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De oogstweek is een initiatief van Stichting 4-Stromenland, organisator van het Fruitcorso Tiel,
in samenwerking met de bewoners, instellingen en het bedrijfsleven van de Betuwe. Het doel
van deze week is om Nederland de Betuwe te laten ervaren en te laten proeven van deze unieke
regio. Voor meer informatie en het uitgebreide programma verwijzen we je graag naar onze
website: www.fruitcorso.nl. Tot ziens in de Betuwe!

de Betuwe
De liefde komt zingend tot bloei
in het landschap
De bloesem van blijdschap
Kijkt reikhalzend uit
‘s lands beste bessen
En kersverse Kersen
Blozen net als Frambozen
Bij het klinkende luid
En het volmondig ‘ja’
Ik pluk het geluk
En geniet van het goede
De Betuwe zingt nog urenlang na
Meer dan een dagje (fr)uit
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Willem Gunneman
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Aangenaam, ...
Wij zijn trotse bewoners van de fruittuin
van de wereld en vinden dat iedereen moet
kunnen profiteren van wat de Betuwe
te bieden heeft. We koesteren de kennis,
kunde en creativiteit die onze streek rijk is
en willen dit verrijken en een podium geven.
Daarom organiseren we jaarlijks een Oogstweek,
waar iedereen de vruchten van kan plukken.

wij geloven in de kracht van kruisbestuiving

1+1=3
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De Betuwe: de fruitregio van
Nederland die zich jaarlijks kleurt
met haar prachtige bloesem. Deze
bloesem staat symbool voor de lente,
een nieuw begin, de start van groei
en iets nieuws. En dan wordt de
bloesem een vrucht. Het is tijd om
te oogsten en te genieten van wat
het leven te bieden heeft. Wetend
dat ook deze oogst weer deels
verwerkt wordt tot energie voor de
winter. The circle of life: er is geen
begin en geen einde.

Als organisatie van de Oogstweek en het Fruitcorso

Midden in Nederland vind je Rivierenland, een

vertellen wij je graag het verhaal van de Betuwe.

karakteristieke streek met de regio’s Betuwe,

Door de ligging tussen de rivieren is dit van oudsher

Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal.

een gebied met unieke gronden die om ecologische

Buiten de regio worden deze streken allemaal

redenen uitstekend geschikt zijn voor grootschalige

gevangen onder ‘De Betuwe’. Een naam die direct

tuinbouw, waaronder de fruitteelt met onder

herkenning oproept, overal waar je hem laat vallen.

andere appels, peren en kersen.

Onze streek staat bekend om urenlang wandelen
of fietsen over pittoreske dijken en langs
boomgaarden vol bloesem of fruit, struinen door
uiterwaarden en volop recreëren op en aan het
water. De Betuwe heeft veel te bieden: pittoreske
dorpjes, gezellige winkelsteden en

Neder-Betuwe

De

Betuwe steelt je hart!

Tiel
West Betuwe

Zaltbommel
Maasdriel

West Maas
en Waal
Sta open voor de
trots die deze regio in
zich draagt en wordt
verliefd op de Betuwe.
Ze zeggen niet voor
niets: De Betuwe steelt
je hart!
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musea en karakteristieke
overnachtingsadressen.

the story of ...

dé regio met
‘n vruchtbare
voedingsbodem

een breed aanbod van restaurants,

Buren

Culemborg
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Educatie

onze voedingsbodem

de thema's
van de
Betuwe

Innovatie

thema 1

thema 3

Als ze ergens weten hoe je effectief

De Betuwe biedt alle ingrediënten

omgaat met de middelen die je

voor een gezond leven. Onze telers

tot je beschikking hebt, dan is dat

leveren op grote schaal gezond

wel in de Betuwe. Of het nu gaat

fruit en voedingsrijke groente aan

om het ontwikkelen/telen van een

de maatschappij. Gezondheidscijfers

nieuwe appelsoort of het veredelen

laten zien dat er nog winst te behalen

van gewassen: in de Betuwe wordt

valt op het gebied van de gezondheid

iedere hectare maximaal benut.

van onze eigen streekbewoners.

Innovatie

...

Vitaliteit

Deze tegenstrijdigheid is er één om

Onze regio heeft een
vruchtbare bodem. Deze
bodem zorgt voor een
mooie, rijke en diverse
streek. We lichten een
aantal thema’s uit die
kenmerkend zijn voor
de streek.

