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Groene schoolpleinen  
Tijdens de informatieavonden in april voor 

het basisonderwijs hebben twee deskundige 
tuinontwerpers, Anneke Rodenburg en Wencke 
Haberman een enthousiast verhaal gehouden 
over de mogelijkheden om een schoolplein 
groener in te richten. Dat hoeft niet moeilijk te 
zijn: enkele stoeptegels oplichten en er een 
klein minituintje inrichten kan al de eerste stap 
zijn. Maar er is veel meer mogelijk: met de juis-
te beplanting en het aanbrengen van wat reliëf 
in de tuin creëer je natuurlijke omgeving, waar 
kind, leerkracht en natuur zich prettig bij voe-
len. Volop ruimte voor beleving en spel, met 
aanknopingspunten voor het natuuronderwijs. 

Wie deze avond heeft moeten missen maar 
toch graag meer wil weten, kan altijd contact 
opnemen met Maike Nelissen van De Ulebelt, 
of met Anneke of Wencke. Een vrijblijvend eer-
ste gesprek kan altijd plaatshebben. Belangrijk 
is om voldoende draagvlak binnen de school te 
creëren, in eerste instantie binnen het eigen 
team, maar vervolgens ook bij kinderen en ou-
ders (daar zitten ook de helpende handen!). 

De Ulebelt beschikt over een grote foto-
map, met daarin 30 grote collages met foto's 
over groenere speelplekken, die dienen ter in-
spiratie en verbeelding van dit onderwerp. Bij 
een eerste bijeenkomst kan deze fotomap een 
goed hulpmiddel zijn om de ideeën helder op 
tafel te krijgen.

Meer info:
Anneke Rodenburg: www.groenatelier.com of 
Wencke Haberman: www.wencke-natuurlijk-
groen.nl
Scholen die inspiratie willen opdoen, kunnen 
ook terecht op de website van het netwerk 
Springzaad (www.springzaad.nl) een netwerk 
van leerkrachten, ontwerpers, pedagogen, 
NME-werkers en ouders die meer ruimte voor 
natuur en kind willen. Uit dit netwerk is ook een 
prachtig boek voortgekomen, met veel achter-
grondinformatie, mooie foto's en een stappen-
plan. Dit boek “Vrij spel voor natuur en kinde-
ren” is verkrijgbaar bij de balie van De Ulebelt 
voor slechts 20 euro. Een echte aanrader!

Terrein  Ulebelt  op de schop
Wie recent nog in Wijk 5 was, kan het niet 

ontgaan zijn: de herinrichting van het Gooikers-
park, waarbinnen ook het terrein van De Ulebelt 
ligt, is volop aan de gang. Graafmachines en 
grote vrachtwagens rijden af en aan met grond, 
stenen en plantgoed. De directe omgeving van 
het NME-centrum is ook op de schop gegaan 
en langzaamaan tekenen zich hier nu de con-
touren af van de nieuwe inrichting: thematuinen 
rond vlinders, bloemen, kruiden, permacultuur, 
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moestuin en bijen. Veel ruimte voor hergebruik 
(zoals stapelmuurtjes) en biodiversiteit in de 
tuinen. En straks ook een eigen klaslokaal bui-
ten: aan de achterkant van het gebouw komt 
een klein amfitheatertje, waar in de toekomst 
lessen gegeven kunnen worden of voorstellin-
gen, vertellingen of lekker een lunchpauze tij-
dens een schoolreisje naar de Kinderboerderij! 

Bij de plannen voor de nieuwe inrichting 
van ons terrein is uitdrukkelijk ook gekeken 
naar de educatieve mogelijkheden; het is de 
bedoeling dat we in de toekomst meer veld-
werklessen en buitenlessen kunnen gaan ver-
zorgen voor klassen. Denk aan lessen over 
vlinders, insecten, kleine beestjes, herfstver-
schijnselen etcetera.

Een heel prominente plaats in het nieu-
we ontwerp neemt de natuurspeelplaats in: een 
grote avontuurlijke speelplaats, intiem ingericht 
met veel natuurlijke materialen, voor de jongste 
kinderen (tot 8 jaar, die nog niet op de grote 
bouwspeelplaats mogen spelen). We hopen de 
realisatie van deze speelplaats voor de zomer 
rond te hebben.

