
UITNODIGING SALLAND CAFÉ
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Een gevarieerd en natuurlijk landschap is belangrijk voor allerlei planten- en diersoorten. Wereldwijd loopt het aantal 
planten- en diersoorten drastisch terug. Veel Sallanders zetten zich in voor het landschap en het versterken van de 
biodiversiteit. Dit gebeurt vanuit diverse organisaties, maar óók veel boeren, burgers en buitenlui dragen bij aan een 
natuurlijk, groen en gevarieerd Salland. Wil je zelf ook wat doen? Misschien heb je een paar vierkante meter over in je 
tuin of op het erf? Of een heel weiland? Samen maken we Salland groen. Iedereen kan wat doen!

VOOR WIE?
Dit Salland Café is bedoeld voor iedereen die wil meehelpen aan het vergroten van de biodiversiteit in Salland. 
Dus voor boeren, burgers, buitenlui, professionals, vrijwilligers, ondernemers, overheden, onderwijs, etc.
n Wil je weten welke groene initiatieven er zijn in Salland?
n Of wat je kan doen als agrariër? 
n Wil je advies over het zaaien en beheren van bloemenstroken en keuze van zaadmengsels?
n Of welke subsidiemogelijkheden er zijn?
n Wil je weten hoe het er voor staat met de biodiversiteit in Salland? 
n En waarom dit belangrijk is?
n Of welke soorten bomen, struiken en bloemen aantrekkelijk zijn voor insecten?
n Wil je ideeën op doen?
n Of wil je je kennis en ervaring delen met anderen?
Kom dan naar dit Salland Café vol kruisbestuiving!

Salland zaait, maait, plant, snoeit, bloeit, zoemt… Heel Salland groen. Iedereen kan wat doen!

“SALLAND ZAAIT”

DONDERDAGAVOND 5 MAART, 19.30 TOT 22.00 UUR
HOLSTOHUS, Jan Schamhartstraat 5, Olst



www.dekrachtvansalland.nl

PROGRAMMA

Europees fonds voor landbouw en plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland.

19.00  Inloop met koffie en thee

19.30 Welkom

 Inleiding over biodiversiteit in Salland Erik Lam, ecoloog gemeente Deventer

19.45 Korte pitches over: 

 Groene initiatieven in Sallandse kernen Gerke Brouwer (Landschap Overijssel)

 Landschapsbeweging Olst-Zuid Fransjan de Waard

 Nieuwe natuur Het Hoge Broek Jan Hendriks (IVN Raalte)

 Landschapsbeheer in Salland René Nijmeijer (Kostbaar Salland)

 Agrarisch natuurbeheer in Salland Gerard Willemsen (ANV Groen Salland)

20.00 Workshops

 n  Groene buurt- en dorpsinitiatieven in Salland en tips voor aanleg bloemenweides en -stroken

 n  Groene erven en Sallands buitengebied: landschapsbeheer en agrarisch natuurbeheer 

21.00  Wisselronde

 Wissel van workshop. Snelle kruisbestuiving en samenvatting van de workshop.

 Of loop langs de informatietafel voor meer informatie, advies en subsidiemogelijkheden.

21.30 Netwerkborrel 

22.00 Afsluiting

AANMELDEN
Aanmelden voor 27 februari via krachtvansalland@raalte.nl (vermeld ‘opgave Salland Café’)

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.

MEER INFORMATIE
René Nijmeijer, Kostbaar Salland, info@kostbaarsalland.nl
Gerard Willemsen, ANV Groen Salland, info@groensalland.nl, telefoon 06 21 96 59 83
Gerke Brouwer, Landschap Overijssel, gerke.brouwer@landschapoverijssel.nl 
Gonda Sluiter, Groen samen doen, Gemeente Raalte, telefoon 06 11 26 32 43
Marieke Hottenhuis, gemeente Deventer, telefoon  06 20 48 99 74
Giny Hoogeslag, coördinator Leader De Kracht van Salland en 4D makelaar, telefoon 06 13 48 89 37
Mireille Groot Koerkamp, coördinator Leader De Kracht van Salland, telefoon 06 22 46 61 31