Duurzaamheid

Vitali teit

thema 2

thema 4

Hoe laten we een betere wereld

Kennis vormt de basis voor een

achter voor toekomstige generaties?

gezonde toekomst. Dit geldt bij

In een streek waar alles afhankelijk

voorbeeld voor de kinderen op onze

is van wat de natuur ons geeft,

scholen, maar ook voor bedrijven

beseft iedereen zich maar al te goed:

uit de regio en voor bedrijven tot

we moeten zuinig zijn op de aarde.

aan de andere kant van de wereld.

De ‘Circle of life’ die onze streek

Het uitwisselen van kennis zorgt

zo kenmerkt, mag immers nooit

voor vooruitgang en draagt daarmee

worden onderbroken.

bij aan de ‘Circle of life’.

Duurzaamheid

Educatie

We kunnen
wel stellen
dat het
van nature
in ons zit.
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aan te werken.
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Bloesemevent:
Start naar de oogst
zo 3 apr

Herfst

Lente

Kers

Framboos
Opening
oogstweek
vr 9 sep

Appel

Appeltjesdag
zo 11 sep

Pruim

Activiteiten
oogstweek
ma 12 - vr 16 sep

Rode bes

Betuws
Stadsgrachten
Concert
do 15 sep

Braam

60 Fruitcorso
(by Night) en
20e Kindercorso
za 17 sep
e

Peer

Proef
de Betuwe
zo 18 sep

Aardbei

Ontmoet
de Betuwe
ma 19 sep

En alles begint weer
van vooraf aan
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Proef alle lekkernijen, aanschouw de creativiteit, ontdek de (fr)uitzinnige
innovatie, geniet van de muziek en dompel je onder in wat de Betuwe uniek maakt.
Hieronder een overzicht van onze activiteiten. Een fruitschaal vol streekproducten
die smaak geven aan ons 60ste jubileum. Geniet van wat de Betuwe te bieden heeft!

Zomer

daar plukken we
de vruchten van

Winter

de oogstweek van de Betuwe

We nemen je middels deze achtergrondinformatie graag mee naar het jaar 1960
waar het allemaal begon: Het Fruitcorso, het sprookje van de fruittuin van
Nederland. Zestig jaar na dato wordt dit verhaal nog altijd in ere gehouden.
Tijdens deze rijdende tentoonstelling presenteert de regio wat voor moois er
gekweekt, geproduceerd en gecreëerd wordt. Dit is niet alleen een verhaal om
naar te luisteren en te kijken, maar ook vooral om zelf te ervaren.
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De groeicyclus van fruit, de bloesem
als symbool voor de lente, een nieuw begin,
de start van iets nieuws.
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15

ZO

03 Feestelijke
04 aftrap
van het
corsojaar

De Betuwe ontwaakt uit de winterperiode en
ontpopt zich tot een bloeiend geheel. De kou is uit
de grond en de bloesem zet zich in alle boomgaarden
open om alle bijen te verwelkomen en zo de mooiste
vruchten te laten ontstaan.

Op 3 april lijkt Tielse binnenstad wel een
boomgaard vol bloesem. Net als de boomgaarden
zet zij de deuren open om eenieder te ver
welkomen. Hiermee starten we symbolisch het
corsojaar en vieren we de start van de groei als
één van de belangrijkste momenten in de cyclus
van al het Betuwse fruit: de bloesemtijd. Het is
vanzelfsprekend dat dit feestelijke moment ook
buiten de grenzen van de Betuwe meegevierd
wordt. Tiel brengt alle omliggende streken
samen en geeft hen het podium dat zij in al hun
pracht en praal verdienen met de presentatie
van alle ontwerpen van zowel de mozaïeken als
de corsowagens.
Loop rustig langs de maquettes
onze regio leeft. Nu maar hopen dat
die vele bloeiende bloesembomen
uitgroeien tot bomen waar de
mooiste producten aan hangen.

Samen met het winkelend publiek
openen we feestelijk het corsojaar
en 'proosten' we op alles wat dit jaar
ons biedt.
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en aanschouw de creativiteit die in
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Septembermaand, oogstmaand. Hetgeen betekent dat
we langzaam richting de herfst gaan. De nazomer is hét
moment om fruit te oogsten: frambozen, bramen, peren,
vijgen, appels en pruimen. Bloesem is vrucht geworden.
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VR

09 Opening
09 Oogstweek
Beeld je eens in dat je samen met tienduizenden bezoekers op
de Waalkade staat en dat je daarmee de oogstweek opent.
Want zeg nou zelf: is er een betere opener dan Appelpop?

