Beste ondernemers,
Salland Loont en de provincie Overijssel 1 nodigen je van harte uit voor een
praktische workshop van de Groene Karavaan:
Nieuwe Teelten als verdienmodel door nieuwe GLB/eco-regeling.
Op 11 november van 10 tot 13 uur ben je van harte welkom in zichtstal
Pleegste aan de Hofmeijersweg 18 Raalte
Wil je op eigen percelen aan de slag met nieuwe teelten en/of agroforestry? En
ontdekken hoe je hiermee al zelf aan de slag kunt? We brengen tijdens deze
workshop ondernemers direct in contact met afnemers en verbinders van
nieuwe teelten. Denk aan een notenhandelaar en afnemers van Silphie en
Lupine. Hoe organiseer en hoe financier je zo’n verandering? De combinaties
met de ecoregeling komen aan bod. Ontdek van andere telers hoe zij de keten
hebben georganiseerd.
Ben je van de partij? Laat het ons weten door een berichtje te sturen naar
Natuurvoorelkaar@overijssel.nl met Nieuwe Teelten in de onderwerpregel.
Tot vrijdag 11 november!
Met vriendelijke groet,
Ellis Lugtenberg en Jessica Winter
10.00
10.15

Welkom
Presentatie (I) door Tom Baltussen en Michaëla van Leeuwen over Agroforestry
Michaëla is Projectleider natuur inclusief, Agroforestry & notenteelt bij LTO Noord, en
zelf ook kaasboerin, ze heeft B&B de Bonte Koe en een melktap.
Zij zal meer vertellen over Agroforestry en notenteelt als economisch perspectief voor
de agrarische ondernemers.

10.45

Presentatie (II) door Peter Schreurs over Silphie
Peter vertelt ons wat voor gewas Silphie is en waar het vermarkt kan worden. Peter
heeft door het begeleiden aan boeren in Nederland, circa 25 ha dit jaar naar 100 ha
volgend jaar, veel ervaring met het telen van dit gewas. Hij deelt zijn teeltadvies; hoe
je het zaait, verwerkt en oogst
11.15 pauze
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11.35 Presentatie (III) door André Jurrius over Lekker Lupine
André teelt sinds 2008 biologische lupine en gaat vertellen over zijn ervaringen.
Ook vertelt hij wat Lekker Lupine als coöperatie doet met productontwikkeling,
teeltontwikkeling en over de community die ze aan het opzetten zijn.
12.05
12.15
13.00

Vragen & meer
Gezamenlijke lunch
einde

Silphie is een sterke vezelrijke energieplant met een grote potentie in de Ruwvoer, Vezels- en
Biogas industrie. Het meerjarige gewas, ook wel genaamd De Zonnekroon, heeft een zeer
hoge meerwaarde op gebied van bodemverbetering en biodiversiteit.
Lupinebonen op ieders bord! Lekker Lupine! Stimuleert de consumptie en teelt van biologische
Lupine in Nederland. Hiermee dragen wij bij aan de eiwittransitie en een lokaal robuust
voedselsysteem.
We spreken over Agroforestry als houtige, meerjarige gewassen (bomen en struiken) bewust
worden gemengd met akkerbouw, groenteteelt of grasland, op hetzelfde perceel. De houtige
gewassen kunnen voor meerdere doeleinden geplant worden, bijvoorbeeld voor de productie
van fruit, noten, hout of houtige biomassa.

.

