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In 2017 hebben we het 20-jarig bestaan van
de Ulebelt gevierd! Sinds de statutaire
oprichting van het Milieucentrum in 1996,
ruim twintig jaar structurele natuur- en
milieu-educatie in Deventer! In het licht van
de maatschappelijke uitdagingen waar we
voor staan, qua klimaatadaptatie,
energietransitie en overgang naar de
circulaire economie, is dat van groot belang
en zeker een feestje waard! Natuur- en
milieu-educatie levert namelijk een
aantoonbare, substantiële bijdrage aan de
betrokkenheid van de burger bij de
leefomgeving. En alle bovengenoemde
transities vragen om een gezamenlijke
aanpak van overheid, bedrijven en burger.
Die betrokkenheid is dus van groot belang!
De Ulebelt is hét centrum voor natuur- en
milieu-educatie in Deventer. De educatieve
kerntaken staan dan ook al ruim 20 jaar
centraal. Elk jaar worden zo’n 7000
leerlingen in het primair onderwijs met
onze materialen en/of diensten bereikt!
Bijna alle scholen maken actief gebruik van
onze educatieve producten, waarbij het
gebruik van ons aanbod van
buitenactiviteiten steeds verder toe neemt.
Dat sluit nauw aan bij de visie dat
natuurbeleving een belangrijke basis vormt
bij het bereiken van de educatieve
doelstellingen. Het educatieprogramma
rondom landbouw, voedsel en gezondheid
voor het voortgezet onderwijs sluit hier
goed bij aan.
De door ons georganiseerde evenementen
en publieksactiviteiten als het Jongedierenfeest en het Oogstfeest hebben weer
veel mensen naar de Ulebelt getrokken, en
ook kleinere evenementen zoals de Nacht
van de Nacht en de Kerstmarkt zijn
populair bij onze bezoekers. De
kinderboerderij speelt een uitermate
belangrijke rol in onze educatieve en in de
algemene publieksfunctie. Het aantal
bezoekers dat wij mogen verwelkomen ligt
om en nabij de 70.000 per jaar.
Na 2016 was 2017 eveneens een lastig jaar
qua financieel resultaat, vooral door
stijgende bedrijfskosten. De totale omzet
van ons projectenwerk is licht hoger
uitgevallen dan begroot, maar het resultaat
is nog niet voldoende om de stijgende
kosten te dekken. Onze zorgactiviteiten zijn
in 2017 eveneens licht gegroeid, maar
bereiken wel het plafond binnen de huidige
facilitaire voorzieningen en de
mogelijkheden voor begeleiding.
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In 2017 hebben we, in nauwe samenwerking
met de NV Vastgoedmaatschappij
Milieucentrum, een nieuwe keuken in het
hoofdgebouw in gebruik genomen. We
verwachten dat dit op termijn zal bijdragen
aan gebruiksmogelijkheden van de locatie
en aan verbetering van onze
verdienmogelijkheden.

Ook zijn we dank verschuldigd aan de
Lionsclub Deventer die in 2017 de
huisvesting voor onze kippen heeft
vernieuwd. Daardoor zijn we tevens beter
voorbereid op de jaarlijkse uitbraak van
vogelgriep.
De Ulebelt wordt draaiende gehouden
dankzij de inzet van een klein, maar zeer
betrokken team van vaste medewerkers,
ondersteund door een grote groep
enthousiaste vrijwilligers! In 2017 is een
aantal nieuwe leden tot ons bestuur
toegetreden en is tevens een Commissie
van Aanbeveling opgericht.
De druk op de werkorganisatie neemt nog
steeds toe als gevolg van de bezuinigingen
van de afgelopen jaren en ook door
tegenvallende projectinkomsten. Met onze
eigen inkomsten hebben we in 2017 de
teruggelopen gemeentelijke subsidie niet
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Educatie
volledig weten op te vangen, waardoor,
evenals in 2016, een negatief resultaat
werd geboekt. Dit wordt vanuit onze eigen
reserves opgevangen. Als deze trend zich
echter voortzet, komen we op relatief korte
termijn in substantiële financiële
problemen. We hebben de gemeente
Deventer hierover geïnformeerd middels
een brandbrief, een bijeenkomst met de
gemeenteraad, schriftelijke updates en in
bestuurlijke overleggen. Eigen onderzoek
naar nieuwe verdienmodellen heeft tot
dusverre nog geen uitzicht op een
structurele oplossing opgeleverd.

zijn en blijven, die zorgt voor actieve
betrokkenheid van grote en kleine inwoners
bij een duurzaam Deventer. Dat doen wij
graag samen met de andere stakeholders
als de gemeente, bedrijven, scholen,
natuurorganisaties, zorginstellingen en
overige maatschappelijke organisaties- Een
vitale basisorganisatie blijft daarbij echter
een belangrijke voorwaarde! Goede inzet
van de gemeente is daarbij voorlopig
onmisbaar.