Kijk jij al uit naar
de oogstweek?
Wij wel!
Noteer hem snel
in uw agenda.

Dit jaar slaan de grootste evenementen van de

De vele bezoekers die met de trein naar Tiel

Betuwe de handen meer ineen als ooit tevoren.

afreizen, lopen via de binnenstad richting de

Want zeg nou zelf: wat is er mooier dan de

Waal. Tijdens deze wandeltocht aanschouwen zij

oogstweek van de Betuwe te starten tijdens

de ruim 20 fruitmozaïeken langs de stadsgracht.

Appelpop: het grootste gratis muziekfestival van ons

Deze zullen de komende week nog in vol ornaat te

land. Rond dit officiële moment spatten de vonken

bewonderen zijn.

van de drie grote podia. Zowel (inter)nationale acts

11
09 Appeltjesdag
Op deze dag die draait om een gezond leven zet de historische binnenstad
haar deuren open! Een passende mix tussen een vitale levensstijl en een
cultureel dagje uit. Er is deze dag voor ieder wat wils.

Appeltjesdag dag kent ook een officieel moment.
Langs de stadsgracht zijn vele fruitmozaïeken gelegd
door diverse bedrijven en instellingen. Ieder heeft
zijn best gedaan maar… welke is het mooist?

Het Kalverbos, het groene stadspark van Tiel, vormt

Appeltjesloop, hét wandel- en hardloop-event van

De spanning stijgt, klamme handjes bij de leggers

het centrum van deze dag en is in feestelijke sferen.

de oogstweek. Liever een route langs monumentale

en in de stad is het opeens stil. Totdat de

als opkomende regionale optredens laten zich van

Appelpop is gratis te bezoeken op vrijdag 9 en

Een divers programma waarbij 'een vitaal en gezond

panden? Deze zijn toegankelijk voor het grote

winnaar bekend wordt gemaakt. Ervaar de vreugde

hun beste kant zien. Ook hier geldt: De Betuwe

zaterdag 10 september. Tel jij mee bij de officiële

leven' de rode draad is. De vele experts vertellen

publiek angezien het Open Monumentendag is.

en blijdschap tijdens de prijsuitreiking en bepaal

bruist van muzikaal en creatief talent.

aftrap van onze Oogstweek?

je alles om de gezondheid op het goede pad te

Stap eens binnen en aanschouw de rijke historie

zelf welke jij het mooiste vindt. Dit jaar is het extra

houden: elke stap is er één. We dagen de bewoners

van onze Betuwe. Ervaar één van de drie tochten en

feestelijk aangezien de fruitmozaïeken voor de 55ste

van het Rivierengebied uit om deel te nemen aan de

zet de eerste stappen naar een gezonder leven.

keer worden gelegd.
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ZO

21

MA

12

DO

15 Betuws Stads09 grachten Concert

TOT EN MET

VR

Activiteiten 16
oogstweek 09

Langs de stadswal pronken een week lang de mozaïeken: een symbool voor
de oogsttijd van al de mooie, bijzondere en lekkere groente- en fruitsoorten
die in de regio gekweekt worden. In 1723 schreef de componist Vivaldi het
stuk ‘Le quattro stagioni’ oftewel ‘De vier seizoenen’. Doordat deze regio
voornamelijk werkt aan het ritme van deze jaargetijden sluit dit aan bij
de identiteit van dit gebied. Wat is er mooier om in het decor van het
Kalverbos op de gracht een klassiek concert te houden. Op een drijvend
podium zal o.a. Wibi Soerjadi de sterren van de hemel spelen. Neem terwijl
de avond valt over Tiel plaats op de tribune en laat je meeslepen door de
prachtige muziek.

