregio Rijn-Waal heeft de afgelopen periode gewerkt aan de realisatie van 
een verkenningsonderzoek naar nieuwe verdienmodellen voor kleinschalige telers in het Rijn-
Waalgebied. Op 18 januari 2018 worden de resultaten van het verkenningsonderzoek tijdens 
een seminar in Kleve gepresenteerd. Het seminar is volledig tweetalig en zeer relevant voor 
kleinschalige telers en agrariërs aan beide zijden van de grens. 
 
Presentatie resultaten verkenningsonderzoek 
Het Rijn-Waalgebied in Nederland en Duitsland wordt gekenmerkt door haar sterke positie in de 
groente- en fruitteelt. Echter, ingegeven door schaalvergroting, toenemende concurrentie en prijs- en 
margedruk is door diverse kleinschalige telers uit het Rijn-Waalgebied de behoefte geuit om over te 
stappen naar nieuwe verdienmodellen. In de periode 2016-2017 is onder leiding van Bluehub en 
leadpartner C. Neijenhuis, Bioland-Gärtnei Brands, Büsch Naturkost, Aleven Groente en People’s 
Farm daarom gewerkt aan de totstandkoming van een verkenningsonderzoek. De Euregio Rijn-Waal 
ondersteunt dit project in het kader van het People to People-programma met middelen uit het EU-
subsidieprogramma INTERREG V A. Op donderdag 18 januari 2018 worden de resultaten van dit 
onderzoek tijdens een seminar gepresenteerd. Het seminar wordt geopend door dhr. Kamps, 
Secretaris Euregio Rijn-Waal. Vervolgens komen de resultaten van het verkenningsonderzoek aan 
bod. Want hoe belangrijk is de herkomst van voedsel voor consumenten in Rijn-Waalgebied? Wat is 
het imago van biologische groente? Hoe kunnen telers op diverse marktontwikkelingen en 
consumententrends inspelen? En bovenal, in hoeverre verschillen Duitse en Nederlands 
consumenten in deze van elkaar? Antwoorden op deze en een groot aantal andere vragen worden 
gepresenteerd door dhr. Deuling en dhr. Hennissen vanuit projectleider Bluehub. 
 
Succesvolle praktijkvoorbeelden 
Tijdens het seminar worden tevens een aantal succesvolle praktijkvoorbeelden getoond. Twee 
deelnemende groentetelers uit het Nederlands-Duitse samenwerkingsverband vertellen over hun 
ervaringen met directe verkoop, marketingactiviteiten, het belang van ‘local-for-local’ en de toekomst 
van regionaal geteelde groenten. Daarnaast presenteert een succesvol Nederlands platform een 
aantal ‘best practices’ op het gebied van online food, leverservice en de samenwerking tussen telers! 
 
Tot ziens op 18 januari! 
Het seminar ‘Nieuwe verdienmodellen voor kleinschalige telers’ is kosteloos en vrijblijvend te 
bezoeken voor geïnteresseerden binnen én buiten het Rijn-Waalgebied. U kunt zich registeren als 
bezoeker op http://seminar.pagedemo.co. Het seminar is volledig tweetalig. 
 
Datum  Donderdag 18 januari 2018 
Tijd  15:00-18:00 
Locatie  Euregio Rijn-Waal 
  Emmericher Strasse 24 

47533 Kleve 
Duitsland 
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Neem voor vragen, aanvullende informatie, interviews of beeldmateriaal aangaande de Euregio Rijn-Waal contact 
op met:  
Svenja Arntz 
Coördinator Kaderproject Prioriteit II Euregio Rijn-Waal 
E: arntz@euregio.org 
T: 0049 (0)2821 793012 
 
  



 

 
 
 
 

 
Neem voor vragen, aanvullende informatie, interviews of beeldmateriaal aangaande het verkenningsonderzoek 
contact op met:  
Pim Deuling 
Directeur-eigenaar Bluehub B.V. 
E: pim@bluehub.nl  
T: 0031 (0)6 2467 1221 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