Educatief aanbod scholen
Het educatieve aanbod van 2017 bestond uit
veel buitenlessen, op de kinderboerderij, in
de thematuinen, met de imkers en in de
uiterwaarden. Daarnaast worden de
leskisten goed gebruikt en steeds vaker ook
kisten met een link naar wetenschap &
techniekthema’s.

De Ulebelt ondersteunt via haar educatieve
kerntaken de transitie naar een meer
duurzame samenleving. De
maatschappelijke waarden die we met onze
activiteiten genereren zijn groot. De Ulebelt
wil ook in de toekomst een energieke en
inspirerende maatschappelijke organisatie
Zo’n 80% van de basisscholen in Deventer
maakt gebruik van het educatieve aanbod
van de Ulebelt. In totaal hebben we in 2017
circa 7000 leerlingen binnen het primair
onderwijs bereikt.
Begin 2017 hebben we een enquête
uitgevoerd bij de scholen. Deze
beoordeelden ons aanbod met een 8,1.
Boomfeestdag
De Boomfeestdag vond dit jaar plaats in de
Vijfhoek. Kinderen van “de Vijf-er” hebben
tijdens de Boomfeestdag met wethouder
Rorink een grote walnotenboom, de
Toekomstboom, geplant aan de Alphons
Diepenbrocklaan. De kinderen hebben
daarna nog veel meer notenbomen en

ander eetbaar groen, als fruitbomen,
geplant op een strook openbaar groen waar
zieke kastanjes het veld moesten ruimen.
Het plan voor deze plantstrook met eetbaar
en nutsgroen, was bedacht door Michiel
Bussink van Stichting Land en Keuken.
Firma Van Wijnen kwam een infobord
onthullen met informatie over het waarom
van dit project.
De kinderen gingen met veel plezier aan de
slag onder de deskundige begeleiding van
Het Groenbedrijf. Vrijwilligers vanuit IVN,
Deventer Bomenstichting, Vogelwerkgroep
en de Ulebelt bemensten de educatieve
opdrachten van een bomencircuit, voor
deze Boomfeestdag
.
Expeditie Uiterwaard
In het eerste halfjaar van 2017 hebben we
het project Expedities Uiterwaarden
afgerond. De laatste 200 kinderen hebben
in het kader van dit project een bezoek
gebracht aan de uiterwaarden. In totaal
hebben de afgelopen jaren bijna 4000
kinderen uit het primair onderwijs aan dit
project deelgenomen. Het project Expeditie
Uiterwaard werd uitgevoerd in opdracht van
waterschap Drents Overijsselse Delta.
50-dingen-die-je-gedaan-moet-hebbenvoor-je-twaalfde
Samen met Springzaad stimuleert de
Ulebelt kinderen om nog meer naar buiten
te gaan en in de natuur te spelen. Speciaal
daarvoor is het 50-dingen-boek ontwikkeld
met de allerleukste natuurdoe-dingen die je
in en om Deventer zou moeten doen (voor je
twaalfde). In het voorjaar van 2017 kregen
alle kinderen uit de groepen 3 van het
primair onderwijs een boekje. Veel kinderen
gingen diezelfde middag met het boekje aan
de slag, samen met hun vriendjes! Dit
project zal de komende twee jaar worden
doorgezet, dankzij financiering vanuit de
provincie, Prins Bernard Cultuurfonds en
Fonds NME.
Voedseleducatie voor het Ecolyceum en
primair onderwijs
De Ulebelt heeft, in samenwerking met de
Rabobank Salland en LTO Salland (land- en
tuinbouworganisatie), een
educatieprogramma over voedselproductie
uitgevoerd. De leerlingen gingen op bezoek
bij boerenbedrijven in de buurt en leerden
over de dagelijkse praktijk van onder
andere melkveehouders, pluimveebedrijven
en akkerbouwers. ‘s Middags op de Ulebelt
deelden ze hun ervaringen, gingen ze in
gesprek met de professionals van LTO
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Evenementen en publieksactiviteiten

Salland en de Rabobank en verwerkten ze
lokale producten tot een gezamenlijke
maaltijd. Alleszelfmaken.nl verzorgde een
kookworkshop voor de leerlingen en
projectpartners.
Samen met LTO Salland zijn in 2017
voorbereidingen getroffen voor een
voedseleducatieproject voor het
basisonderwijs. Dit zal in 2018 tot uitvoering
komen.

Overige doelgroepen
De Ulebelt onderhoudt geregeld contact
met andere doelgroepen dan het
basisonderwijs,. Voor
kinderopvangorganisaties zijn programma’s
op maat gemaakt en uiteenlopende
organisaties maken hier gebruik van
(seizoenspaden, speelmiddagen). De
activiteiten zijn er primair gericht om
positieve natuurervaringen mee te geven en
verbinding tussen kinderen en hun
omgeving te realiseren en te vergroten.
Studenten van de Pabo komen ieder jaar op
werkbezoek bij de Ulebelt om kennis te
maken met het educatief aanbod naar
scholen.

