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De Ulebelt is bovenal hét centrum voor
natuur- en milieu-educatie in Deventer.
Ook in 2016 hebben we onze educatieve
kerntaken op zeer goede wijze weten vorm
te geven.
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Circa 7500 leerlingen in het primair
onderwijs zijn met onze inspanningen
bereikt! Bijna alle scholen maken actief
gebruik van onze educatieve producten.
We zien daarbij dat er steeds meer gebruik
gemaakt wordt van het aanbod van
buitenactiviteiten. Dat sluit nauw aan bij de
visie dat natuurbeleving een belangrijke
basis vormt bij het bereiken van de
educatieve doelstellingen. Met dank aan
Rabobank Salland en LTO Salland hebben
we in 2016 tevens een interessant
educatieprogramma rondom landbouw,
voedsel en gezondheid voor het voortgezet
onderwijs kunnen ontwikkelen en
uitgevoerd op het Ecolyceum van het Etty
Hillesum-college.

11

Met betrekking tot de door ons
georganiseerde evenementen en
publieksactiviteiten kunnen we melden dat
het Jongedierenfeest en het Oogstfeest
weer veel mensen naar de Ulebelt hebben
getrokken, maar ook kleinere evenementen
zoals de Nacht van de Nacht zijn populair
bij onze bezoekers.
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We hebben in 2016 veel aandacht gegeven
aan de invulling van onze kinderboerderij.

Weliswaar hebben we helaas afscheid
moeten nemen van het paard Dave,
langzaamaan verworden tot boegbeeld van
de Ulebelt. Maar er zijn ook, mede op
verzoek van het publiek, nieuwe dieren
gekomen zoals de ezels en twee jonge
varkens. In het najaar dienden we
maatregelen te nemen met het oog op de
vogelgriep, maar dat heeft nauwelijks
invloed gehad op het (groeiende!) aantal
bezoekers van circa 65.000 dat de Ulebelt in
2016 bezocht!

De Ulebelt is bovenal hét
centrum voor natuur- en
milieu-educatie in
Deventer.

Wat betreft de projectinkomsten was 2016
een lastig jaar. We hebben onze acquisitaire
inspanningen verder verbreed, zowel qua
thema’s en werkgebied. Dat heeft inmiddels
wel geleid tot een aantal nieuwe opdrachten
en opdrachtgevers, maar nog niet tot
substantieel financieel resultaat.

Onze zorgactiviteiten zijn in 2016 wederom
licht gegroeid, maar bereiken
langzamerhand wel het plafond binnen de
huidige facilitaire voorzieningen en
mogelijkheden voor begeleiding.
De verbouwing van het hoofdgebouw heeft
in 2016 een belangrijke rol gespeeld in onze
activiteiten. We zijn erg blij met de
verbeteringen die in nauwe samenwerking
met onze huisbaas, de NV Vastgoedmaatschappij Milieucentrum, zijn
gerealiseerd. We verwachten dat dit op
termijn zeker zal bijdragen aan onze eigen
verdienmogelijkheden en functioneel
gebruik van de voorzieningen door derden.
De Ulebelt krijgt vorm dankzij de inzet van
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Activiteiten
een klein, maar zeer betrokken team aan
vaste medewerkers, ondersteund door een
grote groep aan enthousiaste vrijwilligers!
Wel dient te worden geconstateerd dat de
druk op de werkorganisatie steeds verder
toe neemt als gevolg van de bezuinigingen
van de afgelopen jaren en ook door
tegenvallende projectinkomsten. Met onze
eigen inkomsten hebben we in 2016 de
teruggelopen gemeentelijke subsidie helaas
net niet voldoende weten op te vangen,
waardoor een beperkt negatief resultaat
werd geboekt, wat we vooralsnog vanuit
onze reserves kunnen opvangen.
Over het verloop van 2016 kunnen we dus al
met al redelijk tevreden zijn. We zien echter
wel wat donkere wolken verschijnen met
het oog op de toekomst. De Ulebelt is
weliswaar nog steeds een financieel solide
organisatie, maar met toenemende kosten,
vooral op het gebied van onderhoud van het

terrein, voorzien we een moeilijke periode
indien de trend van de laatste jaren zich
ongewijzigd voortzet.
De Ulebelt ondersteunt via haar educatieve
kerntaken de transitie naar een meer
duurzame samenleving. De
maatschappelijke waarden die we met onze
activiteiten genereren blijven ondertussen
nog steeds verder toenemen. De Ulebelt is
klein en kwetsbaar, maar heeft
desalniettemin een grote reikwijdte. De
Ulebelt wil graag ook in de toekomst een
energieke en inspirerende maatschappelijke organisatie zijn, die samen
met de verschillende belanghebbenden
-de gemeente, bedrijven, scholen, natuurorganisaties, zorginstellingen en andere
maatschappelijke organisaties- zorgen voor
actieve betrokkenheid van grote en kleine
inwoners bij een duurzaam Deventer. Een
vitale basisorganisatie blijft daarbij echter
een belangrijke voorwaarde!

Educatie
Educatief aanbod scholen
De basisscholen maken goed gebruik van
ons reguliere aanbod van natuur- en
milieu-educatie. Er is onverminderd vraag
naar boerderij- en imkerlessen en ook het
bezoek aan de “doe-het-zelf” buitenlessen
(lente- en herfstpaden, vlinder- en
struinlessen) is buitengewoon goed. Circa
80% van de scholen in Deventer maakt
gebruik van het educatieve aanbod van de
Ulebelt. In totaal hebben we in 2016 circa
7500 leerlingen binnen het primair
onderwijs weten te bereiken.
Boomfeestdag

programma over voedselproductie
ontwikkeld, waarmee leerlingen van het
Ecolyceum letterlijk de boer op gaan. De
leerlingen van twee VWO-klassen gingen
op bezoek bij boerenbedrijven in de buurt
en leerden over de dagelijkse praktijk van
onder andere melkveehouders,
pluimveebedrijven, akkerbouwers,
aspergetelers en een geitenboerderij.
‘s Middags op de Ulebelt deelden ze hun
ervaringen, gingen ze in gesprek met de
professionals van LTO Salland en de
Rabobank en verwerkten ze de lokale
producten tot een gezamenlijke maaltijd.
Alleszelfmaken.nl verzorgde een
kookworkshop voor de leerlingen en
projectpartners.

