
Kwaliteitsmerk Betuwe Grand Cru 
Grand cru is een in de wijnbouw gebruikte term die letterlijk ‘grote oogst’ betekent.  

De term ‘groot’ slaat daarbij op de kwaliteit. In de Bourgogne is de hoogste classificatie 

grand cru. Een term die wereldwijd wordt gebruik voor de classificaties van de beste  

wijnen. Door de Betuwe te laden onder het kwaliteitsmerk ‘Betuwe Grand Cru’ positio

neren we de Betuwe als streek met kwaliteitsproducten, kwaliteitswijnen en kwaliteits

bedrijven van grote klasse.

Floor Peters van het Fruitpark Hotel en Spa **** :
‘Met de Betuwe Grand Cru laten we zien welke producten 

we hebben en versterken we samen de Betuwe’. 

✓  Ambachtelijke kwaliteit

✓  Eerlijke producten

✓  Hoge persoonlijke aandacht

✓  Onderscheidend

✓  Authentiek 

Aanleiding
De Betuwe, Bommelerwaard en Land van 

Maas en Waal zijn rijk aan sterke  

kwaliteits streekproducten waarop veel 

meer nadruk gelegd moet worden bij het 

op de kaart zetten van de regio. 

 

De streekproducten kenmerken zich door 

de eerlijk en de ambachtelijke manier 

waarop ze worden gemaakt. De Betuwse 

wijnen zijn daar een goed voorbeeld van. 

De Betuwse wijnen behoren zelfs tot de 

beste wijnen van de lage landen!  

❯

Ben jij ‘Betuwe
Grand Cru’? 

Proef de Betuwe
De Betuwe is echter niet alleen een vrucht-

bare grond voor heerlijke wijnen. Ook voor 

andere producten en thema’s – vaak, maar 

niet uitsluitend gerelateerd aan fruit (wijn) 

– liggen er in Rivierenland kansen die we 

niet onbenut moeten laten. Denk hierbij 

aan de unieke bedrijven in de sector re-

creatie en horeca die zich onderscheiden 

door hun ambachtelijke kwaliteit en per-

soonlijke aandacht.  Door meer onderlin-

ge verbondenheid rondom het Betuwse 

streekproduct te creëren kunnen we de 

Betuwe als kwaliteitsstreek thematisch 

onder de aandacht van de toerist brengen. 

Dit kan tevens de internationale bezoeker 

inspireren tot een bezoek aan de Betuwe.

 

Met Betuwe Grand Cru wordt er een nieuw 

concept toegevoegd om de Betuwe geza-

menlijk te laden. De beoogde doelgroep 

heeft in hoge mate interesse in ambachte-

lijke kwaliteit, culinaire belevingen, pure 

en eerlijke producten en onderscheidend 

aanbod. Goede kwaliteit en persoonlijke 

aandacht staat bij hen voorop. 

NIEUW 

CONCEPT IN 

RIVIERENLAND

C

Een tiental Betuwse ondernemers heb-

ben zich al verenigd rondom de ontwik-

keling en uitwerking ‘Betuwe Grand Cru’ 

dat zich richt op sterke kwaliteitsstreek-

producten. 

Betuwe 
Grand

Cru



What ’s in it for me?
Door je aan te sluiten bij het label ‘Betuwe Grand Cru’ mag je exclusief het label 

uitdragen én participeer je in een gezamenlijke campagne waarbij je profiteert 

van o.a.:       

● Vignet om ‘Betuwe Grand Cru’ classificatie aan te duiden (fysiek op locatie)

● Opname in promotie Betuwegrandcru.nl 

● Opname in Betuwe Grand Cru app

● Opname op een vouwkaart

● Wijnhangers ter promotie

● Wobbler (activatie product)

● Vlag klein/groot

● Staande menukaarten ter promotie

● Opname social media: Facebook / Instagram

● Opname in special interest media

● Inspiratiebezoek

● Doelgroepanalyses (individueel en matching)

● Arrangementenworkshop -en ontwikkeling

● Tussentijdse updates/evaluaties project voortgang

Op initiatief van: 
Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland
I Rivierenland.biz | T 088 6363 888 | E info@rivierenland.biz

❯

      

Goed nieuws!
De provincie Gelderland, het RIF (Regionaal Investeringsfonds Regio Rivierenland)  

en het LIF (Lokaal Investeringsfonds Neder-Betuwe), hebben de mogelijkheid dat we een 

gezamenlijk plan financieel ondersteund krijgen. De eerste stappen zijn inmiddels gezet 

en de aanvraag voor het LIF is in samenwerking met ondernemers uit Neder- 

Betuwe ingediend! Om ook de vervolgstappen te laten slagen hebben we jullie mede

werking nodig. Een eigen bijdrage per bedrijf kan ingezet worden als cofinanciering voor 

de provincie. 

Investeren loont
Onder het label ‘Betuwe Grand Cru’ wordt jouw investering in de samenwerking minstens 

verdubbeld. Daarmee kunnen we gezamenlijk het Betuwse kwaliteitsstreekproduct beter 

positioneren. De minimale investering van €500,- per jaar (minimaal 3 jaar) is nodig om het 

project succesvol van start te laten gaan.

Ben jij Betuwe Grand Cru? 
Meld je voor 26 juli aan via Betuwegrandcru.nl