20 jaar Ulebelt en het Oogstfeest
De Ulebelt vierde op 17 september haar
20-jarig bestaan in combinatie met het
jaarlijkse Oogstfeest. Zo’n 200 genodigden
vulden de feesttent, mensen van het eerste
uur, maar ook bestuurders, relaties,
sponsoren, vrijwilligers en trouwe
bezoekers: ze vierden het allemaal mee.
Ceremoniemeester Dirk Metselaar wist het
fraai te verwoorden in een gedicht. En er
waren mooie speeches van directeur Kor
Braams, wethouder Frits Rorink en
voorzitter Peter Hermans.
Het Oogstfeest werd georganiseerd in
samenwerking met Zeldzaam Mooi. Zo’n
3.000 bezoekers bezochten de vele stands,
deden mee aan korte workshops en
luisterden naar muziek van de troubadour
en Dagkoor Deventer. In de middag werd
het nieuwste element van de Ulebelt
muzikaal in gebruik genomen: de

Schooltuinen
De schooltuinen, voor circa 150 kinderen
van “de Vijf-er” en “de Ontdekking”, zijn ook
in 2017 weer gestart. Dit project komt tot
stand door een samenwerking met
Stichting Schooltuinen Deventer.

Moestuinieren voor beginners

IVN Deventer en de Ulebelt organiseerden
een moestuincursus voor beginners. Een
grote groep leergierige moestuinbeginnelingen volgde in april en mei deze
cursus en maakte zich de beginselen van
een moestuin eigen: bodembewerking,
teeltplan, wisselteelt, combinatieteelt,
zaaien, verspenen, wieden en…..natuurlijk
oogsten.
Duizendpoot, een reuze xylofoon, waar
kinderen samen muziek mee kunnen
maken. Onder het motto “De Ulebelt, daar
zit muziek in”, dat bewees deze dag wel
zeker!
Jongedierenfeest
Het Jongedierenfeest, traditioneel op 2e
Paasdag, stond in 2017 in het teken van
“Varkens”. Voor het eerst in jaren hadden
we een van onze varkens laten dekken en
deze had 8 biggen geworpen. Dat levert
voor het publiek mooie beelden op van
opgroeiend kroost,. Daarnaast brengen de
biggen ook educatief extra input, rondom
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biologische landbouw, dierenwelzijn en
voeding. Uiteraard was er op het
Jongedierenfeest veel gelegenheid voor
contact met de vele (jonge) dieren. Er was
ruimte voor de natuurorganisaties om
publiek te informeren over hun activiteiten.
Met ruim 1500 bezoekers was het Jongedierenfeest een groot succes!

Vogelfestival
De Vogelwerkgroep IJsselstreek vierde op
24 juni haar 50-jarig bestaan op de Ulebelt.
Er vonden diverse workshops en activiteiten
plaats in een muzikale en feestelijke
setting. Door het slechte weer deze dag
viel het aantal bezoekers wat tegen. Het
50-jarig bestaan van de Vogelwerkgroep
laat echter wel zien hoe vitaal de natuur- en
milieuorganisaties in Deventer zijn!
NL Doet en EEGA
De klusdag van NL-Doet op de Ulebelt was
zeer geslaagd: zo’n 45 jongeren van EEGA
kwamen de Ulebelt een handje helpen met
snoeien, compost rijden, boren, zagen,
kloven, harken, schilderen èn pannenkoeken bakken. De deelnemers van het
traject bij EEGA zijn jongeren die op de één
of andere manier vast zijn gelopen in het
reguliere onderwijs. Zij het vanwege een
lichamelijke beperking, dan wel vanwege
een lichtelijk verstandelijke beperking.
EEGA begeleidt deze jongeren bij hun studie
en bij het zoeken van een baan. Op deze
manier komen de jongeren weer op de
reguliere arbeidsmarkt terecht. De
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Projecten

samenwerking met EEGA is heel goed
bevallen, van beide kanten.
Ook bij de Stichting Schooltuinen en bij de
Deventer imkers op het terrein van de
Ulebelt waren vrijwilligers via NL-Doet aan
het klussen, om de tuintjes klaar te maken,
de bijenstal te verven en te snoeien.
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! De Modderdag
wordt altijd zeer druk bezocht.
Vijfhoekloop
Op zondag 11 juni vond de Vijfhoekloop
plaats, waarbij start en finish op de Ulebelt
waren gesitueerd. Ruim 1000 bezoekers en
deelnemers bezochten dit sportieve
evenement.
Vakantieprogramma’s: Knotsgekke
Knutsels en Natuurdoe-middagen
In de vakantieweken waren er steeds
activiteitenprogramma’s voor kinderen:
speurtochten, knutselen, tekenen. De
herfstvakantie kende als vanouds het

herfstige huttenbouwen, een workshop
Heksenbezems en de eikelinzamelactie.
Voor het meer volwassen publiek waren er
onder andere oude ambachtendag en een
imkerdag.
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.
Nacht van de Nacht
Tijdens de Nacht van de Nacht op 28
oktober kwamen bijna 100 mensen de nacht
beleven op het terrein van de Ulebelt, ieder
jaar weer een heel geslaagd feestje in een
sfeervolle ambiance.