Circa 7500 Leerlingen in het primair onderwijs worden bereikt.

Schooltuinen
De schooltuinen, voor circa 150 kinderen
van “de Vijf-er” en “de Ontdekking”, zijn ook
in 2016 weer gestart. Het blijft lastig om de
financiering voor dit initiatief voor de
langere termijn veilig te stellen.

De Boomfeestdag vond dit jaar plaats in het
Gooikerspark. Samen met de gemeente, het
Groenbedrijf en de groene
vrijwilligersorganisaties werd ook dit jaar
een educatief programma aangeboden.
Er werden haagbeukjes rondom de
vlindertuin in het Gooikerspark aangeplant
en daarnaast deden de kinderen een
bomencircuit met opdrachten over bomen.
De eerste twee honingbomen werden
samen met wethouder Frits Rorink
aangeplant.
Expeditie Uiterwaard
De Expedities Uiterwaarden, die we aan het
primair pnderwijs aanbieden in opdracht
van het Waterschap DOD, hadden afgelopen
voorjaar te lijden onder het hoogwater van
de IJssel, waardoor er helaas nogal wat
excursies moesten worden afgelast. Toch
hebben nog ruim 430 kinderen een bezoek
gebracht aan de uiterwaarden. Dit project
loopt in ieder geval nog door in 2017.
Voedseleducatie voor het Ecolyceum
De Ulebelt heeft in samenwerking met de
Rabobank Salland en LTO Salland (land- en
tuinbouworganisatie) een educatie-
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Overige doelgroepen
Naast het basisonderwijs, onderhoudt de
Ulebelt ook geregeld contact met andere
doelgroepen. Voor kinderopvangorganisaties zijn programma’s op maat
gemaakt en diverse organisaties maken
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hier gebruik van (seizoenspaden, speelmiddagen). De activiteiten zijn primair
gericht om positieve natuurervaringen mee
te geven en verbinding tussen kinderen en
hun omgeving te realiseren en te vergroten.
Voor het voortgezet onderwijs worden op
projectbasis activiteiten uitgevoerd.
Studenten van de Pabo komen regelmatig
op werkbezoek bij de Ulebelt om kennis te
maken met het educatief aanbod naar
scholen.

Hillesum-college hebben dit jaar
deelgenomen aan De NL-Doet-dag op
vrijdag 11 maart, waarbij diverse
terreinklussen zijn uitgevoerd.

Evenementen en
publieksactiviteiten
Jongedierenfeest
Het Jongedierenfeest stond dit jaar in het
teken van “Paard en Ezel”. Met de twee
ezels die aan het dierenbestand van de
Ulebelt zijn toegevoegd, ging een breed

Jonge-dierenfeest, met presentatie twee nieuwe ezels, trekt ruim
1200 bezoekers.

Nationale Modderdag
Eind juni vond de nationale modderdag
plaats, een evenement waarbij het
natuurlijk spelen en natuurbeleving hoog in
het vaandel staan, en er uiteraard niet op
vuile kleding wordt gelet!
Vijfhoekloop
Op zondag 12 juni vond de Vijfhoekloop
plaats, waarbij start en finish op de Ulebelt
waren gesitueerd. Ruim 1000 bezoekers en
deelnemers bezochten dit evenement.
Vakantieprogramma’s: Knotsgekke
Knutsels en Natuurdoe-middagen
In de vakantieweken waren er steeds
activiteitenprogramma’s voor kinderen:
speurtochten, knutselen, tekenen, en een
heuse ponyclub in de zomer. De
herfstvakantie kende als vanouds het
herfstige huttenbouwen, een workshop
Heksenbezems en de eikelinzamelactie.

gekoesterde wens vanuit onze bezoekers in
vervulling. Uiteraard was er deze dag veel
gelegenheid voor contact met de (jonge)
dieren. Er was veel ruimte voor de
natuurorganisaties om publiek te
informeren over hun activiteiten. Met ruim
1200 bezoekers was het Jonge-dierenfeest
ook in 2016 weer een groot succes!
NL-Doet-dag
Vrijwilligers en een grote groep leerlingen
van de Arkelstein-locatie van het Etty
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Natuurpeuters
Natuurbelevingsochtenden voor peuters
onder begeleiding worden goed bezocht;
van half maart tot eind oktober. Alle
kinderen van twee tot vier jaar waren
welkom om mee te lopen met Anna Vehof
van Buitenspelen Natuurlijk.
Oogstfeest
De Ulebelt organiseerde in samenwerking
met Zeldzaam Mooi op zondag 18
september het Oogstfeest. Er waren
diverse workshops, tochten, demonstraties
en er was ook veel te proeven. Voornamelijk
lokale voedselproducenten waren aanwezig
met prachtige streekproducten. Natuurlijk
waren ook onze partner-natuurorganisaties

aanwezig met een stand. Met bijna 2000
bezoekers was het Oogstfeest ook dit jaar
een succes!
Nacht van de Nacht en Nieuwe Energie
Overijssel
Tijdens de Nacht van de Nacht kwamen
ruim 150 mensen de nacht beleven over het
terrein van de Ulebelt, ieder jaar weer een
heel geslaagd feestje in een sfeervolle

ambiance. In samenwerking met Sterre
Delemarre werden onder andere
workshops nachtfotografie gegeven.
De Energiebus van provincie Overijssel gaf
deze avond de aftrap van een provinciale
tour Nieuwe Energie Overijssel, waarbij het
publiek op uitdagende wijze zelf energie en
energieverbruik kon ervaren.
Kerstmarkt
Vlak voor de kerstdagen, op zaterdag 17

december, werd een sfeervolle
kleinschalige kerstmarkt op het erf van de
Ulebelt georganiseerd, samen met andere
(zorg-)instellingen. Op de kerstmarkt
werden diverse activiteiten aangeboden,
was er muziek en konden zelfgemaakte
kadootjes voor de kerst worden
aangeschaft.