Excursies naar De Ulebelt
Dat De Ulebelt niet alleen leuk is als plek 

voor boerderijlessen, weten inmiddels al een 
aantal scholen. Het terrein, gelegen middenin 
het Gooikerspark, is een prima bestemming 
voor excursies met de klas of schoolreisjes. De 
Kinderboerderij met alle schapen, geiten, koei-
en, paard en kleinere dieren zijn uiteraard een 
flinke aandachtstrekker, maar ook de bouw-
speelplaats en de ruimte rondom het centrum 
(weilanden, paden) maken De Ulebelt een aan-
trekkelijke plek om te verblijven met kinderen. 
Zonodig maken we een programma op maat, 
inclusief ritjes met de ponywagen! Informeert u 
gerust naar de mogelijkheden. 

Bijenlessen gaan niet  door  
Vanwege de herinrichting van het terrein 

hebben we helaas wel, op aandringen van de 
imkervereniging, moeten besluiten alle geplan-
de bijenlessen dit voorjaar te schrappen. Het 
bleek uiteindelijk niet mogelijk om op een ver-
antwoorde manier enkele bijenkasten op het 
kale terrein te houden in een omgeving die zich 
leent voor een bijenles. Er zijn bovendien op dit 
moment nauwelijks bijenplanten in de buurt van 
De Ulebelt.

Alle scholen die zich hadden aangemeld, 
hebben hierover bericht gehad. We betreuren 
dit ten zeerste, vooral ook het late tijdstip waar-
op dit duidelijk werd. We zijn al wel in overleg 
hoe we het komende seizoen (voorjaar 2010) 
verantwoorde bijenlessen kunnen verzorgen in 
de tuinen.  

Resultaten onderzoek onder scholen
Begin van dit jaar hielden we een uitgebrei-

de enquête onder alle scholen, om de menin-
gen te peilen over het aanbod van De Ulebelt 
en vraag om ondersteuning. Ruim de helft van 
de scholen stuurde ons het formulier terug. De 
tevredenheid over het aanbod is goed te noe-
men. De overstap van een papieren catalogus 
naar de digitale NME-gids hebben scholen he-
lemaal niet als een belemmering ervaren. Er is 
wel vraag naar meer buitenlessen/veldwerkles-
sen of gastlessen in de klas. Opvallend veel 
scholen gaven aan meer te willen doen met hun 
eigen schoolomgeving en daar ondersteuning 
bij te ontvangen (zie elders in deze Ulepost 
over hoe dat zou kunnen). 

Bij het uitwerken van de plannen van De 
Ulebelt voor de komende jaren en het vernieu-
wen van het aanbod van De Ulebelt zullen de 
uitkomsten van deze enquête een plek krijgen.



Landelijke  NME-nota
Vanaf 1 januari 2009 is het landelijke pro-

gramma Natuur- en Milieueducatie (NME) van 
start gegaan. Dit programma is de uitwerking 
van de Landelijke Nota NME “Kiezen, leren, 
meedoen”. Het programmabureau zit bij Sen-
terNovem. Begin maart zag de bijbehorende 
website het levenslicht. Het programma NME 
heeft tot doel burgers toe te rusten met kennis, 
inzicht en competenties op het gebied van na-
tuur en milieu. Dit speelt niet alleen op het ni-
veau van het individu, maar ook bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en overheden 
worden gestimuleerd mee te doen. In het pro-
gramma NME hebben jeugd en jongeren speci-
ale prioriteit, zowel binnen- als buitenschools.

Zie: www.senternovem.nl/nme

Natuurspeelplaatsen Deventer
Niet alleen De Ulebelt werkt hard aan het 

vormgeven van een natuurspeelplaats op haar 
eigen terrein. In Deventer zijn op een aantal 
plekken initiatieven gaande om te komen tot 
meer natuurlijk ingerichte speelplekken voor 
kinderen. Waar mogelijk, probeert De Ulebelt 
hier ondersteuning in te bieden in de vorm van 
adviezen, doorverwijsadressen en inspirerende 
foto's of boeken. Heel concreet zijn er in de Ri-
vierenwijk plannen om te komen tot een tijdelij-
ke speelplek op een voormalig sloopterrein, 
een speelplek die in samenspraak met de kin-
deren en de scholen uit de wijk verder wordt 
vormgegeven. Hierover meer in de volgende 
Ulepost!