Groene Loper
“De Groene Loper” is een project dat sinds
2016 wordt uitgevoerd in opdracht van de
provincie Overijssel. Het project is in 2017
verlengd voor een periode van twee jaar.
Met het project “de Groene Loper”, dat we
samen met IVN Overijssel uitvoeren,
ondersteunen we verschillende groene
buurtinitiatieven in Deventer. Er worden
netwerkbijeenkomsten en workshops
georganiseerd. 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.

Challenge4Change

Klimaatadaptatie
In samenwerking met waterschap Drents
Overijsselse Delta en de Slingerbosschool
in Diepenveen hebben we in opdracht van
de gemeente Deventer geparticipeerd in
een project rondom waterafkoppeling en
groene schoolpleinen.
Kerstmarkt
Vlak voor de kerstdagen, op zaterdag 16
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.

Buurtcomposteren
De Ulebelt werkte in opdracht van
Rijkswaterstaat in 2016 en 2017 samen met
De Waard Eetbaar Landschap aan het
opzetten van het Compostgilde, een
landelijk netwerk voor thuis- en
buurtcompost en vanuit dat Compostgilde
met Nudge aan het opzetten van 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 verminderen en afval om te
zetten naar een bruikbare grondstof. De
Ulebelt is penvoerder in dit traject. Samen
met Rijkswaterstaat brengt de Ulebelt
advies uit aan gemeentes over de juridische
aspecten van buurtcompostwerven.
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

8

een afspraak tussen een groep 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? De Ulebelt heeft hier
veel aandacht voor gevraagd en
ondersteuning geboden aan mensen die
graag een dergelijk samenwerkingsverband
willen opzetten. Zo is een aantal
voedselcoöperaties opgericht, die wekelijks
boodschappen uit de buurt halen. De
Provincie Overijssel heeft inmiddels laten
weten dit project graag verder op te schalen
vanaf 2018.

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. In 2017 heeft de
Ulebelt ondersteuning gegeven bij
Konnected om afvalscheiding te
implementeren binnen het bedrijf en voor
ENO is een kookworkshop georganiseerd.
Voor verschillende bedrijven zijn offertes
uitgebracht. Bij Humanitas zal in 2018 een
voedselproject worden gestart.
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Kinderboerderij
Earth Hour
Earth Hour is een initiatief van het Wereld
Natuur Fonds, waar internationaal veel
aandacht aan wordt besteed. Op de laatste
zaterdag van maart wordt in de schemering
een uur het licht uitgedaan, om aandacht te
vragen voor de noodzaak voor
energiebesparing. In Overijssel werd in acht
gemeentes een evenement georganiseerd,
ondersteund door de Provincie Overijssel.
De Ulebelt organiseerde dat in de gemeente
Olst-Wijhe, met veel betrokkenheid van
publiek en plaatselijke organisaties.
Compostdag
Ook in 2017 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.

Dierenbestand
Een divers dierenbestand is essentieel voor
een kinderboerderij. Dat betekent dat er
veel te zien en te leren is. De aanwezigheid
van landbouwhuisdieren, in relatie tot
thema’s als landbouw, voeding en
dierenwelzijn, is daarbij erg belangrijk. Met
de wat kleinere dieren bieden we de
mogelijkheid om dicht bij de dieren te
kunnen komen en contact te maken. De
dieren spelen daarbij uiteraard een
onmisbare rol in ons aanbod van
boerderijlessen voor het primair onderwijs.
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. Daarnaast werd in 2017 weer
veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid
tot het plaatsen van konijnen of
knaagdieren in de vakantieopvang.

Vogelgriep
Vogelgriep wordt langzamerhand een
terugkerend verschijnsel waar we vanaf het
najaar tot het vroege voorjaar rekening mee
moeten houden. Dit betekent voor de
kippen, ganzen en siervogels een
ophokplicht, afscherming van de
vogelverblijven voor het publiek en soms
ontsmettingsmaatregelen voor het terrein.
Met de bouw van een nieuw kippenhok,
door de Lionsclub Deventer, kunnen we
vanaf dit jaar gemakkelijker benodigde
maatregelen nemen. Een mobiel
ganzenverblijf geeft onze ganzen in deze
periode ook nog enige bewegingsvrijheid.

Oogstfeest
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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. 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

koffie, thee, sap en ijs. In samenwerking
met de vrijwilligers wordt verbreding
gezocht in het productenpalet.
Nieuw dit jaar was de “Horeca met de
Handjes”, waarbij dove en slechthorende
vrijwilligers van de woongroep
Noorderbrug, onze horeca bemenste.

de nodige financiering. Bijdragen vanuit het
bedrijfsleven, in de vorm van materialen en
inzet van mensen, helpen ons daarbij
enorm! Zo mochten we van de Lionsclub
Deventer dit jaar ondersteuning ontvangen
in de vorm van de bouw van een nieuw
kippenhok, gebouwd door de Lions zelf!