Projecten
Groene Loper
Met het project “de Groene Loper”, dat we
samen met IVN Overijssel uitvoeren in
opdracht van de provincie, ondersteunen
we verschillende groene buurtinitiatieven.
Er vonden in 2016 netwerkbijeenkomsten
en workshops plaats voor belangstellenden.
De Groene Loper Deventer maakt
onderdeel uit van de Groene Loper
Overijssel; een provinciaal project om
zoveel mogelijk mensen bij natuur,
landschap en biodiversiteit te betrekken.
Dat krijgt vorm via en met behulp van de
vele lokale groene (buurt)initiatieven in
Deventer. De Groene Loper Deventer
verbindt, versterkt en verankert bestaande
groene buurtinitiatieven en maakt deze
zichtbaar voor elkaar en voor de rest van
Deventer. In de zomer werd een fietstocht
uitgezet langs verschillende groene
initiatieven in Deventer, waarbij de
deelnemers aan de initiatieven allerlei
informatie aan bezoekers gaven en
activiteiten aanboden. Gedeputeerde Hester
Maij bezocht namens de provincie

Verbinden, versterken en verankeren van bestaande groene
buurtinitiatieven en deze zichtbaar maken voor elkaar.
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verschillende groene initiatieven. Inmiddels
wordt door de provincie nagedacht of de
Groene Loper in 2017 nog een vervolg
krijgt.
Klimaatadaptatie
In het pilot project, onder de noemer “Tegel
eruit, tuin erin!”, worden bewoners van
Colmschate-Zuid gestimuleerd om
maatregelen te nemen ter vergroening van
hun tuinen en het afkoppelen van
regenwater afkomstig van het
dakoppervlak. Het project wordt samen
met buurtbewoners opgepakt, waarbij in
eerste instantie vooral de specifieke
wensen, behoeftes en drempels van de
buurt in kaart worden gebracht.

Bedrijven en hun medewerkers stimuleren tot actie over te gaan
op verschillende duurzame thema’s, zowel binnen het bedrijf als
thuis.

Buurtcomposteren
De Ulebelt werkte in opdracht van
Rijkswaterstaat in 2016 samen met De
Waard Eetbaar Landschap en Nudge aan
het opzetten van het Compostgilde, een
landelijk netwerk voor thuis- en
buurtcompost en een landelijke campagne
om composteren te promoten. Er wordt
onderzocht hoe op buurtniveau lokale
compostwerven kunnen worden opgericht,
waar GF(T) van huishoudens wordt
verzameld en ingezet om compost ten
behoeve van bijvoorbeeld buurtmoestuinen
te produceren. Het project heeft als doel
om de GF(T) fractie in het restafval te
minimaliseren en afval om te zetten naar
een bruikbare grondstof. De Ulebelt is
penvoerder in dit traject.
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Voedselcoöperaties
Met financiering van de provincie Overijssel
en Rabobank Salland hebben we in 2016 het
initiatief genomen om voedselcoöperaties
door burgers te stimuleren. Een voedselcoöperatie is feitelijk niet meer dan een
afspraak met een groepje mensen om
samen bij een lokale boer producten in te
kopen. Bestellingen, logistiek en distributie
houd je in eigen hand en regel je onderling.
Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Heerlijk
en vers eten, voor de laagst mogelijke prijs
en toch een eerlijk inkomen voor de boer.
Maar hoe doe je dat? Daarvoor is onderzoek
uitgevoerd door Saxion en Van Hall
Larenstein en worden er tien bijeenkomsten
georganiseerd in Salland. De Ulebelt biedt
daarbij ondersteuning aan mensen die
graag een dergelijk samenwerkingsverband
willen opzetten. Lijnen tussen consument
en producent worden verkort en kosten
verlaagd.
Watereducatie
De centra voor natuur- en milieu-educatie
(NME) in Nederland werken regelmatig
samen, op verschillende onderwerpen.
Deze samenwerking wordt gestimuleerd
door Gemeenten voor Duurzame
Ontwikkeling (GDO). Op het thema Water
heeft het GDO onder andere aan de Ulebelt
gevraagd een presentatie op te stellen over
de rol die NME kan vervullen voor het
behalen van beleidsdoelstellingen van de
landelijke Waterschappen. Dat gaat over
bewustwording en handelingsperspectief,
bijvoorbeeld over wat er wel en niet in het
riool mag, met aanpassingen op
klimaatverandering door tuinen te
onttegelen en met goede watereducatie-

projecten op scholen. Ook werken we in
opdracht van GDO aan samenwerking met
de tuinbranche en het verkennen en in
beeld brengen van samenwerkingsmogelijkheden tussen tuincentra en NMEcentra in het kader van klimaatadaptatie.
Compostdag
Ook in 2016 heeft de Ulebelt in opdracht van
Circulus-Berkel de jaarlijkse compostdag
georganiseerd. De compostdag heeft als
doel aandacht te vragen van burgers voor
het belang van gescheiden inzameling van
GFT en het promoten hiervan. Het publiek
krijgt advies over de inzet van compost,
onder andere voor het vergroenen van hun
tuin. Daarnaast biedt de Ulebelt op deze
dag voorlichting en promotie van allerlei
bodem-initiatieven en verzorgt de uitgifte
van gratis zakken compost.
Challenge4Change
In samenwerking met Living Green heeft de
Ulebelt een opzet gemaakt voor de invulling
van het MVO-beleid van bedrijven.
Challenge4change is een project om
bedrijven en hun medewerkers te
stimuleren tot actie over te gaan op
verschillende duurzame thema’s, zowel
binnen het bedrijf als thuis. De Ulebelt biedt
belangstellende bedrijven begeleiding om
het interne proces van idee tot uitvoering
samen met de medewerkers van het bedrijf
te bedenken en aan te pakken. In 2016 is
gestart met de promotie van dit project.

