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Samen-werken aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De Ulebelt draait om mensen, zowel wat 
betreft de doelgroepen als de interne organisatie. 
Naast 10 vaste medewerkers (7,5 FTE) zijn er rond 
honderd vrijwilligers actief op de Ulebelt. Het professionele 
en multifunctionele team, onder aansturing van een deskundig en betrokken 
bestuur, zorgt voor de uitvoering van taken en bewaking van de kwaliteit. 
Het team zorgt ook voor de coördinatie, facilitering en begeleiding van de 
vrijwilligers, stagiaires, leerwerkers en zorgcliënten die samen alle activiteiten 
verzorgen en zeker stellen dat het terrein er altijd uitnodigend uitziet.

De mensen 
die het doen

bevinden zich, volgens onderzoek, in de 
hoger dan gemiddelde welstandsklasse.
Ondersteuning van de Ulebelt biedt geen 
garantie op verhoging van omzet. Maar 
wel het  bijdragen aan een sfeer rond 
een onderneming die mogelijkheden 
daartoe biedt.
Een sponsor kan in overleg gebruik 
maken van de Ulebelt-faciliteiten voor 
vergaderingen, rondleidingen en gerichte  
bijeenkomsten.

“Uit mijn contacten met en onderzoek 
onder bedrijven kan ik bevestigen dat 
veel bedrijven actief werk maken van 
Duurzamer Ondernemen.”

Ir. H.W.M. van Bommel, Hoofddocent/
Onderzoeker Duurzaam Ondernemen bij 
Saxion en inwoner van Deventer

Beleef natuur
De Ulebelt inspireert en betrekt 
de inwoners van Deventer op een 
ontspannen manier bij de overgang naar 
een meer duurzame samenleving. Doel 
is om de Deventer inwoners, groot en 
klein, te stimuleren een eigen bijdrage te 
leveren aan zo‘n duurzame samenleving. 
Een breed scala aan thema’s komt 
daarbij aan bod; van energie, water, 
grondstoffen en biodiversiteit tot aan 
voedsel en gezondheid, dierenwelzijn 
en mobiliteit. De basis voor deze 
betrokkenheid ligt in het beleven van de 
natuur, inspiratie opdoen en verbonden 
raken met de groene buitenruimte.

“Natuurgebieden, parken, bomen en 
tuinen vormen een vluchtheuvel voor 

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

de geest. Er is (daarom) goede reden 
om aan te nemen dat natuureducatie 
en natuurlijke speelgelegenheden (en 
schoolpleinen) een wezenlijke bijdrage 
leveren aan gezondheid en leerklimaat.”

Mark Mieras, Natuurkundige en 
wetenschapsjournalist, IVN-rapport 
‘Beetje natuur, grote invloed’

De Ulebelt biedt als groen hart de 
perfecte basis voor lekker buiten zijn, 
genieten van de natuur, kennismaken 
met boerderijdieren, spelen op de twee 
natuurspeelplekken en even neerstrijken 
op het terras. En ondertussen ook 
nog ideeën opdoen voor duurzame 
maatregelen in eigen huis en tuin.

Partners en samenwerking
De Ulebelt wordt voor een deel 
gesubsidieerd door de gemeente 
Deventer en genereert daarnaast 

inkomsten uit projecten op het gebied 
van duurzame ontwikkelingen voor 
allerlei doelgroepen in Deventer. 
Maar ook buiten ons terrein laat de 
Ulebelt zien hoe duurzaamheid er in 
de praktijk uitziet. Met projecten zoals 
energiebesparing bij huurwoningen 
(Rivierenwijk), regenwaterafkoppeling, 
Ruimte voor de Rivier (Expeditie 
Uiterwaard), afvalreductie en Diftar, 
het gratis uitdelen van compost of het 
inzamelen van defecte elektrische 
apparaten.

DONATIES

Wat kunt u bijdragen?
Ondernemers tonen met betrokkenheid 
bij de Ulebelt hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Ze helpen om 
faciliteiten te realiseren, zoals een van 
de mooiste natuurlijke speelplekken in 
Overijssel of horecafaciliteiten, maar ook 
om het werk continuïteit te geven, bij het 
onderhoud van onze gebouwen of educatieve 
materialen. Soms gaat het om structurele 
sponsorprojecten, maar ook eenmalige 
projecten kunnen vaak alleen met externe 
ondersteuning worden gerealiseerd.

“Het is mij als onderzoeker opgevallen 
dat de Ulebelt onder professionals steeds 
vaker wordt genoemd als één van de 
toonaangevende milieucentra in ons land.”

Prof. dr. ir. C.S.A. (Kris) van Koppen, 
Universitair Hoofddocent Milieubeleid 
Wageningen Universiteit en inwoner van 
Deventer

Voor een ondernemer kan de Ulebelt een 
veelzijdig partner zijn. Dan gaat het om meer 
dan de aftrekbaarheid van bijdragen, omdat 
de Ulebelt een ANBI-erkende stichting is. 
Die meerwaarde is eenvoudig. Adverteren 
is duur en wekt niet zelden enige irritatie bij 
het publiek. Betrokkenheid bij de Ulebelt is 
sympathiek en positioneert de onderneming 
in een groene en maatschappelijk 
verantwoordelijke context. Zo simpel is 
het ook; een ondernemer die de Ulebelt 
steunt heeft oog voor waardevolle lokale 
maatschappelijke initiatieven. 
De Ulebelt kan zorgen voor gerichte 
aandacht van consumenten. Aandacht die 
per definitie gepaard gaat met sympathie. 
Overigens, die milieubewuste consumenten 

Centrum voor 
natuur-en milieueducatie
de Ulebelt

Even voorstellen; 
een groen platform 
voor ondernemers 

Stichting de Ulebelt is sinds 2007 het centrum voor 

natuur- en milieueducatie (NME) en duurzame 

ontwikkeling in Deventer en omgeving. In de 

IJsselregio is de Ulebelt uitgegroeid tot één van 

de mooiste groene belevingscentra in Nederland. 

Het NME-centrum met kinderboerderij en 

natuurspeelplaatsen ligt centraal in wijk 5 (De 

Vijfhoek), midden in het Gooikerspark. De Ulebelt 

ontvangt jaarlijks zo’n 60.000 bezoekers.

De Ulebelt is een groen, 

educatief belevingscentrum voor iedereen.

“De economische waarde van natuur en groen is veel 

groter dan veel mensen denken blijkt uit onderzoek 

van KPMG (Groen, gezond en productief).”

Vroege Vogels, 2013

NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIE

BELEEF DE NATUUR

SPONSORING
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De Ulebelt werkt samen met en/of faciliteert verschillende natuur- en milieuorganisaties zoals: 

IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid), de Imkervereniging Deventer, Deventer Energie, 

Hoogstambrigade Salland, KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging), 

Nivon (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk), Stichting Natuur Anders, 

Vogelwerkgroep IJsselstreek, Landschapsbeheergroep De Groene Knoop, Transition Town Deventer 

en daarnaast ook met Sallcon/Deventer Werktalent, de Parabool, JP van den Bent, de Noorderbrug, 

Dimence, Raster en Kleinschalige Zorg Salland