Kinderzwerfboekenstation.
Het Zwerfboekenstation sluit prima aan bij
het wereldwijde initiatief van Bookcrossing
(meer voor volwassenen) dat ook in
Deventer actief is. De boeken zijn te
herkennen aan een eigen zwerfsticker en
via internet is te traceren waar de boeken al
over allerlei natuuronderwerpen. Groei &
Bloei organiseerde bij ons voor de tweede
keer een moestuincursus. Op deze manier
worden steeds meer inwoners van Deventer
betrokken bij de natuur en hun
leefomgeving.

12

Inzameling afval en reststoffen
Ook in 2017 bieden we bezoekers en
omwonenden de mogelijkheid om luiers,
kleding en elektrische huishoudelijke
apparaten bij ons op het terrein in te
leveren.

Medewerkers van de Jong&Laan en van de
Trouw Nutritiongroup hebben tijdens een
aantal meewerkdagen geholpen met
terreinaanpassingen.

Nieuwe keuken
Na de aanpassingen aan het hoofdgebouw
in 2016 hebben we, in nauwe samenwerking
met de NV Vastgoedmaatschappij
Milieucentrum, in 2017 onze keuken
vernieuwd. Met de uitbreiding van onze
keukenfaciliteiten is onze locatie nog
aantrekkelijker geworden voor gebruik door
derden, alsook voor ons eigen aanbod van
onder andere kookworkshops.
Meerjarenonderhoud terrein
De hekken, poorten, paden, speelplaatsen,
dierenverblijven etcetera, zijn in de
afgelopen jaren bijna allemaal nieuw
aangelegd of vernieuwd. Deze vergen
langzaamaan wel het nodige onderhoud.
We hebben een plan opgesteld om daar de
komende jaren invulling aan te geven. Het
structurele onderhoud vergt uiteraard ook

geopend op de woensdag- en
zaterdagmiddag.

gezworven hebben. Zwerfboekenstations,
een initiatief van Nationaal Fonds
Kinderhulp, zijn bij veel kinderboerderijen
te vinden.

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

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. De Boerderijwinkel
wordt gerund door een klein team van
enthousiaste vrijwilligers en was in 2017
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Zorg en dagbesteding

Organisatie

Zorgboerderij de Ulebelt
De Ulebelt biedt al meerdere jaren
mogelijkheden aan voor dagbesteding voor
kinderen en volwassenen met een
verstandelijke beperking. Dit jaar werden
circa 15-20 kinderen opgevangen in de
dagbesteding, voornamelijk naschools, en
op de zaterdagen. De kinderen helpen
onder begeleiding mee in de dierverzorging,
op het terrein en in de horeca. De
volwassen deelnemers draaien vooral mee
in de terrein- en dierverzorging.
In de zomer zijn een aantal zaterdagen
meewerkdagen georganiseerd op de
boerderij onder de noemer “Samen aan het
Werk”. Daarbij helpen kinderen en
volwassenen, samen met ouders en
vrijwilligers, mee bij de verschillende
boerderijklussen.
In aanloop naar de kerst verkochten de
kinderen van ons zorgproject zelfgemaakte
producten op een kleine, gezellige
kerstmarkt, waarbij ook de Kikkerkeet
geopend was.

Vaste team
De omvang van het vaste team neemt de
laatste jaren af door de bezuinigingen.
Inmiddels zitten we op de ondergrens die
nodig is om de organisatie te kunnen laten
draaien en alle taken en opgaven van de
Ulebelt goed te kunnen uitvoeren. In 2017
bestond het team uit 11 medewerkers (7,1
FTE) verdeeld over de groepen Educatie en
Projecten, Kinderboerderij en Terrein en
Directie en Bedrijfsondersteuning.

Keurmerk ”Kwaliteit laat je zien”
In het kader van het Keurmerk “Kwaliteit
laat je zien” van de Federatie Landbouw en
Zorg, is een apart jaarverslag opgesteld.
Dit jaarverslag is onderdeel van de
protocollen van het Keurmerk en wordt
beoordeeld door een extern deskundige.
Partners
De samenwerking met de Noorderbrug,
een woonvoorziening voor doven en
slechthorenden nabij station Colmschate, is
in 2017 gecontinueerd. Deze mensen, deels
met een verstandelijke beperking, doen op
ons terrein verschillende dagdelen actief
mee met de uitvoering van verschillende
werkzaamheden. En dat wordt wederzijds
zeer positief gewaardeerd!
Daarnaast wordt samengewerkt met de
Parabool, J.P. van den Bent Stichting en
Dimence, waarbij de Ulebelt cliënten van
deze instellingen dagbesteding biedt.