In de dagen tussen ‘Appeltjesdag’ en het Fruitcorso worden
er samen met partners diverse evenementen georganiseerd.
Dit kan zijn voor een kleine specifieke doelgroep maar ook
een event voor de grote massa. Van het gezin tot de landelijke
ondernemer is er deze week de mogelijkheid om kennis te
maken met dit gebied. Denk hierbij aan open dagen bij kwekers,
telers en producenten, maar ook aan symposia, lezingen
of netwerkmomenten. Het kan allemaal plaatsvinden op de
tussengelegen dagen. In een fruitig decor ontvangen wij samen
met onze partners de bezoekers en geven hen het podium dat

glaasje wijn of zet je tanden in een overheerlijk hapje (natuurlijk afkomstig uit de Betuwe). Om je vingers
Interesse? Bekijk het programma
op de onze website: www.fruitcorso.nl

Heerlijk genieten van
klassieke klanken
in een romantisch
decor van prachtige
fruitmozaïeken

erbij af te likken.
Ben je een liefhebber van klassieke muziek of ben je onbekend met dit genre? Geen probleem!
De tonen smelten samen en er ontstaat een potpourri aan muziekstukken. Zorg dat je vooraan zit
bij deze primeur! Bekijk het volledige programma op onze website www.fruitcorso.nl.
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Rondom het concert is er gelegenheid om te genieten van lokale hapjes en drankjes. Geniet van een

zij verdienen.
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In 2022 is het ruim 60 jaar geleden dat het eerste Fruitcorso werd georganiseerd. Dit
kleinschalige feest, ter promotie van het Betuwse fruit, is uitgegroeid tot een belevenis met
landelijke allure waarbij de streek centraal staat. Een rijdende tentoonstelling van al het moois
en lekkers dat met noeste arbeid in de Betuwe gekweekt, geproduceerd en gecreëerd wordt.
We sluiten de oogstweek af met een vertrouwd hoogtepunt: de parade van fruitcorsowagens.
Buiten het feit dat deze stoet al 60 jaar door Tiel trekt zijn er nog twee bijzondere jubilea
te vieren: dit jaar trekt het Kindercorso voor de 20ste keer voorbij en liggen er al 55 jaar de
fruitmozaïeken langs de stadsgracht.
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Het jubileumjaar van het Fruitcorso wordt er één

deze bonte stoet wagens, versierd met groente

om nooit te vergeten. Tussen en na de optochten

en fruit. Op creatieve wijze worden de mooist

kun je terecht in het Kalverbos waar de lekkerste

gekweekte producten getoond. Neem plaats op

gerechten en lekkernijen, met name uit de Betuwe,

de tribune, ga lekker zitten en laat het pracht en

te eten zijn. Ook kun je een dansje wagen of praten

praal aan je voorbijtrekken. Geniet zelfs twee keer

met kwekers uit de regio. Zij vertellen je graag

van deze stoet: zowel tijdens het middagcorso

waar hun hart sneller van gaat kloppen. Na een dag

als bij Fruitcorso by Night. De presentatie ligt in

corso ook graag een stukje Betuwe mee naar

de vertrouwde handen van tv-presentator en

huis nemen? Geen probleem! Koop de appels

Fruitcorso-ambassadeur Jochem van Gelder.

die gisteren nog aan de boom hingen te pronken
en mee ze vandaag mee naar huis. Zo geniet
je ook na het corso nog van al het lekkers dat in
de Betuwe groeit.
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60 editie
17 Fruitcorso
09 (by Night)
ZA

e

Je komt ogen en oren tekort tijdens het zien van

25

MA

Ontmoet 19
de Betuwe 09
ZO

Proef 18
de Betuwe 09

Deze afsluitende maandag staat bol van educatie

Wij slaan de handen ineen en gaan de strijd aan om

De corsowagens zijn niet het enige wat er te

en kennisontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat

een zo duurzaam mogelijk evenement te hebben.

beleven valt. Ook is er een braderie waar iedere

de nieuwe generatie weinig weet van zijn/haar

Voor nu, maar ook over 60 jaar.

koopjesjager zijn hart kan ophalen. Onder het

leefomgeving. Wij brengen hier verandering in. Wij

motto ‘Betuws Best’ verkopen lokale ondernemers

willen het verhaal vertellen van de Betuwe van toen

De bezoekers dompelen zich onder in een

hun streekproducten. Van Betuwse graskaas tot

en van nu, maar ook zeker van wat er nog komen

wereld van herkenning. Van oude ambachten tot

prijswinnende wijnen van om de hoek. Te veel

gaat. Deze historierijke regio bruist van thema’s die

herkenbare melodieën zullen weerklinken tussen

lekkers, om je vingers bij af te likken! Proef de

in de klaslokalen minder aan bod komen. Ook het

de grote corsoreuzen op de Veemarkt. Voor ieder

Betuwe in al haar geuren, kleuren en smaken en

thema duurzaamheid speelt bij het Fruitcorso een

wat wils. Een dag om de Betuwe te ontmoeten en in

ontdek de passie en pit die in onze producten zit.

belangrijke rol. De nieuwe generatie is volop bezig

je hart te sluiten.

om een zo klein mogelijke ‘footprint’ achter te laten.