Kinderboerderij
Dierenbestand
In de zomer van 2016 overleed het paard
Dave. Dave was al jaren het boegbeeld van
de Ulebelt. Veel bezoekers van de Ulebelt
hebben ooit wel eens een rondritje gemaakt
in de ponykar. In eerste instantie is
vervanging van Dave door een ervaren en
braaf paard nog lastig gebleken. We hebben
in het voorjaar gevolg kunnen geven aan
een lang gekoesterde wens van veel
bezoekers; de aanschaf van twee ezels. Ook
zijn twee nieuwe varkens aangeschaft om
in de toekomst weer biggen te kunnen
hebben. Het houden van grotere
landbouwhuisdieren maakt deel uit van
onze educatieve functie. Daarnaast zijn er
natuurlijk ook kleinere landbouwhuisdieren
zoals schapen en geiten en kleinere dieren
waar de kinderen wat makkelijker contact
mee kunnen maken, zoals, konijnen, kippen
en cavia’s.

Opvang konijnen en knaagdieren
In samenwerking met de gemeente,
Dierenbescherming Overgelder en
Dierenkliniek Deventer bieden we
opvangmogelijkheden voor zwerf- en
afstandsdieren. Veel dieren worden
uiteindelijk herplaatst in nieuwe
gastgezinnen. Er werd in 2016 daarnaast
ook weer veel gebruik gemaakt van de
mogelijkheid tot het plaatsen van konijnen
of knaagdieren in de vakantieopvang.
Vogelgriep
In het najaar van 2016 werden we
opgeschrikt door de uitbraak van
vogelgriep. De economische risico’s van
vogelgriep zijn met name gerelateerd aan
de pluimveesector, echter ook kinderboerderijen en andere publieksboerderijen
zijn verplicht een aantal maatregelen te
nemen. Dit betekent voor ons een

Grotere landbouwhuisdieren maken deel uit van onze educatieve
functie.
ophokplicht, afscherming van de
vogelverblijven voor het publiek en
ontsmettingsmaatregelen voor het terrein.
Al met al maken deze maatregelen het
terrein helaas niet aantrekkelijker voor het
publiek, maar kan ook worden
geconstateerd dat we goed in staat zijn om
de verplichte maatregelen goed en snel in
te voeren. Verwacht kan worden dat de
uitbraak van vogelgriep in de toekomst
vaker zal optreden. We zullen daar in de
toekomst qua huisvesting van onze vogels
rekening mee moeten gaan houden.
Gein met je konijn
Jenny Bruinsma heeft ook in 2016
trainingen verzorgd voor kinderen èn hun
ouders om meer te halen uit hun relatie
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met hun konijn of cavia. Beiden leren om
door middel van kooiverrijking en kleine
trainingsopdrachten het leven van een
konijn of cavia aangenamer te maken en het
plezier van het houden van deze dieren te
vergroten.

Gebouwen en terrein
Facilitering van natuur- en milieuorganisaties
De Ulebelt is voor verschillende natuur- en
milieuorganisaties in Deventer het
thuishonk. De Imkervereniging, de IVNafdeling, de KNNV en de Vogelwerkgroep
IJsselstreek houden bij ons onder andere
hun ledenbijeenkomsten en organiseren
diverse lezingen en cursussen. Zo worden
er bijvoorbeeld elk jaar natuurouders
opgeleid die de scholen helpen bij de
uitvoering van hun natuureducatie.

Wij bieden natuur- en milieuorganisaties de faciliteiten om
steeds meer inwoners van Deventer te betrekken bij natuur en
leefomgeving.”
Ook worden nieuwe imkers opgeleid, die
bijdragen aan een goede bijenstand en
productie van bijenproducten. De
vogelwerkgroep verzorgt elk jaar
beginnerscursussen voor vogelkijkers en
het IVN en de KNNV verzorgen lezingen
over allerlei natuuronderwerpen. Op deze
manier worden steeds meer inwoners van
Deventer betrokken bij de natuur en hun
leefomgeving.

hoofdgebouw gerealiseerd. De entree is
sterk verbeterd, de balie vernieuwd, de
grote zaal aangepast, extra groepsruimte
gerealiseerd aan de achterzijde van het
gebouw en opslagruimte voor onze
lesmaterialen. Aan de buitenzijde hebben
we vooral gebruik gemaakt van houten
elementen. Samen met de kleurstelling
geeft dit het gebouw een veel frissere en
duurzamere uitstraling. De verbouwing van
de keuken is tot in 2017 uitgesteld. We
verwachten met de verbouwing van het
hoofdgebouw in de komende jaren nog
meer gebruikersgroepen te mogen
ontvangen.
Horeca in de Kikkerkeet
De Kikkerkeet is de naam van de kiosk van
waaruit wij onze horeca-activiteiten
organiseren. Een groep van circa tien
vrijwilligers zorgt voor openstelling van het
gebouw en het terras van april tot en met
oktober op vier middagen per week. Er
wordt vooral ingezet op de verkoop van
koffie, thee, sap en ijs. In samenwerking
met de vrijwilligers wordt verbreding
gezocht in het productenpalet.