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
geregeld bijeenkomsten voor versterking
van 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. Het gaat vooral om leerlingen
uit het agrarisch onderwijs en zorg en
welzijn.
Daarnaast bieden we, vooral in nauwe
samenwerking met Konnected/Deventer
Werktalent , diverse mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt een beschermde
werkplek.
Bestuur
In 2017 zijn 3 nieuwe bestuursleden
aangetreden, te weten Peter Hermans
(voorzitter, einde 1e termijn maart 2021),
Rob Viveen (secretaris, einde 1e termijn
maart 2021) en Robbert Journee
(penningmeester, einde 1e termijn maart
2021 ). Samen met Ton de Haan
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(communicatie en sponsoring, einde 2e
termijn juli 2020) en Bob Fenneman (ICT en
sociale cohesie, einde 2e termijn juli 2020)
bestaat het bestuur ultimo 2017 uit 5 leden.
We hebben in 2017 afscheid genomen van
de bestuursleden Karin Obdeijn, Bas van de
Moosdijk en Barend Hess, met dank voor
hun inzet de afgelopen jaren!
Het bestuur kwam in 2017 elf keer bijeen.
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 is
onbezoldigd.
In februari 2017 heeft de Ulebelt een
brandbrief gestuurd aan de gemeente met
het oog op de toekomstige financiële
problemen als gevolg van structurele
verliezen. In april heeft een grote
vertegenwoordiging vanuit de
gemeenteraad een bezoek gebracht aan de
Ulebelt en zich hierover nader laten
informeren. Bij de vaststelling van de
programmabegroting van de gemeente, in
november 2017, heeft de gemeenteraad een
motie aangenomen die B&W vraagt
overbruggingsondersteuning (bij voorkeur
in immateriële vorm) te verschaffen aan de
Ulebelt voor het versterken en uitbouwen
van de verdienmodellen van de organisatie.
Binnen de gemeentelijke organisatie is
vervolgens gekeken of de Ulebelt (betaald)
diensten kan leveren binnen de bestaande
beleidsprogramma’s, om daarmee
verdienmogelijkheden te vergroten. Helaas
zijn geen mogelijkheden hiertoe
geïdentificeerd.
Twee keer heeft formeel bestuurlijk overleg
plaats gevonden met de
portefeuillewethouder Frits Rorink.
Comité van Aanbeveling
In 2017 hebben we een aantal
toonaangevende mensen uit de Deventer
samenleving bereid gevonden om een
enkele malen per jaar met het bestuur van
de Ulebelt mee te denken over koers en
strategie. In 2017 hebben twee
bijeenkomsten plaats gevonden.
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.
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Financien

Resumé

Resultaten
Bijlage 2 geeft een overzicht van de
financiële stand van zaken over geheel
2017, gerelateerd aan de begroting. Het
eindresultaat over 2017 toont een tekort van
€ 17.000,= . Dit tekort zal vanuit de reserves
worden gedekt. Na het negatieve resultaat
uit 2016 komt de bodem van de reserves nu
snel in zicht!

We zijn uitermate trots op de inhoudelijke
resultaten die we - samen met onze
partners en al onze vrijwilligers - hebben
bereikt op al onze kerntaken: educatie,
kinderboerderij, zorginstelling en op de
maatschappelijke meerwaarde die we in
2017 hebben bewerkstelligd.

Vanaf februari 2017 zijn het college en de
gemeenteraad door ons geïnformeerd over
de slechte financiële vooruitzichten voor de
komende jaren. De tekorten vinden hun
oorzaak vooral in de forse bezuinigingen die
de afgelopen jaren zijn doorgevoerd.
Afbouw, en uiteindelijke sluiting, van de
Ulebelt over twee à drie jaar wordt daarbij
niet uitgesloten.
Het negatieve resultaat over 2017 is
veroorzaakt door extra benodigde kosten
voor onderhoud aan de eigen opstallen en
andere terreinelementen alsmede door
hogere kosten voor de kinderboerderij. De
indexering van de gemeentelijke subsidie
compenseert niet de kostenstijgingen voor
personeel, organisatie en huisvesting.
De totale omzet van projectenwerk is licht
hoger uitgevallen dan begroot, waardoor we
mede door inzet van eigen uren hierop een
relatief goed resultaat hebben geboekt. Het
acquireren van nieuwe projecten is in 2017
voortgezet en heeft ook tot nieuwe
opdrachten geleid. Te denken valt aan de
Groene Loper en de Tiny Forest. Deze
projecten zullen echter pas in 2018
bijdragen aan het resultaat.
In 2017 is veel aandacht besteed aan het
zoeken van nieuwe verdienmodellen, vooral
gericht op educatie en zorg. Dit heeft echter
niet geresulteerd in een businessmodel
waaruit substantieel nieuwe inkomsten
genereren waarmee de financiële druk kan
worden gecompenseerd.
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
in dit jaarverslag, omdat ze getuigen van
grote betrokkenheid bij onze doelstellingen.
Allereerst noemen we de bijdragen van zo’n
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 2017 onze
hoofdsponsor geweest. Naast de
sponsoring heeft de Rabobank zich ook
meer opgesteld als samenwerkingspartner,
vooral in de projecten rondom landbouw en
voeding. De samenwerking met Rabobank
Salland wordt ook de komende jaren
gehandhaafd.

