UITNODIGING SALLAND CAFÉ

‘NOTENTEELT, DAAR PLUK JIJ DE VOORDELEN VAN’
In binnen- en buitenland is steeds meer vraag naar noten. Hazelnoten, walnoten en tamme kastanjes zijn
gezond, zitten vol goede eiwitten en dragen bij aan een meer plantaardig menu. Ook zijn notenbomen goed
voor de kwaliteit van bodem en water.

NOTENTEELT IN SALLAND, EEN KANS OM TE PAKKEN
De teelt van noten is goed te combineren met de akkerbouw, tuinbouw of veehouderij. Geen wonder dat steeds meer agrarische
ondernemers rondlopen met het plan noten te telen. Maar hoe begin je met de notenteelt? Welke noten ga je telen, waar plaats
je de bomen, hoeveel tijd kost de verzorging? Wat houdt het project Noten uit Overijssel in en waarom is het opgezet? Deze en
andere vragen beantwoorden we in het Salland Café.

DONDERDAG 24 OKTOBER VAN 19.00 TOT 22.00 UUR
Kulturhus De Spil, Sportweg 1, Lettele

www.dekrachtvansalland.nl

PROGRAMMA
19.00 uur
19.30 uur
19.35 uur
20.05 uur

Inloop met koffie en thee
Opening
‘Notenteelt, een doorkijk’ door Ton Baltissen, projectleider Noten uit Overijssel en voorzitter
Nederlandse Notenvereniging
-

‘Route: hoe vorm ik mijn bedrijf om naar een bedrijf met notenteelt?’ door Michaela van Leeuwen,
Projecten LTO Noord

20.50 uur
21.20 uur
21.25 uur
21.35 uur
22.00 uur

-

‘Bufferstroken op een melkveehouderij’ door Michaela, melkveehoudster

-

‘Notenteelt en notenolie, ervaringen uit Salland’ door Jetse Hartmans van de Blankemate

‘Notenteelt, een verhaal uit de praktijk’ door Harm Tuenter, hazelnotenkweker
Informatie over de masterclasses waaraan je mee kunt doen in 2020
Stel je vragen en praat mee in de discussie
Test je smaak: kleur en proeven van noten
Netwerkborrel

WAT IS HET SALLAND CAFÉ?
Onder de noemer De Kracht van Salland werkt een breed netwerk van mensen aan nieuwe ontwikkelingen in Salland. Het
Salland Café is een netwerkbijeenkomst die samenwerking en kennisdeling in Salland stimuleert. Minimaal 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. Iedereen is van harte welkom in het Salland Café.

AANMELDEN
Aanmelden voor 22 oktober via krachtvansalland@raalte.nl (vermeld ‘opgave Salland Café’).
Op de website van Projecten LTO Noord vind je meer informatie over het project Noten uit Overijssel.
Daar kun je je aanmelden voor een andere oriëntatiebijeenkomst, een excursie of de nieuwsbrief.

MEER INFORMATIE
Birgitte Keijzer, gemeente Raalte, birgitte.keijzer@raalte.nl, 06 51 23 44 21
Michaela van Leeuwen, Projecten LTO Noord, mavanleeuwen@projectenltonoord.nl, 06 51 25 97 25
Ton Baltissen, CropEye, ton.baltissen@cropeye.com, 06 12 92 10 72

Deze bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door ELFPO; “Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

www.dekrachtvansalland.nl