Aanbod  schooljaar  2009/2010
Vanaf juni staat het nieuwe educatieve aan-

bod voor het schooljaar 2009/2010 op de digi-
tale NME-gids. Alle scholen zullen hierover ook 
schriftelijk bericht worden. Intekenen voor het 
nieuwe aanbod kan vanaf 15 juni. Na een eer-
ste jaar zijn wij, net als de gebruikers, erg te-
vreden over het gebruik van deze digitale gids. 
De invoering heeft niet tot grote problemen ge-
leverd bij scholen, en we vinden dat de service 
naar scholen een flink stuk verbeterd is. Dat 

scholen ook tevreden zijn, bleek al uit de eerder 
genoemde enquête onder alle basisscholen. 

De digitale NME-gids is te vinden via de 
website van De Ulebelt, www.ulebelt.nl en dan 
doorklikken op NME-gids. Onder het tabblad 
Educatie zijn bovendien een gebruikershandlei-
ding en toelichting te vinden.

Vertrek  Truus Mol
Tot onze grote spijt heeft Truus Mol be-

sloten De Ulebelt te verlaten met ingang van 
deze zomer en meer uren te gaan werken bij 
haar andere werkgever, de bibliotheek. Truus is 
voor veel leerkrachten een bekend gezicht/ be-
kende stem, omdat Truus de praktische afhan-
deling van de leskisten verzorgt. Zij belt scholen 
na als er eens iets ontbreekt, plant alle buiten-
lessen in en zorgt vooral steeds dat de ge-
vraagde leskisten via de transportdienst op tijd 
bij de scholen waren. Truus, we zullen je gaan 
missen! Bedankt voor al je werk bij De Ulebelt!

Online dassen bekijken
Op de website van buitengewoon.nl kunt u 

via een webcam live meekijken naar een das-
senburcht. De afgelopen maanden hebben de 
dassen hun burcht amper verlaten, dassen hou-
den geen winterslaap, maar wel een winterrust. 
De laatste weken zijn de dassen regelmatig ge-
spot door de kijkers van de webcam. Dassen 
zijn vooral ’s avonds actief. Ze zijn de laatste 
week druk met het uitgraven van de kamers in 
hun burcht en slepen nieuw nestmateriaal aan. 
Je kan aan hun activiteiten zien dat het voorjaar 
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weer is aangebroken! Wil je niets missen van 
de activiteiten van de dassen en misschien 
zelfs een jonge das spotten? Ga dan snel naar 
de webcam voor live beelden de das.

Kids for  animals
De Dierenbescherming heeft al jaren een 

leskoffer, Kids for Animals, die ook via De Ule-
belt te lenen is. Vanaf het volgende schooljaar 
is dit aanbod geheel vernieuwd en komt het 
Dierenbeschermersspel  in de uitleen.

Een spannende kwis  in de klas over Die-
renwelzijn in 70 vragen: Kun je prairiehondjes 
als huisdier houden? Welke dieren worden 
vaak gebruikt als proefdier?  Waarom steekt 
een pad de weg over? Hoe vang je een zwerf-
kat? Het antwoord op deze en nog veel meer 
vragen, vindt u in het Dierenbeschermersspel. 
Aan de hand van videofragmenten speelt u met 
uw leerlingen een boeiende en spannende 
kwis.

Kids for Animals vindt het belangrijk dat kin-
deren op een respectvolle manier met dieren 
omgaan. De relatie tussen mens en dier en die-
renwelzijn staat dan ook centraal in het Dieren-
beschermersspel.

Dit lespakket sluit goed aan bij de Keuze-
kist Thuisdieren (leuk thema om rond Dieren-
dag te programmeren in uw klas!) Ook vanaf 
15 juni te boeken op de digitale NME-gids!

Agenda
zondag 7 juni: Dag van de biologische 
Landbouw, ook bij De Ulebelt
vanaf 15 juni: intekenen op NME- aanbod 
2009/2010

Colofon
De Ulepost is een Nieuwsbrief over het aan-
bod natuur- en milieu-educatie (NME) van De 
Ulebelt, en verschijnt zes keer per jaar. De 
Ulepost bevat actueel nieuws voor het onder-
wijs, tips, oproepen etc. Kopij vanuit de scho-
len is van harte welkom! 
De Nieuwsbrief gaat naar alle NME-coördina-
toren van de basisscholen in Deventer en 
daarnaast naar geïnteresseerden. Aanmelden 
voor een abonnement kan via de coördinator 
Educatie Maike Nelissen: m.nelissen@ule-
belt.nl of telefonisch.
Voor vragen over NME of lesmateriaal, kunt u 
contact opnemen met een van onze educatie-
werkers, Truus Mol of Maike Nelissen (tel 
0570-653437).
De volgende Ulepost verschijnt eind juni.
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