De reikwijdte en diversiteit van onze
activiteiten en het bereik van doelgroepen,
waaronder de jeugd, zijn en blijven groot en
goed. Daarmee heeft de Ulebelt ook in 2017
een goede rol gespeeld in de
bewustwording van de generaties van
vandaag én morgen.
De Ulebelt heeft ook zorgen. 2017 was het
tweede opeenvolgende jaar met een flink
negatief financieel eindresultaat. De
effecten van de jarenlange bezuinigingen
kunnen we vooralsnog onvoldoende
opvangen middels extra eigen
verdienvermogen. Dit jaar vangen we de
verliezen nog op vanuit onze reserves,
maar die raken uitgeput. We hebben deze
situatie en verwachte ontwikkeling bij
herhaling bij de gemeente Deventer onder

de aandacht gebracht en we hebben hard
gewerkt aan nieuwe verdienmodellen, maar
dat heeft nog niet geresulteerd in
structurele oplossingen.
Inmiddels worden ook scenario’s
voorbereid waarbij onderdelen van de
organisatie worden afgebouwd. Dat is geen
leuke vooruitzicht, en mogelijk zal dat
gepaard gaan met een (gedeeltelijk) verlies
aan functies.
We zullen de maatschappelijke waarde van
onze functies nog beter onder de aandacht
brengen van het publiek en de gemeente,
zodat we met ondersteuning van overheid,
bedrijven en publiek, samen de Ulebelt
toekomst kunnen geven.

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.
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Met ingang van 2014 gedigitaliseerd; nieuwe layout
Lessen worden door de scholen zelf verzorgd.

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 1 school vanwege beperkte ruimte
op locatie: Vijf-er, groep 6a
bepalen

On-line reserveringstool
Contacten/bezoeken aan
scholen

Schooltuinen
Boomfeestdag

Beschikking stellen
gebouw

Ondersteuning
en Netwerken

Acquisitie

Balie/telefonist/website/
nieuwsbrief

Informatieverstrekking

175x
Gebouw en terrein op verzoek
beschikbaar voor organisaties
(ongeveer 100x). Facilitering tegen
vergoeding

Compostdag, Compostcomplot,
Groene Loper, Expeditie Uiterwaard,
Voedselcooperaties, Tegel eruit, tuin
erin, waterafkoppeling Slingerbos,
Earth Hour, workshops bij bedrijven
Nieuwe activiteiten

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

vr 10 maart NL Doet-dag (met
jongeren van EEGA!). Cursussen IVN
(Natuurouders), voorlichting
Paddenwerkgroep, cursus
vogelwerkgroep, imkeropleiding
opgestart, Gein met je Konijn,
moestuincursus Groei & Bloei en
moestuincursus IVN

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

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

Gerealiseerd

nvt

Geen tentoonstelling gepland, ivm
onvoldoende ruimte

Resultaten

44 Lente- en/of herfstpaden
gerealiseerd;

Lente- en herfstpad beschikbaar
voor scholen (doe-het-zelf)

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 en
maatsc

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

Activiteiten

Tentoonstelling

Zomerrondleiding gerealiseerd

Begeleide rondleidingen op verzoek
en tegen vergoeding

En schoolbezoeken (doehet-zelf): lente- en
herfstpad
Expeditie Ulebelt beschikbaar als
doe-het-zelf rondleiding. Wordt
verder ontwikkeld met educatieve
elementen op het terrein

Doe-het-zelf rondleiding beschikbaar Zie hieronder

Groepbezoeken zonder
begeleiding en (doe-hetzelf) en rondleidingen

Educatie

Overig

Boerderijlessen en
imkerlessen

49 lessen gerealiseerd

1270 leerlingen

extra: 1270 boekjes 50-dingen
uitgedeeld

40 lessen i.s.m. de imkervereniging

776 leerlingen

30 x materiaalzending: vogels in de
winter,m2 tuin, vlinders, van graan
tot brood, paddestoelen

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

IVN, KNNV, Vogelwerkgroep, Imkervereniging, Raster
(Potje van Otje), Nivon, Groene Knoop, SNA,
Particulieren (cursussen, workshops, vergaderingen
en feestjes)

Opmerkingen

830 leerlingen totaal

31 boerderijlessen en 18 imkerlessen; 1269 leerlingen
mee bereikt

locatie: Vijfhoek, aanplant eetbos. Uitgebreid
programma i.s.m. het Groenbedrijf Deventer, SNA,
IVN, de Vogelwerkgroep. De opening werd verricht
door wethouder Rorink.

2982 leerlingen bereikt

245 weekuitleningen gerealiseerd;
94 kisten, 30 verschillende scholen

380 weekuitleningen van leskisten
aan circa 30 scholen voor primair
onderwijs

Leskisten

Jeugd

Opmerkingen

Gerealiseerd

Activiteiten

Educatie

Resultaten

Overzicht activiteiten 2017

BIJLAGE
BIJLAGE 1
1

20
Ontwikkelen,
acquisitie en
netwerken

Evenementen

Activiteiten

Onderhoud en
beheer
kinderboerderij
en terrein

Openstelling

Gerealiseerd

Knutselmiddagen in vakanties

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

500–1000 bezoekers

activiteiten op woensdag,
vrijdag en/of zondag

Jongedierenfeest. Beperkte
financiele bijdrage van het
publiek

Netwerken

Nieuwe activiteiten

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

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

Oogstfeest. Beperkte financiele 2000 bezoekers
bijdrage van het publiek

gezellige dag met thema Varkens. Sinds lange
tijd weer biggen op de Ulebelt!

natuurbelevingsochtenden voor peuters op
vrijdag; knotsgekke knutselmiddagen

reservering voor onderhoudskosten opgenomen

Mede dankzij tomeloze inzet van vrijwilligers!