(meer voor volwassenen) dat ook in
Deventer actief is. De boeken zijn te
herkennen aan een eigen zwerf-sticker en
via internet is te traceren waar de boeken al
gezworven hebben. Zwerfboekenstations,
een initiatief van Nationaal Fonds
Kinderhulp, zijn bij veel kinderboerderijen
te vinden. Het Zwerfboekenstation op de
Ulebelt moet geregeld aangevuld worden
met nieuwe zwerfboeken, wat erop duidt
dat er met regelmaat gebruik van wordt
gemaakt.
Boerderijwinkel
Iedere week (van mei tot oktober) waren
volop verse groenten te verkrijgen, ook
groenten als pastinaak, palmkool,
wortelpeterselie. Ook verse kruiden als
maggi, salie, rozemarijn, tijm, selderij en
peterselie, bij- en bloemenhoning, en zaden
lagen in de kraam.

Dagbesteding, leerwerkplekken en werkervaring opdoen in een
beschermde omgeving.

In aanloop naar de kerst verkochten de
kinderen van ons zorgproject zelfgemaakte
producten op een kleine, gezellige
kerstmarkt, waarbij ook de Kikkerkeet
geopend was.

Huiszwaluwtil en volière
In het voorjaar plaatste de Vogelwerkgroep
IJsselstreek een prachtige huiszwaluwtil op
het terrein, in de rustweide.
De Boerderijwinkel wordt gerund door een
klein team van enthousiaste vrijwilligers en
was in 2016 geopend op de woensdag- en
zaterdagmiddag.
Inzameling afval en reststoffen
Ook in 2016 bieden we bezoekers en
omwonenden de mogelijkheid om luiers,
kleding en elektrische huishoudelijke
apparaten bij ons op het terrein in te
leveren. Met betrekking tot dat laatste,
waarin we deelnemen aan het landelijke
project “Wecycle”, ontvingen we een
waarderingsprijs voor de beste promotie.

Verbouwing hoofdgebouw
Met de NV Vastgoedmaatschappij
Milieucentrum hebben we in 2016 een
aantal belangrijke aanpassingen van het

Zorg en dagbesteding
De huisvesting voor onze siervogels was
dusdanig slecht dat deze vervangen moest
worden. We hebben centraal op het erf een
mooie gecombineerde volière getimmerd.
Kinderzwerfboekenstation
Het Zwerfboekenstation sluit prima aan bij
het wereldwijde initiatief van Bookcrossing
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zaterdagen meewerkdagen op de boerderij
plaats onder de noemer “Samen aan het
Werk”, waarbij kinderen, maar ook
volwassenen, samen met ouders en
vrijwilligers meehelpen bij de verschillende
boerderijklussen.

Zorgboerderij de Ulebelt
Dit jaar werden circa 15-20 kinderen
opgevangen in de dagbesteding,
voornamelijk naschools, maar ook op de
zaterdagen. De kinderen helpen onder
begeleiding mee in de dierverzorging, op
het terrein en in de horeca.
In de zomer vonden op een aantal

Keurmerk ”Kwaliteit laat je zien”
In het kader van het Keurmerk “Kwaliteit
laat je zien” van de Federatie Landbouw en
Zorg, is een separaat inhoudelijk
jaarverslag opgesteld. Dit jaarverslag is
onderdeel van de protocollen van het
Keurmerk en dient te worden beoordeeld
door een extern deskundige. Dit heeft
geleid tot een positieve uitkomst.
Partners
De samenwerking met de Noorderbrug,
een woonvoorziening voor doven en
slechthorenden nabij station Colmschate, is
in 2016 verder uitgebreid. Deze mensen,
deels met een verstandelijke beperking,
doen met hun werkzaamheden op ons
terrein verschillende dagdelen actief mee in
hun eigen leefomgeving. En dat wordt
wederzijds zeer positief gewaardeerd!
Daarnaast wordt samengewerkt met de
Parabool, J.P. van de Bent en Dimence,
waarbij de Ulebelt cliënten van deze
instellingen dagbesteding biedt.
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De organisatie

Financien

Vaste team
Een van de vaste teamleden heeft een groot
deel van 2016 gebruik gemaakt van
zwangerschaps- en ouderschapsverlof.
Deze afwezigheid hebben we opgevangen
met de tijdelijke aanstelling van een extra
dierverzorger/activiteitenbegeleider.
De terreinmedewerker die de afgelopen
jaren bij ons was gedetacheerd via Sallcon/
Deventer Werktalent, heeft in verband met
een verhuizing in september afscheid van

Resultaten
In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de
financiële stand van zaken over geheel
2016, gerelateerd aan de begroting. De
gemeentelijke subsidie is in 2016 wederom
afgenomen als gevolg van de bezuinigingsmaatregel uit 2013 die gefaseerd wordt
doorgevoerd. Het eindresultaat over 2016 is
met een tekort van ruim € 15.000,= helaas
negatief uitgevallen. Dat is sinds de start
van de Ulebelt in 2007, als centrum voor
natuur- en milieueducatie en
kinderboerderij, nog niet eerder
voorgekomen. Het tekort zal vanuit onze
opgebouwde reserves worden gedekt.

ons genomen. Vervanging van deze functie
is lastig gebleken, gelet op de regeling
loonkostensubsidie welke op de
medewerker van toepassing was, en
derhalve de beperkte financiële
mogelijkheden. Uiteindelijk is vervanging
geregeld per februari 2017, maar voor een
beperkter aantal uren. Met name voor de
zorgfunctie is in 2016 aanvullend personeel
ingeleend via een uitzendbureau ter
vervanging van een van de vaste
medewerkers.

