Het WAAROM van

Mini-symposium: Appeltje-Bijtje in het Betuwse landschap
Appelplukdag, 16 september 2017
Locatie: Fruitteeltbedrijf Bert den Haan,
Noordereind 11, Kerk-Avezaath

Het mini-symposium juist nu: de logische stap voorwaarts van de Fruitmotor!
De Fruitmotor staat voor coöperatieve verduurzaming van de fruitteelt. Nú is het moment dat we dat ook
kunnen laten zien, samen met onze fruittelers, aan onze eigen leden, onze partners en aan andere
geïnteresseerden.
Het mini-symposium is de ontmoeting bedoeld om onze initiatieven en denkrichtingen onder de aandacht te
brengen en in gesprek te gaan met jou. De Fruitmotor ziet zichzelf als nieuwe onderneming die uitvoert - via
samenwerking en coöperatie - en in beweging zet: we doen het zelf en samen én zetten dingen op de
kaart. Kennis- en gespreksbijeenkomsten, zoals dit mini-symposium, zullen we naar verwachting vaker
doen.
Het restfruit van telers is ons middel om te komen tot gezamenlijke waardecreatie. We maken in de
coöperatie Betuwse Krenkelaar appelcider en -sprankel en met het geld dat de verkoop oplevert brengen
we de verduurzaming (het herstel van het ecosysteem in de boomgaard) op gang. De verkoop van Betuwse
Krenkelaar verloopt volgens plan en we staan nu op het punt om op te schalen!
Die schaalsprong is nodig om impact voor het fruitteeltlandschap te krijgen: hoe meer telers aansluiten, hoe
groter het oppervlak van duurzamer beheerde boomgaarden. Maar dat betekent ook dat we meer
producten van restfruit moeten verkopen. Daarom hebben we sinds kort een (voorlopig nog part-time)
professionele verkoper in dienst, Yerry van ‘t Pad. Daarmee lossen we ook onze belofte in van het creëren
van werkgelegenheid. Coöperatie- en productontwikkeling pakken we de komende maanden op.
We doen wat we beloven op het gebied van verduurzaming van de fruitteelt in de Betuwe. We maken de
eerste concrete stappen in het fruitteeltlandschap via investeringen in een Betuws bijenlandschap die een
grotere biodiversiteit gaat opleveren. De plannen zijn al wat langer in ontwikkeling, een echt uitvoeringsplan
is samen met fruittelers en Wageningen UR, Bij Bewust Betuwe en Fruitpact opgesteld en inmiddels
gedeeld met de provincie. Meerdere partijen spelen dus een rol, juist ook partijen die spreken op het minisymposium.
De belofte van informeren, laten zien wat we doen of gaan doen, zien we als natuurlijke verplichting naar al
onze leden (150 inmiddels!) en partners en andere ambassadeurs. De landelijke Appelplukdag is een
uitgelezen moment om onze leden en andere belangstellenden uit te nodigen om ons verhaal te komen
horen en met ons in gesprek te gaan. We zijn immers een community, een coöperatie 2.0.
Onze nominatie voor de Duurzame Dinsdag-Prijs heeft ons regionaal en ook landelijk nog sterker en
zichtbaarder op de duurzaamheidskaart gezet. Dat is voor ons een extra stimulans geweest om juist nu ook
verder door te pakken en er meer cachet aan te geven. Het is om meerdere redenen een goed moment en
we hopen hiermee passende aandacht en beweging te genereren. DOE JIJ MEE?