Dit is de perfecte dag
om de drukte te ont
lopen en het corso van
dichtbij te ontdekken.
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Naast de stoet van corsowagens is ook de tentoonstelling van de
wagens een vast recept. Neem rustig de tijd om de wagens, de
mozaïeken en ook de creaties van het kindercorso van dichtbij te
bewonderen. Zie je de vele zaden die soms stuk-voor-stuk geplakt zijn?
En herken je alle gebruikte groente- en fruitsoorten? Aanschouw de
corsoreuzen van dichtbij en zie hoe de bewoners van de regio in staat zijn
om tot in detail deze rijdende tentoonstelling gestalte te geven.

Op de slotdag van de Betuwse Oogstweek willen wij in het bijzonder twee
doelgroepen kennis laten maken met de regio en de kennis en kunde die leeft
in dit stukje Nederland. Samen met diverse partijen zetten wij de ouderen in
de schijnwerpers. Zij zullen deze dag een bijzonder gastvrij onthaal kunnen
verwachten. Verder staat deze dag in het teken van de basisschoolkinderen.
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De kou is terug van weggeweest, de winter komt eraan. Het geoogste
fruit is verwerkt tot jam, sap, wijn, moes of zijn gestoofd. We
missen de nazomerzon en zullen moeten wachten tot de eerste
zonnestralen op ons neer zullen strijken. Niet alleen in de regio maar
ook ver daarbuiten zullen wij iedere dag genieten van al het goeds dat
de Betuwe ons gegeven heeft. En de Betuwenaar? Die is in gedachten
alweer bezig met al het moois dat het komende jaar gaat bieden.
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rapport
cijfer

Highlights

Bezoekersonderzoek
2019

8,1

Economische
impect

167.000

dagbestedingen

Waardering

52% van de

87% geeft
het Fruitcorso
een 8 of hoger

bezoekers is positiever
geworden over
Rivierenland

276.900

is de totale
economische
impact voor
Rivierenland

36.000

overnachtingen

78% geeft aan
(zeer) waarschijnlijk
het Fruitcorso te
bezoeken in 2020

verlengd verblijf
'de wagen van de toekomst'
zal voortbewogen worden
op waterstof

beveelt het Fruitcorso
aan bij familie/vrienden

45.000

AFVAL

Door het gebruik van
deze lijm verminderen
we de afvalberg

36.000

56%

Ambities

67% van de bezoekers komt

Het Fruitcorso heeft
45.000/50.000 bezoekers
mogen verwelkomen

uit Gelderland. Daarna zijn
de bezoekers voornamelijk
afkomstig uit Zuid-Holland (10%),
en Noord-Brabant (8%)

±1.500 bezoekers

komen uit het buiten
land zoals België, Polen
en Oostenrijk

Bezoekers
7%
blijft overnachten,
42% hiervan doet dit
in Rivierenland

83%

0-99

De leeftijd van
bezoekers is zeer divers

binnen 12 maanden Rivierenland
opnieuw te bezoeken voor
vrijetijdsbesteding

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Ricoh,
Regionaal Bureau Toerisme Rivierenland, Delphy en
Kreston belastingen en accountancy. December 2019

geeft aan dat
Rivierenland (zeer)
aantrekkelijk is om
te verblijven

Toegevoegd aan
Immaterieel Erfgoed
van Nederland

94% vindt dat

betalende bezoekers
afkomstig uit
het Rivierengebied

bezoekt het Fruitcorso
vanuit 'cultureel motief'

Ook mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt
werken mee aan het Fruitcorso

91% geeft aan '(zeer) waarschijnlijk'

het Fruitcorso
past bij het imago
van Rivierenland

2013

Rivierenland
is trots dat het
evenement plaats
vind in Rivierenland

74%

Toegevoegd aan
UNESCO 'Lijst van
Immaterieel Cultureel
Erfgoed van
de mensheid
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11.000

63%

De gemiddelde
groepsgrootte was

4,8 personen

Leerlingen van het
RSG Lingecollege
hebben een natuurlijke
lijm ontwikkeld
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Postbus 109

4000 AC Tiel

+31 344 634 133

info@fruitcorso.nl

fruitcorso.nl
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