De ruim honderd vrijwilligers zijn belangrijk en worden hoog
gewaardeerd.”
De omvang van het vaste team bedroeg in
2016 10 medewerkers (7,4 FTE, excl.
detachering) verdeeld over de groepen
Educatie en Projecten, Kinderboerderij en
Terrein en Directie en Bedrijfsondersteuning.
Vrijwilligers, stagiaires,
leerwerkplekken en begeleid werk
De Ulebelt kan niet functioneren zonder
inzet van de vele trouwe vrijwilligers, die
inzetbaar zijn in alle onderdelen van de
organisatie. Vrijwilligers krijgen een goede
inwerkperiode, werkbegeleiding en er zijn
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geregeld bijeenkomsten voor de onderlinge
band. De inzet van de ruim 100 vrijwilligers
is uiterst belangrijk voor de Ulebelt en
wordt bijzonder hoog gewaardeerd.
Stagiaires van verschillende opleidingen en
niveaus krijgen de kans om werkervaring
op te doen bij de Ulebelt. Het gaat vooral
om leerlingen uit het agrarisch onderwijs
en zorg en welzijn.
Daarnaast bieden we, vooral in nauwe
samenwerking met de Sallcon/Deventer
Werktalent, diverse mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt een beschermde
werkplek.
Bestuur
Het bestuur bestond in 2016 uit zeven
leden, te weten Karin Obdeijn (voorzitter,
einde 1e termijn maart 2017); Hessel
Draaisma (secretaris, uitgetreden in
september 2016); Barend Hess
(penningmeester, einde 2e termijn januari
2019); Ton de Haan (communicatie en
sponsoring, einde 2e termijn juli 2020), Bas
van de Moosdijk (bouw en terreinzaken,
einde 1e termijn maart 2017), Bob
Fenneman (sociale cohesie, einde 2e
termijn juli 2020) en Marlou van den Bosch
(P&O, uitgetreden in februari 2016).

Inmiddels is in maart 2017 het bestuur
weer aangevuld tot zes leden.
Het bestuur kwam in 2016 elf keer bijeen
voor vergaderingen. Het bestuur stelt
onder meer het jaarlijkse beloningsbeleid
vast voor de medewerkers van de
stichting. Hierbij wordt de CAO Welzijn en
Maatschappelijke Dienstverlening gevolgd.
Het bestuur zelf is onbezoldigd.
Prestatieladder
Socialer Ondernemen
De Ulebelt voldoet ruimschoots aan de
normen voor Trede 3 van de
Prestatieladder Socialer Ondernemen
(PSO). Mensen met een grotere afstand tot
de arbeidsmarkt krijgen bij de Ulebelt de
kans krijgen om actief te worden,
werkervaring op te doen en deel te nemen
aan het arbeidsproces.

Voor een groot deel wordt dit negatieve
resultaat veroorzaakt door een lagere
bijdrage vanuit de gemeente, maar ook door
(lagere) opbrengsten uit projecten in de
eigen baten en een reservering voor
meerjarenonderhoud aan de eigen
opstallen en andere terreinelementen.
Het totaal aan projectomzet is ruim
achtergebleven bij onze begroting, alhoewel
we door inzet van eigen uren een relatief
goed resultaat hebben geboekt. Het
acquireren van nieuwe projecten is in 2016
een belangrijk aandachtspunt geweest. Met
name aan het eind van het jaar zijn nieuwe
projecten geacquireerd bij Rijkswaterstaat,
de Gemeenten voor Duurzame
Ontwikkeling, de Waterschappen en de
provincie Overijssel. De resultaten van deze
projecten zullen in verband met de
doorlooptijd voornamelijk in het volgende
jaar worden geboekt. In de samenwerking
met Living Green zien we dat ook het
bedrijfsleven inmiddels interesse begint te
vertonen in onze dienstverlening. We hopen
dat zich dat in 2017 doorzet!
Ten aanzien van het groot meerjarenonderhoud van onze eigen opstallen zien we
dat dit vanaf 2017 voor substantieel hogere
kosten zal zorgen. We hebben dan ook
gemeend om een reservering te moeten
opnemen om dit noodzakelijke
meerjarenonderhoud voor de komende
jaren gedeeltelijk te kunnen opvangen om
ernstig kwaliteitsverlies te voorkomen.
Deze reservering voorziet echter niet in de
toekomstige normale onderhoudskosten.

in dit jaarverslag, omdat ze getuigen van
grote betrokkenheid bij onze doelstellingen.
Allereerst mogen natuurlijk de bijdragen
worden genoemd van bijna 600 Vrienden
van de Ulebelt, die met een geldelijke
bijdrage laten zien dat zij het werk van de
Ulebelt heel belangrijk vinden.
Rabobank Salland is ook in 2016 onze
hoofdsponsor geweest. Naast de
sponsoring heeft de Rabobank zich ook
meer opgesteld als samenwerkingspartner,
vooral in de projecten rondom landbouw en
voeding.

Bijna zeshonderd ‘Vrienden van de Ulebelt’ laten met hun
geldelijke bijdrage zien onze activiteiten belangrijk te vinden.
De kinderkleding- en speelgoedbeurs heeft,
dankzij de inzet van circa 50 vrijwilligers,
twee beurzen georganiseerd in de
Ichtuskerk. Een groot deel van de
opbrengst is wederom ten goede gekomen
aan de Ulebelt!

Daarnaast mochten we aanzienlijke
financiële bijdragen ontvangen van
verschillende lokale ondernemers en
stichtingen, waarmee we onder andere een
aantal terreinvernieuwingen konden
financieren en voorzieningen voor een
aantal van onze zorgprojecten vorm konden
geven.

Donaties en sponsors
Donaties en sponsorbijdragen maken, naast
inkomsten uit projectwerk en
zorgactiviteiten, een belangrijk deel uit van
onze eigen inkomsten. Deze bijdragen
verdienen het om apart te worden benoemd
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Resumerend kunnen we stellen dat we
uitermate trots zijn met de inhoudelijke
resultaten die we - samen met onze
partners en al onze vrijwilligers - hebben
bereikt met betrekking tot onze educatieve
kerntaken en de maatschappelijke
meerwaarde die we bewerkstelligen.
We zijn natuurlijk minder blij met het
negatieve financiële eindresultaat. De
effecten van de doorlopende
bezuinigingsmaatregelen tezamen met de
tegenvallende ontwikkeling van de
projectenmarkt doen zich inmiddels gelden.
We hebben deze situatie en verwachte
ontwikkeling inmiddels bij de gemeente
Deventer onder de aandacht gebracht en
vertrouwen erop dat we samen in staat
zullen zijn om de Ulebelt als vitale en
weerbare organisatie te behouden. Van
daaruit hopen we nog vele jaren een
waardevolle bijdrage aan duurzaam
Deventer te kunnen leveren!