Naast zwerfdieren ook afstandsdieren en
logee’s

Met inzet van vrijwilligers, stagiaires

Opmerkingen

18 mei, bijeenkomst vSKBN
Gouda, 26 oktober Vianen

deelname klankbordgroep ivm voortbestaan

Nationale Modderdag ism Raster 5 hoekloop op 11 juni, Lekker naar de Boer 17
juni, voorbereidingen 20 jarig jubileum
Sam&Ko, 29 juni, ca. 200
kinderen. Facilitering diverse
feestjes.

ca 1500-2000 bezoekers

Ca 1200 bezoekers

natuuractiviteiten in
zomervakantie

Varierend, dagelijks 3-5 kinderen,
totaal ca 400-500 kinderen

meewerken op de boerderij

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

Conform afspraken beheer
Gooikerspark

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

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

Aantrekkelijke educatieve
kinderboerderij.

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

Gerealiseerd

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-,
zaterdag en zondagmiddag.

Openstelling kinderboerderij
stal en kiosk

Beheer kinderboerderij

naar schatting 65000-70000
bezoeken

Gerealiseerd

Totaal 50.000 - 60.000 bezoeken
7 ha.

Prestatie

Openstelling overdag van
terrein en twee
speelvoorzieningen

Kinderboerderij
Activiteiten
en Terrein

BIJLAGE 2

Baten en Lasten de Ulebelt 2017

Eigen baten

Gemeentesubsidie

BRUTO MARGE

Afschrijvingskosten

Bijzondere baten en lasten

TOTAAL LASTEN

NETTO EXPLOITATIESALDO

Gerealiseerd
Begroting		Gerealiseerd

2017
2017		 2016

BATEN

					
144.523		
128.500		
113.224

Kostprijs eigen baten
60.573		
54.500		
35.274

Marge eigen baten
83.959		
74.000		
77.950

375.280		375.280		 378.388

Sponsorbijdragen en donaties
38.685		
40.000		
36.130

Reintegratie,beschermd werken,e.d
91.432		
75.000		
81.963

564.280		
574.431

589.356

LASTEN					

Personeelskosten
415.562
393.490		405.072

Huisvestingkosten
103.020
87.500		95.701

Kosten bedrijfsvoering boerderij
22.790
17.600		

Organisatiekosten
60.016
62.000		64.354

4.880
5.000		5.408

20.473

0
0		
0

606.268
565.590		
591.008

EXPLOITATIERESULTAAT
-16.912
-1.310		-16.577

FINANCIEEL RESULTAAT
217
1.310		 744

-16.695
0		-15.833
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Het Sallands landschap glooit er zacht
’t is een oase. Dag en nacht
Gestressten raken goed hersteld
Op deze mooie Ulebelt

Het mooiste hart, in een mooie wijk
Je voelt je als een kind zo rijk
Met speeltoestel, met bos en veld
Hier in ons hemels Ulebelt

De dieren leven er als diér
Ze leven goed, er is plezier
De eieren zijn al geteld
Ook nu weer op de Ulebelt

Klimaat wordt warm, gaat achteruit
Maar hoor! Een helder, klaar geluid,
Hoe t met de aarde is gesteld
Leer je op t duurzaam Ulebelt

De kinderen zien wat modder is
En kikkervis en gele lis
Ze zien de hooiberg, én de speld
Op deze schone Ulebelt

Gesteund wordt hier, wie werken wil
Want samenwerken is de spil
Da’s waar t om draait, dán volgt het geld
Ook dat moet naar de Ulebelt

Ja schoolklassen komen wat graag
Want antwoord volgt, op elke vraag
Over natuur wordt hun verteld
Jazeker… op de Ulebelt

Want educatie, milieu, natuur
Dat is per saldo niet zo duur
Die investering, welge(s)teld
Is de kracht van onze Ulebelt

Politici, de boerenstand
Vind je geregeld op het land
Voor wie zich ervoor openstelt
Komt kennis van de Ulebelt

In 20 jaar is veel bereikt
Wiens leven is hier niet verrijkt
Daarom wordt hier…nu…vastgesteld
Nóg twintig jaar de Ulebelt!

Natuur en scholing, hand in hand
Da’s best uniek in Nederland
En dat wordt dikwijls naverteld
De klasse van de Ulebelt

Dirk Metselaar 17 september 2017
20 jaar Ulebelt

www.ulebelt.nl
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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
Instgram.com/Ulebeldeventer

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

