Uitnodiging Bestuurlijk Salland Café

De Kracht van Salland = Doen
zaterdag 11 september 2021
09.30 excursies | 12.30 - 15.00 lunch & plenair programma

www.dekrachtvansalland.nl

Waar denk jij aan als je aan Salland denkt?
Het ligt er maar net aan, aan wie je dit vraagt. En toch
zit er waarschijnlijk overlap in de antwoorden.
Met mekaar aanpakken, samen doen, dat horen we
vaak terug over Salland. Klinkt mooi, maar hoe doen
we dat samenwerken als inwoners, ondernemers,
organisaties en overheden in de praktijk? Dit Salland
Café gaat over De Kracht van Salland (Leader, Salland
Deal, 4D, Salland Marketing) en is speciaal voor
bestuurders van gemeenten, provincie en de
waterschappen.
Tijd voor een kijkje in de keuken!

Het programma bestaat uit excursies op 6 locaties en een
plenaire afsluiting. Er zijn 2 excursierondes. Je kan dus 2
van de 6 excursies kiezen (zie volgende bladzijde). Ieder
gaat op eigen gelegenheid (fiets, auto) naar de locaties toe.

PROGRAMMA
09.30 - 10.15 Excursieronde 1
11.00 - 11.45 Excursieronde 2
12.30 - 13.00 Plenair - inloop & lunch bij
Boode, Brink 10 in Bathmen
13.00 - 14.00 Terugblik & blik vooruit
Leader, 4D, Salland Deal, Salland Marketing
Gebiedsvisie De Kracht van Salland
Gebiedsgerichte aanpak stikstof en Salland
Loont
Met mekaar in gesprek

We nodigen je van harte uit voor het Salland Café op:
zaterdag 11 september 2021
09.30 excursies
12.30 - 15.00 lunch & plenair programma

14.00 - 15.00 Koffie/thee en napraten

Thema
De Kracht van Salland = Doen
AANMELDEN
Wat is het Salland Café?
Het Salland Café is een netwerkbijeenkomst die
samenwerking en kennisdeling in Salland stimuleert. Vier
keer per jaar komen bewoners, ondernemers, organisaties
en overheden bijeen. Met korte presentaties over actuele
thema’s en elke keer op een andere locatie in Salland. Dit
keer dus op meerdere locaties.

Klink HIER om je aan te melden en geef je voorkeur door
voor de excursie locaties. We houden bij de indeling van de
groepen rekening met de 1e, 2e of 3e voorkeur.
Bij grote belangstelling geldt deelname op volgorde van aanmelding.

Vragen? Bel Mireille Groot Koerkamp, (06) 2246 6131
of mail m.grootkoerkamp@olst-wijhe.nl

Excursie 1 - Boetelerveld & 't Schoapie

Excursie 2 - Bodem, water en Salland Boert en Eet Bewust

Adres: familie Nikamp, Raamsweg 47a Mariënheem

Adres: familie Valk, Horstweg 21 Broekland

Tussen de ingang van ’t Boetelerveld en de boerderij wordt
de houtwal hersteld en een wandelpad aangelegd. Langs
het wandelpad komt een voedselbos met waterspeelplaats.
Een leegstaande schuur wordt verbouwd tot info- en
rustpunt voor bezoekers. Daar komt ook een
dagbestedingsgroep voor mensen met een beperking, die
kunnen helpen bij het schenken van de koffie of
groenonderhoud. Kom kijken hoe ver het er mee staat!

Erik en Rianne Valk hebben een biologisch melkveebedrijf in
Broekland en zijn deelnemer van Salland Boert en Eet
Bewust. Als producent van melk en vlees proberen ze
zoveel mogelijk met de natuur mee te werken. Melkkoeien
lopen vanaf het vroege voorjaar buiten om gras, klaver en
andere kruiden te eten. Dit zorgt voor natuurlijke bemesting
van de bodem. Doel van de bedrijfsvoering is een zo
gezond mogelijk eindproduct. Door koolstof toe te voegen
aan het voer gaat de mest fermenteren en is er minder
ammoniakemissie. Gefermen-teerde mest stimuleert
bodemleven. Een bodem met veel bodemleven en
organische stof levert gezonde gewassen en kan het water
beter vasthouden. Als deelnemer van SBeEB ontvangen ze
veel groepen en schoolklassen. Ook verkopen eigen kaas
en melk rechtstreeks van de boerderij.