14
1418 leerlingen bereiktleerlingen

28 x materiaalzending: vogels in de
winter, m2 tuin, vlinders,
paddenstoelen
Gerealiseerd
Regelmatig contact via mail en
telefoon. Persoonlijke contacten via
leerkrachten die op terrein zijn.
6x gerealiseerd
Ca 150 kinderen van 2 scholen;
5 klassen

Beschikbaar voor alle scholen
Actieve benadering scholen en
nieuwe scholen
Uitgave Nieuwsbrief De Ulepost
Tegen betaling faciliteren van de
stichting schooltuinen met terrein

Deelname 2 scholen, locatie nader te Sint Bernardusschool, Wizardschool Locatie: Gooikerspark. uitgebreid programma i.s.m.
bepalen
het Groenbedrijf Deventer, SNA, IVN, de
Vogelwerkgroep. De opening werd verricht door
wethouder Rorink

On-line reserveringstool
Contacten/bezoeken aan
scholen

Schooltuinen
Boomfeestdag

Overig

3002 leerlingen bereikt

288 weekuitleningen gerealiseerd;
35 verschillende scholen
380 weekuitleningen van leskisten
aan circa 30 scholen voor primair
onderwijs
Leskisten

Jeugd

18 expedities Uiterwaard in kader van RvdR (432
leerlingen)
Energiefietsen geplaatst dankzij gewonnen prijs bij
Stichting voor Elkaar
Zomerrondleiding gerealiseerd

44 Lente- en/of herfstpaden
gerealiseerd;
Toch fototentoonstelling
gerealiseerd

Begeleide rondleidingen op verzoek
en tegen vergoeding
Expeditie Ulebelt beschikbaar als
doe-het-zelf rondleiding. Wordt
verder ontwikkeld met educatieve
elementen op het terrein
Lente- en herfstpad beschikbaar
voor scholen (doe-het-zelf)
Geen tentoonstelling gepland, ivm
onvoldoende ruimte
Tentoonstelling
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Fototentoonstelling van deelnemers fotoworkshop
Earth Hour

Voornamelijk kleutergroepen, beperkt groep 3 en 4
(1049 leerlingen totaal)

Tevens Geo-cache op terrein uitgezet plus speurtocht
in de zomer
Doe-het-zelf rondleiding beschikbaar Zie hieronder
Groepbezoeken zonder
begeleiding en (doe-hetzelf) en rondleidingen

En schoolbezoeken (doehet-zelf): lente- en
herfstpad

43 boerderijlessen en 15 imkerlessen; 1440 leerlingen
mee bereikt
Gerealiseerd

40 lessen i.s.m. de imkervereniging
Boerderijlessen en
imkerlessen

Lessen worden door de scholen zelf verzorgd.

Met ingang van 2014 volledige gedigitaliseerd; nieuwe
layout

Opmerkingen

Gerealiseerd
Resultaten
Activiteiten

Als vitale en weerbare organisatie
leveren wij een waardevolle bijdrage
aan duurzaam Deventer.

Educatie

Overzicht activiteiten
activiteiten 2016
2016
Overzicht

BIJLAGE 1
BIJLAGE 1

Resumé
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17

Ontwikkelen,
acquisitie en
netwerken

Evenementen

Activiteiten

Onderhoud en
beheer
kinderboerderij
en terrein

Openstelling

Gerealiseerd

193x

Gebouw en terrein op verzoek
beschikbaar voor organisaties
(ongeveer 100 x). Facilitering tegen
vergoeding

vSKBN heeft in 2016 moeilijk jaar ivm
bestuurscrisis

1-2 maal per jaar participeren in
kinderboerderijnetwerken (SKBN)

Netwerken

12 mei, bijeenkomst vSKBN
Gouda

Nationale Modderdag ism Raster 5 hoekloop op 12 juni
Sam&Ko, 29 juni, ca. 200
kinderen. Rondleiding
Gooikerspark met IVN.
Facilitering diverse feestjes.

Ontwikkeling en acquisitie acitiviteiten,
zoals rondleidingen, (veld)workshops,
presentaties en catering, vraag gericht
en op maat gesneden. Ook facilitering
vergaderingen en verjaardagsfeestjes

Nieuwe activiteiten

Gezellige dag met thema Ezels en Paarden.
Speciale aandacht voor de nieuwe ezels.

Ca 10 natuur belevingsochtenden voor peuters
op vrijdag; 2 knotsgekke knustelmiddagen,
diersporen zoeken

ca 1500-2000 bezoekers

Ca 1200 bezoekers

Knutselmiddagen in vakanties

Varierend, dagelijks 3-5 kinderen,
totaal ca 500-700 kinderen

Geen reservering voor onderhoudskosten
(onderzoek gedaan naar omvang)

Mede dankzij tomeloze inzet van vrijwilligers!

Oogstfeest. Beperkte financiele 2000 bezoekers
bijdrage van het publiek

500–1000 bezoekers

Facilterende rol m.n. in vakantieperioden, i.s.m. particuliere initiatieven

activiteiten op woensdag,
vrijdag en/of zondag
Jongedierenfeest. Beperkte
financiele bijdrage van het
publiek

100-200 kinderen kunnen na schooltijd
onder begeleiding meehelpen op de
kinderboerderij

meewerken op de boerderij

Conform afspraken beheer
Gooikerspark

Beheer van het terrein dat door Terrein is netjes onderhouden en maakt Gerealiseerd
de Ulebelt in gebruik is
een aantrekkelijke uitnodigende indruk

Naast zwerfdieren ook afstandsdieren en
logee’s

Exploitatie konijnen-knaagdierenopvang Loopt
i.s.m. met Dierenbescherming

Zoönosen keurmerk verlengd

Opmerkingen

Met inzet van vrijwilligers, stagiaires

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Naar schatting ruim 65.000
bezoeken

Gerealiseerd

Gein met je Konijn; Groei en Bloei, Stichting Natuur
Anders: snoeicursus

Informatieuitwisseling via ecologisch netwerk, Groene
Loper en expertgroep van de Adviesraad

IVN, KNNV, Vogelwerkgroep, Imkervereniging, Raster
(Potje van Otje), Dierenbescherming, Groene Knoop,
Het Groen Bedrijf, Gemeente, Cursus Permacultuur,
Solis, NMO, Particulieren (cursussen, workshops,
vergaderingen en feestjes)

Opmerkingen

Aantrekkelijke educatieve
kinderboerderij.

Beheer conform het keurmerk
kinderboerderijen (keurmerk is in 2012
verstrekt)

Van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00
uur. Zaterdag en Zondag van
13.00 – 17.00 uur.
Kiosk open in het zomerseizoen op
woensdag-, vrijdag- en zondagmiddag

Openstelling kinderboerderij
stal en kiosk

Beheer kinderboerderij

Totaal 50.000 - 60.000 bezoeken
7 ha.

Openstelling overdag van
terrein en twee
speelvoorzieningen

Prestatie

Compostdag, Compostcomplot,
Groene Loper, Moestuinenproject
met GGZ/Sportbedrijf, Expeditie
Uiterwaard, Voedselcooperaties,
Tegel eruit, tuin erin, Clean Tech,
voedselcooperaties, voedseleducatie
Etty Hillesum

Nieuwe activiteiten

Specifieke NME projecten
gefinancierd door derden: acquisitie
en projectwerking met oa.gemeente,
waterschappen en provincie.

Vrijdag 11 maart NL Doet-dag (oa
met leerlingen van Arkelstein!).
Cursussen IVN (Natuurouders),
voorlichting Paddenwerkgroep,
cursus vogelwerkgroep,
imkeropleiding opgestart, opleiding
specialist bijenproducten

Minimaal vier educ(re)atieve
activiteiten met organisaties uit het
Platform en maatschappelijke
organisaties (voorbeelden zie
subsidieaanvraag)

Info uitwisseling via kennisplatform
Leefomgeving provincie Overijssel,
Gelders NME netwerk, NME
vakgroep VVM, Overijssels netwerk,
vSKBN, GDO

Geen aanvragen

Max 1000 euro beschikbaar voor
publieksactiviteiten van organisaties
(namen organisaties, zie tabel in
subsidieaanvraag)

Aantal bijeenkomsten afhankelijk van Platform niet als zodanig bijeen
geweest
definitieve organisatievorm van de
Groene Loper. Afstemming met
stadsecoloog

Via website

Actieve marketing.

Gerealiseerd
Open van maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur (invulling samen
met vrijwilligers en leerwerkplekken)
Actuele website.
Nieuwsbrief minimaal 3x per jaar

Resultaten

Participeren in provinciale Participeren in provinciale NME
netwerken (Overijssel en Gelderland)
en landelijke netwerken
en volgen ontwikkelingen landelijke
netwerken (GDO, IVN). 5-10
bijeenkomsten per jaar

Coördineren educ(re)
atieve activiteiten door
combinaties van
organisaties onder andere
uit het Platform

Kinderboerderij
Activiteiten
en Terrein

Acquisitie

Beschikking stellen
gebouw

Ondersteuning
en Netwerken

Faciliteren van en
participeren in Platform
Natuur en Milieu / de
Groene Loper

Balie/telefonist
website

Activiteiten

Informatieverstrekking

Educatie

BIJLAGE 2

Baten en Lasten de Ulebelt 2016
Gerealiseerd

Begroting		Gerealiseerd

2016

2016		 2015

BATEN
					
Eigen baten

113.224		

161.500		

109.849

Kostprijs eigen baten

35.274		

72.500		

43.255

Marge eigen baten

77.950		

89.000		

66.594

Gemeentesubsidie

Stichting De Ulebelt, centrum voor natuur- en milieu-educatie & kinderboerderij
©2017
Redactie: Kor Braams en Maike Nelissen
Eindredactie: Maike Nelissen
Vormgeving: George Schaaf

378.388		378.388		 386.870

Sponsorbijdragen en donaties

36.130		

40.000		

31.617

Reintegratie,beschermd werken,e.d

81.963		

67.000		

70.964

574.388		

556.045

BRUTO MARGE

Colofon

574.431

LASTEN					
Personeelskosten

405.072

402.642		389.372

Huisvestingkosten

87.012

87.000		86.713

Kosten bedrijfsvoering boerderij

20.473

17.750		

Organisatiekosten

64.354

63.000		59.033

5.408

5.500		4.523

Afschrijvingskosten
Bijzondere baten en lasten
TOTAAL LASTEN

15.683

0

0		

0

582.319

575.892		

555.324

EXPLOITATIERESULTAAT

-7.888

-1.504		 721

FINANCIEEL RESULTAAT

744

1.500		 1.516

Dotatie reservering meerjarenonderhoud
NETTO EXPLOITATIESALDO

-8.689
-15.833

-4		2.237
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Centrum voor natuur- en milieu-educatie en Kinderboerderij
Maatmansweg 3, 7425 NC Deventer
T 0570 65 34 37
M info@ulebelt.nl
I www.ulebelt.nl
facebook.com/DeUlebelt
Twitter.com/ulebelt

inderboerderij Milieu educatie Thematuinen Vrienden Klimaa

tuinen Boerderijwinkel Cursussen & workshops Schooltuinen

wijs Buitenlessen Kinderboerderij Dagbesteding Vrijwilligers

Voeding- en gezondheidsprojecten Terras Duurzame projecte
Schooltuinen Natuurlijk spelen Evenementen Dagbesteding

www.ulebelt.nl