Excursie 3 - NaoberLOOkaal

Excursie 4 - Techniek Salland

Adres: Scheperboersweg 2 Loo (Bathmen)

Adres: Cappellenborg, De Lange Slagen 29a Wijhe

Het NaoberLOOkaal in Loo Bathmen was 50 jaar oud en
was voorheen altijd in eigendom geweest van gemeente
Deventer. De gemeenschap van Loo wil een toekomstbestendig pand realiseren, geschikt voor rolstoelgebruikers.
De gasloze nieuwbouw in eigen beheer wordt optimaal
geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming en
zonnepanelen. Om kosten te besparen wordt het zoveel
mogelijk gebouwd door vrijwilligers uit Loo.
Met het nieuwe buurthuis kan Loo bestaande en nieuwe
activiteiten organiseren voor een bredere doelgroep. Deze
activiteiten èn de bouw door vrijwilligers bevorderen de
betrokkenheid en de samenhorigheid in de gemeenschap.

Als leerlingen op jonge leeftijd kennis maken met techniek
en technologie is de kans groter dat ze voor een technische
opleiding en technisch beroep kiezen. Daarom organiseert
Platform Techniek Salland samen met bedrijven en scholen
de Techniekdagen, gastlessen, bedrijfsbezoeken. Ook
worden met Virtual Reality (VR) bedrijfservaringen gemaakt,
wat een realistisch beeld geeft van technische bedrijven in
Salland. Deze bedrijfservaringen staan op een platform. Het
VR-platform wordt ingezet naast gastlessen en fysieke
bedrijfsbezoeken. Zo maken leerlingen kennis met techniek
en technologie en bedrijven in Salland. Benieuwd naar deze
bedrijfservaringen?

Excursie 5 - Land van Waarde

Excursie 6 - Slinger van Salland/De heks van Lettele

Adres: Bremmelerstraat 9 Wijhe

Adres: De Koerkamp, Bathmenseweg 18 Lettele

Leo en Annuska de Jongh de Leeuw-Ogink runnen samen
bedrijf De Jonghe Leeuw: een akkerbouwbedrijf van 30 ha
met o.a. aardappelen, suikerbieten, rode en gele uien, mais,
brouwgerst, baktarwe, veldbonen en blauwmaanzaad.
Verder hebben ze 2 ha wilgentenen en een hoogstamboomgaard. Hun bedrijfsnatuurplan bestaat onder meer uit 1 ha
kruidenrijk grasland en meer dan 2 ha akkerranden met een
inheems bloemenmengsel (natuurlijke plaagbeheersing) en
2 ha voedselakkers met een granenmengsel dat in de
winter blijft staan als voedsel voor natuurlijk inheems wild.
Biodiversiteit is een groot onderdeel van hun bedrijfsvoering. Reden om mee te doen aan het project Land van
Waarde om te kijken naar verdienmodellen voor de groene
diensten die zij leveren. Annuska vertelt over het bedrijf, de
drijfveren en over het project Land van Waarde.

Sallandse ondernemers, bewoners en Salland Marketing
hebben samen de “Slinger van Salland” ontwikkeld. Dit is
een unieke fietsroute met 5 etappes (thema-slingers) die
slingert door het veelzijdige Sallandse landschap. De routes
onderscheiden zich vanwege de ontmoeting met Sallandse
iconen en geheimen en de hartelijke en gastvrije Sallanders.
Door deze unieke ervaringen met het echte Sallandse leven
raakt de fietser “Verslingerd aan Salland”. De routes, samen
200 kilometer lang, sluiten aan bij verschillende
arrangementen in Salland: doen – zien – ontmoeten –
overnachten. Deze arrangementen zijn digitaal te boeken.
Eén van de slingers is de “Heks van Lettele” waarbij je het
spoor volgt van de Heks van Lettele en Pier de Rover. In
deze excursie hoor je over de slingers, de samenwerking op
toeristisch recreatief gebied in Salland en wat de slingers
teweeg brengen aan extra toeristische producten. Pas op,
eenmaal verslingerd aan Salland, wil je nooit meer wat
anders!

#sociale kwaliteit
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland

