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De Ulebelt is als centrum voor natuur- en
milieueducatie en kinderboerderij nog
steeds volop in ontwikkeling, ook in 2018.
Een jaar met een extreem hete en droge
zomer, waarin de noodzaak voor duurzame
ontwikkeling steeds breder wordt
onderkend en gedeeld. De uitdagingen zijn
groot in onze samenleving, ook op de
schaal van een gemeente als Deventer. Dat
betreft de energietransitie, het tegengaan
van klimaatverandering en tegelijk het
opvangen van de gevolgen ervan, het
inrichten van een circulaire economie op
regionale schaal, het ontwikkelen van een
nieuw voedselsysteem en het herstellen
van biodiversiteit. Centraal daarbij staat het
werken aan de verbinding tussen mensen
en natuur. Dat biedt dan ook goede kansen
voor de Ulebelt, zowel in het betrekken van
jongere generaties bij natuur, milieu en
duurzaamheid, als bij partners,
opdrachtgevers en doelgroepen.
De Ulebelt is hét centrum voor natuur- en
milieueducatie in Deventer. De educatieve
kerntaken staan al ruim 20 jaar centraal.
Elk jaar worden zo’n 7.000 leerlingen in het
primair onderwijs met onze materialen en/
of diensten bereikt! De leskisten worden
goed gebruikt, waarbij steeds vaker
materiaal wordt ingezet met een link naar
wetenschap & techniekthema’s. Bijna alle
scholen in de gemeente Deventer maken
actief gebruik van onze educatieve
producten. Het gebruik van ons aanbod
aan buitenactiviteiten neemt steeds verder
toe. 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 én
basisonderwijs 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 heeft een uitermate
belangrijke rol in zowel onze educatieve als
in de algemene publieksfunctie. Het aantal
bezoekers op ons terrein groeit door, naar
76.000 in 2018.
Met de gemeente Deventer hebben we in
2018 het gesprek vervolgd over onze
prestatieovereenkomst, de inhoud ervan en
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het budget wat ervoor is uitgetrokken. Met
stijgende kosten en afnemende inkomsten
van derden, staat de Ulebelt financieel
onder druk. De gemeente heeft geen extra
budgetruimte in haar
duurzaamheidsprogramma. In 2018 is voor
alle activiteiten onderzocht welke taken
konden worden afgestoten. Daaruit bleek
dat alle activiteiten en taken zodanig zijn
geïntegreerd en verweven, dat een
bezuiniging op het ene onderdeel vrijwel
altijd een hogere kostenpost of afnemende
inkomsten oplevert in een ander onderdeel.
De Ulebelt heeft daarom besloten in te
zetten op vergroting van onze inkomsten
aan de projectenkant. In 2018 zijn de
inkomsten uit opdrachten wel toegenomen,
tegelijkertijd heeft de gemeente Deventer
ons de laatste jaren steeds minder
projectmatig ingezet om haar
beleidsdoelstellingen te helpen realiseren.
De Ulebelt is van oordeel dat dat beter kan
en dat de gemeentelijke
duurzaamheidsdoelstellingen in het
beleidsakkoord daar concrete
aanknopingspunten voor bieden. Onze
interactie met de gemeenteraad, waarin we
hebben aangetoond dat de Ulebelt elke door
de gemeente geïnvesteerde euro
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Educatie
verdubbelt, heeft geresulteerd in een
raadmotie. Deze roept het college op om de
Ulebelt en andere lokale partijen meer in te
schakelen voor opdrachten. Aan het einde
van 2018 leverde dat een aantal concrete
uitvragen op van diverse afdelingen van de
gemeente met vooruitzicht op nieuwe
projecten.
Met projecten waren we actief op
verschillende thema’s. In opdracht van de
gemeente hebben we een complete
woonwijk ondersteund bij het afkoppelen
van hemelwater en het vergroenen van
tuinen en gemeenschappelijke ruimte.
Van de 31 huishoudens zijn er 27 gaan
afkoppelen! De gezamenlijke buurtactie om
daken van schuren en garages te
vergroenen, leverde veel publiciteit op.
Ook zijn we gestart met het uitrollen van
het project Voedselcoöperaties in de
provincie Overijssel – inmiddels zijn er 9
groepen burgers, met tussen 5 en 35
huishoudens, actief om samen eten in te
kopen rechtstreeks van boeren uit de buurt.
Over dit project heeft RTV Oost een
uitzending gemaakt in het programma het
Groene Oosten.
We hebben uiteenlopende evenementen
georganiseerd: voor Earth Hour een
activiteitenprogramma in Olst, om
bewoners actief te betrekken bij duurzame
initiatieven in hun eigen buurt; de
Compostactie op de Brink in Deventer, om
bewoners te motiveren om hun GFT
gescheiden aan te leveren. Op ons eigen
terrein organiseerden wij het jaarlijkse
Jonge Dierenfeest, dit jaar met het thema
Water, en het oogstfeest.
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Voor het netwerk de Groene Loper
ondersteunen we de groene
buurtinitiatieven in Deventer. In opdracht
van en in samenwerking met de stichting
Land en Keuken heeft de Ulebelt een
campagne opgezet, gericht op
bewustwording over noten als onderdeel
van een gezonde leefstijl, en als onderdeel
van eetbaar groen in je eigen buurt.
Voor verschillende opdrachtgevers hebben
we presentaties gegeven, over
uiteenlopende duurzame onderwerpen.
De Ulebelt heeft een opvanglocatie voor
knaagdieren, in combinatie met socialisatie
en herplaatsing. Vanuit ons eigen
dierenbestand worden soms de (bijna)
volgroeide biggen bij een ambachtelijke
slager geslacht, waarna we het vlees zelf
weer verkopen. Dit wordt door ons publiek
over het algemeen hoog gewaardeerd.
In het kader van de Boomfeestdag hebben
we in het Gooikerspark een Tiny Forest
aangelegd met schoolkinderen en een groot
aantal partners. Een Tiny Forest is een
hoogdivers ecosysteem op kleine schaal.
Het onze is het zesde van Nederland.
In 2018 hebben we uit projecten meer
inkomsten gehaald dan begroot. Niettemin
is door een incidentele last en door ziekte
een negatief financieel resultaat behaald.
Toch zijn wij positief over de vooruitzichten
voor 2019, met de nieuw ingeslagen koers,
de geïntensiveerde contacten met de
gemeente Deventer en een aantrekkende
projectenportefeuille.

Educatief aanbod scholen
Het educatieve aanbod van 2018 bestond uit
veel buitenlessen, op de kinderboerderij, in
de thematuinen, met de imkers en in de
uiterwaarden. Daarnaast worden de
leskisten goed gebruikt, waaronder steeds
vaker ook kisten met een link naar
wetenschap & techniekthema’s.

Zo’n 80% van de basisscholen in Deventer
maakt gebruik van het educatieve aanbod
van de Ulebelt. In totaal hebben we in 2018
circa 7000 leerlingen binnen het primair
onderwijs bereikt met ons educatieve
aanbod.
Boomfeestdag
De Boomfeestdag vond dit jaar plaats
vlakbij de Ulebelt, in het Gooikerspark, met
het aanplanten van een heus bos: het Tiny
Forest Gooikerspark. Kinderen van 5
groepen van 3 verschillende scholen
(Kolmenschate, Olijfboom en de Wizard)
hebben tijdens de Boomfeestdag met
wethouder Rorink bijna 900 boompjes en
struiken aangeplant. 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.
Niet veel groter dan een tennisbaan,
gemiddeld 3 bomen per m2 en meer dan 30
verschillende soorten bomen: zie hier het
concept van het Tiny Forest. Een bosje dat
voor enorm veel biodiversiteit gaat zorgen.
En wat goed is voor klimaatadaptatie, voor
de buurt, voor schoolklassen. Binnen
Deventer hebben een aantal partijen de
handen ineen geslagen om dit project te
realiseren: Ulebelt, IVN Deventer, IVN
Overijssel, Deventer Bomenstichting en
gemeente en Het Groenbedrijf zetten er
samen de schouders onder. Het Tiny Forest

Gooikerspark is het zesde Tiny Forest in
Nederland.
Belangrijkste doelstelling is om mensen
meer bij natuur te betrekken, en hoe leuk is
het nu om een bos in je achtertuin (of heel
dichtbij) te hebben! Elk Tiny Forest heeft
ook een buitenlokaal, een plek waar je met
je klas buitenlessen kan doen over de
bomen, het bos, de dieren etc. Bovendien is
dat natuurlijk de plek waar buurtbewoners
elkaar kunnen ontmoeten, waar feestjes
gegeven kunnen worden, waar misschien
wel eens een verhalenverteller neerstrijkt
of een kleine muziekvoorstelling.
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 2018 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 ook in 2019 worden doorgezet,
dankzij financiering vanuit de provincie
Overijssel, Prins Bernard Cultuurfonds en
Fonds NME.
Voedseleducatie primair onderwijs
De Ulebelt heeft in samenwerking met LTO
Salland een pilot opgezet voor een
voedseleducatieproject voor het
basisonderwijs. Onder de titel ‘Met je klas
de boer op” gingen 12 klassen naar een
boerenbedrijf in de omgeving van de stad,
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Evenementen en publieksactiviteiten
om hier kennis te maken met
voedselproductie en het boerenleven. Zowel
onderwijs als boeren waren erg enthousiast
over deze pilot, die in 2019 een vervolg gaat
krijgen.
Schooltuinen
De schooltuinen, voor circa 150 kinderen
van “de Vijf-er” en “de Ontdekking”, zijn ook
in 2018 weer gestart. Dit project komt tot
stand door een samenwerking met
Stichting Schooltuinen Deventer.
Bomenboek “Uit je kruin!”
Auteur en natuurgids Jeanette Boogmans
heeft de Ulebelt gevraagd om met haar
mee te werken aan een bomenboek vol
natuurbelevingsactiviteiten voor kinderen
en grotere mensen. De Ulebelt heeft dit
met plezier opgepakt en net op de valreep
van 2018 kon het boek bij de drukker
opgehaald worden. Het boek zal landelijk
worden verspreid, maar zeker ook binnen
het lokale onderwijs voldoende aandacht
krijgen. Het boek staat vol leuke en speelse
werkvormen om met een klas te kunnen
doen als kennismaking met het thema
bomen.

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 op gericht om kinderen 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.

Jongedierenfeest
Het Jongedierenfeest, traditioneel op 2e
Paasdag, stond in 2018 in het teken van
water. Uiteraard was er op het
Jongedierenfeest veel gelegenheid voor
contact met de vele (jonge) dieren.

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 is
weer zeer druk bezocht.

We gaven korte ontwerpworkshops over het
afkoppelen van regenwater en het
herinrichten van de tuin, om dat te laten
infiltreren. Onze verkoopkraam voor de
groenten en planten wordt steeds groter en
levert steeds meer op. Veel (knutsel)
activiteiten voor de kinderen, meestal met
een educatief tintje. Er was een speurtocht
over het terrein. De jeugdbrandweer was er
en het nieuwe watertappunt naast de
volière werd geopend. Het watertappunt
kon gerealiseerd worden met een cheque
van de lokale Lidl. Kraanwater is gezonder
dan frisdrank en minder wegwerpflesjes
levert een afvalbesparing op. Er was
ruimte voor de natuurorganisaties om
publiek te informeren over hun activiteiten.
De horeca doet op het jonge dierenfeest de
aftrap voor een nieuw seizoen. Met ruim
1250 bezoekers was het Jonge-dierenfeest
een groot succes! En zet de Ulebelt weer in
beeld na een rustige winter.
Oogstfeest
Het Oogstfeest werd georganiseerd in
samenwerking met Zeldzaam Mooi. Zo’n
2.000 bezoekers bezochten de vele stands,
deden mee aan korte workshops en
luisterden naar muziek.

Het geheim van de Ulebelt
In juni kwam Jos Kuiper zijn boek ‘Het
geheim van de Ulebelt” presenteren. Als
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opa en vaste bezoeker aan de Ulebelt,
schreef hij een spannend voorleesboek,
over een geheim op de Ulebelt. Hij schonk
de opbrengsten van het boek aan de Ulebelt
en kwam ook een aantal keren zelf
voorlezen uit het boek.

Vijfhoekloop
Op zondag 10 juni vond de 5Hoekloop
plaats, waarbij start en finish op de Ulebelt
waren gesitueerd. Meer dan 800 bezoekers
en deelnemers bezochten dit sportieve
evenement dat was opgedeeld in 3
wedstrijden: de Kidsrun en de 5 en 10
kilometer. Het goede doel was dit jaar het
KCO (Kennis Centrum Oncologie).
Vakantieprogramma’s: Knutsels en
Natuurdoe-middagen
In de vakantieweken waren er steeds
activiteitenprogramma’s voor kinderen:
speurtochten, knutselen, tekenen. De
herfstvakantie kende als vanouds een
workshop Heksenbezems maken en de
eikelinzamelactie. Voor het meer volwassen
publiek waren er onder andere oude
ambachtendag eind juli en rondleidingen.
Voor het verder ontwikkelen en uitvoeren
van kinderactiviteiten is in 2018 een nieuwe
vrijwilligersgroep geformeerd, die in elk
geval de maandelijkse kinderknutselmiddag
organiseert en activiteiten in de
schoolvakanties. Er doen elk keer veel
kinderen mee aan de activiteiten.
Peuters in ‘t wild
In samenwerking met de landelijke
organisatie Natuur is een feest en een
lokale zzp-er, hebben we in 2018 diverse
keren een peuteractiviteit georganiseerd
onder de titel ‘Peuters in ’t wild’. Met
relatief eenvoudige natuurbelevingsactiviteiten die op een speelse manier
gebracht worden, laat dit peuter en ouder
ervaren hoe leuk het buiten is.
Nacht van de Nacht
Tijdens de Nacht van de Nacht op 27
oktober kwamen bijna 150 mensen de nacht
beleven op het terrein van de Ulebelt, ieder
jaar weer een heel geslaagd feestje in een
sfeervolle ambiance. Tijdens deze leukste
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Projecten
nacht van de Ulebelt stond de nacht met al
haar geluiden centraal! Zo was er elk half
uur een kort optreden van een fluitist met
percussionist, die de stilte van de Nacht
laten horen in het amfitheater.
Kerstmarkt
Vlak voor de kerstdagen, op zaterdag 15
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
cadeautjes voor de kerst worden
aangeschaft.

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.
Klimaatadaptatie
Het onderwerp Klimaatadaptatie krijgt
steeds meer belangstelling, zeker na de
hete droge zomer van 2018. Hittestress is
zo mogelijk een nog groter probleem van
klimaatverandering dan wateroverlast bij
hoosbuien. De gemeente Deventer zet in op
het afkoppelen van hemelwater bij
particulieren. De Ulebelt heeft een buurt
ondersteund om dat groots aan te pakken:
bij de Vogelslag is afgekoppeld door 27 van

de 31 huishoudens, is gezamenlijk de buurt
vergroend en hebben carports en schuren
een groen dak gekregen, in totaal 330 m2.
De Ulebelt heeft de buurtbewoners
geholpen met organisatie, werving onder
buurtbewoners, ontwerpworkshop,
planning en uitvoering en subsidie.
Voedselcoöperaties
Een voedselcoöperatie is feitelijk niet meer
dan 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
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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 van de Provincie Overijssel
een opdracht om dit project verder op te
schalen vanaf 2018. Met veel publiciteit en
presentaties zijn nieuwe groepen
buurtbewoners geworven, die samen
wekelijks hun boodschappen rechtstreeks
inkopen bij lokale boeren. Er zijn nu
voedselcoöperaties in Deventer, Olst, Wijhe,
Heeten, Lettele, Broekland, Schalkhaar, en
Zwolle. Het project heeft veel publiciteit
gekregen en de Ulebelt heeft op
verschillende landelijke bijeenkomsten
presentaties hierover gegeven, onder
andere bij de Transitiecoalitie Voedsel en
netwerk Gemeentes voor Duurzame
Ontwikkeling.
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 opnieuw in de
gemeente Olst-Wijhe, met veel
betrokkenheid van publiek en plaatselijke
organisaties. Het evenement was vooral
gericht op concreet commitment van
publiek aan plaatselijke initiatieven zoals
repair café, buurtmoestuin en
energiecoöperatie.
Compostdag
Ook in 2018 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 met een promotiestand
op de warenmarkt op de Brink en verzorgt
de uitgifte van gratis zakken compost.
Stadsnoten
In opdracht van en in samenwerking met de
stichting Land en Keuken heeft de Ulebelt
een campagne opgezet, gericht op
bewustwording over noten als onderdeel
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van een gezonde leefstijl, en als onderdeel
van eetbaar groen in je eigen buurt. Zo is er
een educatieprogramma ontwikkeld voor
het basisonderwijs, met excursies en
wildpluk-sessies. Daarnaast zijn er
verschillende kookworkshops
georganiseered met hazelnoten, walnoten
en tamme kastanjes. In het voorjaar van
2019 wordt er nog een plantactie uitgevoerd
van hazelaarstruiken, met schoolklassen.
Holstohus
In opdracht van het Holstohus in Olst heeft
de Ulebelt een onderzoek gedaan naar de
kansen voor lokaal eten, voor de brasserie
en promotie van lokale boeren als
meerwaarde voor het toerisme. In het
kader daarvan is er een presentatie
ontwikkeld en gegeven voor de
medewerkers en vrijwilligers van het
Holstohus.
Cursus
Voor de jaarlijkse cursus Leer Mij Salland
Kennen, georganiseerd door stichting
IJssellandschap, heeft de Ulebelt een
gastdocentschap vervuld met als thema
“Duurzaamheid in Salland”.

Voedselverspilling
In opdracht van Circulus – Berkel, heeft de
Ulebelt een aantal kookworkshops
ontwikkeld en georganiseerd over het
verwerken van oud brood tot nieuwe
gerechten, dit om voedselverspilling tegen
te gaan.
Jong Leren Eten
In opdracht van de GGD heeft de Ulebelt
twee presentaties ontwikkeld en gegeven,
voor een conferentie over voedseleducatie.
Onderwerpen waren de boerderijeducatie
voor basis- en voortgezet onderwijs.
Voedseleducatie Voortgezet Onderwijs
In samenwerking met Land- en Tuinbouw
Organisatie Salland en de Rabobank
Salland organiseert de Ulebelt opnieuw een
programma rond voedseleducatie voor het
Etty Hillesum Lyceum. Drie klassen gaan in
oktober op bezoek bij verschillende boeren
uit de buurt, en doen daar onderzoek naar
het bedrijf, de ondernemers, de producten
en de productieomstandigheden. De
leerlingen maakten daarover presentaties
voor de school. Ook hebben ze kunnen
proeven van de producten.

Ulebelt winnaar leukste uitje Overijssel 2018
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Gebouwen en terrein

Kinderboerderij

Facilitering van natuur- en milieuorganisaties
De hekken, poorten, paden, speelplaatsen,
dierenverblijven en dergelijke, 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
de nodige financiering. Bijdragen vanuit het
bedrijfsleven, in de vorm van materialen en
inzet van mensen, helpen ons daarbij
enorm! Daarnaast krijgen we geregeld
extra handen vanuit Intermetzo, die ook
flink van aanpakken weten.
Horeca in de Kikkerkeet
Boerderijwinkel
Iedere week (van mei tot oktober) was er
volop verse groenten en klein-fruit te
verkrijgen, geheel van eigen teelt. Soms
waren er verse kruiden als maggi, salie en
rozemarijn. Uit onze kas kwamen tomaten,
paprika’s, pepers en komkommers. Er is dit
jaar niks ingekocht bij andere telers. De
Boerderijwinkel wordt gerund door een
klein team van enthousiaste vrijwilligers en
was in 2018 geopend op de
woensdagmiddag.
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 bezoekers
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.
We hebben dit jaar afscheid moeten nemen
van twee koeien, maar daar zijn twee
kalveren voor in de plaats gekomen. De
varkens hebben weer een toom biggen
geworpen die we zelf hebben afgemest en
laten slachten, waarbij we het vlees zelf
hebben verkocht. Dat leverde flink wat op
voor de Ulebelt.
We hebben nieuwe legkippen aangeschaft
voor meer eieren voor de winkel.
Opvang konijnen en knaagdieren
In samenwerking met de gemeente,
Dierenbescherming Overgelder en
Dierenkliniek Deventer bieden we
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opvangmogelijkheden voor zwerf- en
afstandsdieren. Alle dieren ( in 2018 waren
dat er 109 waarvan 2 hamsters, 2 ratten, 23
cavia’s en 82 konijnen) werden uiteindelijk
herplaatst in nieuwe gastgezinnen.
Daarnaast werd in 2018 weer meer gebruik
gemaakt van de mogelijkheid tot het
plaatsen van konijnen of knaagdieren in de
vakantieopvang. Dit jaar hebben we ook een
aantal kippen opgevangen en ook een
aantal kippen herplaatst.
Het keurmerk kinderboerderij had verlengd
moeten worden, maar dat is uitgesteld
wegens gebrek aan personele bezetting. We
gaan in 2019 bekijken in hoeverre we dit
kunnen combineren met het zorgkeurmerk.
Er is namelijk veel overlap.

De horeca heeft in 2018 goed gedraaid. We
zijn goed op weg naar een verdere
professionalisering. We hebben wel te
kampen gehad met het vertrek van een
aantal vrijwilligers. De samenwerking met
de Noorderbrug is goed verlopen.
Zaalverhuur
In 2018 wisten steeds meer mensen ons te
vinden in verband met de verhuur van onze
zalen. Zowel de grote zaal, de tuinkamer en
de Kikkerkeet zijn goed verhuurd. Het
afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan
de aankleding van de ruimtes, het
professionaliseren van de
verhuuradministratie en de nodige PR.

Inzameling afval en reststoffen
De Ulebelt heeft op haar terrein een aantal
inzamelsystemen voor specifieke
afvalstromen, bestemd voor het publiek.
Dat betreft kleding & textiel, luiers en
kleine elektrische apparaten. Daarnaast
zijn op allerlei plaatsen op ons terrein
afvalbakken voor papier, kunststof en GFT.
Hiermee faciliteren wij gescheiden
inzameling en onderstrepen we het belang
daarvan. Zelf scheiden wij ons afval in GFT,
papier, glas, kunststof, PMD, elektrische
apparaten, batterijen, lampen, metalen,
tonercartridges en hout.

Kinderzwerfboekenstation.
Ook in 2018 was het
kinderzwerfboekenstation weer aanwezig
op ons terrein, er is veel gebruik van
gemaakt. De zwerfboeken zijn te herkennen
aan een zwerfsticker en via internet is te
achterhalen waar de boeken al gezworven
hebben. Het zwerfboekenstation is een
initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp,
de stations zijn bij veel kinderboerderijen te
vinden.
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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 19
deelnemers begeleid tijdens de
dagbesteding, tijdens verschillende
dagdelen in de week en op de zaterdagen.
De jongere deelnemers 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 met en zonder beperking,
samen met ouders of vrijwilligers, mee bij
de verschillende boerderijklussen.
In aanloop naar de kerst verkochten de
deelnemers van onze dagbesteding
zelfgemaakte producten op een kleine,
gezellige kerstmarkt, waarbij ook de
Kikkerkeet voor de horeca geopend was.

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.
Het jaarverslag is ook na te lezen via de site
van de zorgboeren.

Vaste team
Het vaste team kent weinig verloop, de
Ulebelt wordt ervaren als een betrokken en
aantrekkelijke werkgever. Wel is de
werkdruk onverminderd hoog. Dat heeft
geresulteerd in langdurige uitval van een
aantal teamleden. De Ulebelt vangt dit zo
goed mogelijk op en zet zich in voor een
succesvolle re-integratie.

Partners
De samenwerking met de Noorderbrug,
een woonvoorziening voor doven en
slechthorenden is in 2018 gecontinueerd.
Deze mensen, deels met een verstandelijke
beperking, doen op ons terrein
verschillende dagdelen actief mee met de
uitvoering van verschillende
werkzaamheden. Daar is veel waardering
voor. Ook is er weer 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

bestuursleden afscheid in 2020. Er is in
2018 al gezocht naar vervanging, met
enkele leads daarin.
Comité van Aanbeveling
Het Comité van Aanbeveling kijkt en denkt
mee over strategie op lange termijn voor de
Ulebelt. Het bestaat uit Jeroen Kroese,
Elske van der Mik, Kris van Koppen, Eddy
Tulp, Jorrit de Jong, Jannie Lamberts en
Tineke Hirschler. Het comité is in 2018 twee
keer bijeengekomen.
Prestatieladder Socialer Ondernemen
In 2018 heeft de Ulebelt opnieuw haar
keurmerk voor de PSO, Prestatieladder
Socialer Ondernemen, verlengd, in de
hoogste trede. Daarmee laat zij zien dat ze
structureel werk maakt van sociaal
ondernemen en zichtbaar haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid
neemt.

De stageplekken in de dierverzorging zijn
altijd gevuld, de Ulebelt is een gewilde
stageplaats. In het vrijwilligersbestand is
wat verloop, het is een opgave om voor
vaste regelmatige taken voldoende
vrijwilligers te werven en te behouden. Er
zijn regelmatig vrijwilligersvacatures in de
boerderijwinkel, dierverzorging, horeca,
receptie en bij de chauffeurs van het
educatiemateriaal.
Samenwerking met het Zonecollege
In schooljaar 2017-2018 zijn we begonnen
met een pilot welke geresulteerd heeft in
een voortzetting van vier dagdelen per week
waarop het Zonecollege nu praktijkles
krijgt van leerkrachten van school op de
Ulebelt. We hebben de kleedkamers
aangepast en extra kleding aangeschaft en
het loopt nu goed.
Bestuur
Er zijn in 2018 geen bestuurswisselingen
geweest. Het bestuur is voltallig. Het wordt
gevormd door Peter Hermans (voorzitter),
Robbert Journee (penningmeester), Rob
Viveen (secretaris), Ton de Haan (algemeen
bestuurslid, portefeuille PR) en Bob
Fenneman (algemeen bestuurslid,
portefeuille ICT). Volgens het rooster van
aftreden nemen in de laatste twee
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Financien
Resultaten
Bijlage 2 geeft een overzicht van de
financiële stand van zaken over geheel
2018, gerelateerd aan de begroting. Het
eindresultaat over 2018 toont een tekort van
€ 15.000. Dit tekort zal vanuit de reserves
worden gedekt, waardoor na de negatieve
resultaten uit 2016 en 2017 de bodem van
de kapitaalreserve nagenoeg is bereikt.
Met de gemeente Deventer hebben we in
2018 het gesprek vervolgd over onze
prestatieovereenkomst, de inhoud ervan en
het budget wat ervoor is uitgetrokken. Met
stijgende kosten en afnemende inkomsten
van derden, staat de Ulebelt financieel
onder druk. De gemeente heeft geen extra
budgetruimte in haar
duurzaamheidsprogramma. In 2018 is voor
alle activiteiten onderzocht welke taken
konden worden afgestoten. Daaruit bleek
dat alle activiteiten en taken zodanig zijn
geïntegreerd en verweven, dat een
bezuiniging op het ene onderdeel vrijwel
altijd een hogere kostenpost of afnemende
inkomsten oplevert in een ander onderdeel.
De Ulebelt heeft daarom besloten in te
zetten op vergroting van onze inkomsten
aan de projectenkant. In 2018 zijn de
inkomsten uit opdrachten wel toegenomen,
tegelijkertijd heeft de gemeente Deventer
ons de laatste jaren steeds minder
projectmatig ingezet om haar
beleidsdoelstellingen te helpen realiseren.
De Ulebelt is van oordeel dat dat beter kan
en dat de gemeentelijke
duurzaamheidsdoelstellingen in het
beleidsakkoord daar concrete
aanknopingspunten voor biedt. Onze
interactie met de gemeenteraad, waarin we
hebben aangetoond dat de Ulebelt elke door
de gemeente geïnvesteerde euro
verdubbelt, heeft geresulteerd in een
raadmotie. Deze roept het college op om de
Ulebelt en andere lokale partijen meer in te
schakelen voor opdrachten. Aan het einde
van 2018 leverde dat een aantal concrete
uitvragen op van diverse afdelingen van de
gemeente met vooruitzicht op nieuwe
projecten.

Resumé
gunstiger dan het begrote negatieve
resultaat voor 2018. Als gevolg van de
nieuw ingeslagen koers, de geïntensiveerde
contacten met de gemeente Deventer en
een aantrekkende projectenportefeuille zijn
de vooruitzichten voor 2019 en verder
positief.
Donaties en sponsors
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.

Opnieuw heeft de Ulebelt in 2018 een grote
maatschappelijke meerwaarde geleverd.
Met het prachtige groene terrein met
kinderboerderij en alle voorzieningen trekt
het centrum nog steeds elk jaar meer
bezoekers. Daarvoor hebben wij ook
erkenning gekregen met de benoeming tot
Leukste Uitje van Overijssel, door de
ANWB. Ons terrein wordt met heel veel
vrijwilligers, zorgcliënten en dagbesteding
zorgvuldig onderhouden en ziet er prachtig
uit, en biedt door ecologisch beheer een
rijke biodiversiteit. In ons terrein en
voorzieningen komt duurzaamheid op
allerlei manieren tot uiting, waarmee wij
onze bezoekers inspireren.

Daarnaast bereiken en mobiliseren we
allerlei nieuwe doelgroepen met onze
projecten, op het gebied van duurzaam
eten, groen in de stad, water en klimaat,
afval en grondstoffen. Onze inzet levert
telkens weer daadwerkelijke impact op.
In 2018 hebben we uit projecten meer
inkomsten gehaald dan begroot. Toch is
door een incidentele last en door ziekte een
negatief financieel resultaat behaald.
Niettemin zijn wij positief over de
vooruitzichten voor 2019, met de nieuw
ingeslagen koers, de geïntensiveerde
contacten met de gemeente Deventer en
een aantrekkende projectenportefeuille.

Onze kerntaken zoals verwoord in de
prestatieovereenkomst met de gemeente,
vervullen wij ruimschoots, in het aantal
bereikte doelgroepen en gerealiseerde
activiteiten. Met ons educatieaanbod
bereiken we een groot deel van de kinderen
van Deventer, die we daarmee meenemen
in zorg voor onze planeet en liefde voor het
leven daarop.

Het negatieve resultaat over 2018 wordt
volledig veroorzaakt door een eenmalige
incidentele last. Zonder deze incidentele
last zou 2018 met een positief resultaat zijn
afgesloten. Doordat de totale omzet met
betrekking tot projecten aanzienlijk hoger is
uitgevallen dan begroot is het jaar 2018
uiteindelijk afgesloten met een gering
verlies van € 15.000, dit is € 11.000
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locatie: Gooikerspark. Uitgebreid programma i.s.m.
het Groenbedrijf Deventer, SNA, IVN, de Vogelwerkgroep. De opening werd verricht door Jan Jette Donker.
28 boerderijlessen en 21 imkerlessen; 1.196 leerlingen
mee bereikt

Regelmatig contact via mail en
telefoon. Persoonlijke contacten via
leerkrachten die op terrein zijn.
6x gerealiseerd
Ca 150 kinderen van 2 scholen;
5 klassen
Aanleg 6e Tiny Forest van
Nederland. 5 klassen van 3 scholen
aan het werk
49 lessen gerealiseerd

Beschikbaar voor alle scholen
Actieve benadering scholen en
nieuwe scholen
Uitgave Nieuwsbrief De Ulepost
Tegen betaling faciliteren van de
stichting schooltuinen met terrein
Deelname 3 scholen, locatie
Gooikerspark
40 lessen i.s.m. de imkervereniging

On-line reserveringstool
Contacten/bezoeken aan
scholen

Schooltuinen
Boomfeestdag

Boerderijlessen en
imkerlessen

Beschikking stellen
gebouw

Ondersteuning
en Netwerken

Acquisitie

Balie/telefonist/website/
nieuwsbrief

Informatieverstrekking

Informatieuitwisseling via ecologisch netwerk, Groene
Loper en expertgroep van de Adviesraad
178x
Gebouw en terrein op verzoek
beschikbaar voor organisaties
(ongeveer 100x). Facilitering tegen
vergoeding

Vrijdag 9 maart NL Doet-dag (met
jongeren van EEGA en Rotary Dev.noord). Cursussen IVN
(Natuurouders), voorlichting
Paddenwerkgroep, cursus
vogelwerkgroep, imkeropleiding
opgestart, moestuincursus Groei &
Bloei
Minimaal vier educ(re)atieve
activiteiten met organisaties uit het
Platform en maatschappelijke
organisaties (voorbeelden zie
subsidieaanvraag)

Nieuwe activiteiten

Specifieke projecten gefinancierd
door derden: acquisitie en
projectontwikkeling en in
samenwerking met oa.gemeente,
waterschappen en provincie.

Compostdag, Groene Loper,
presentaties over allerlei duurzame
onderwerpen voor allerlei
platforms, Voedselcoöperaties in
Overijssel, voedseleducatie
Voortgezet Onderwijs, klimaatadaptatie op buurtniveau, Earth
Hour, workshops bij bedrijven,
stadsnoten, kookworkshops

Info uitwisseling via kennisplatform
Leefomgeving provincie Overijssel,
Transitiecoalitie Voedsel, GDO, IVN,
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

IVN, KNNV, Vogelwerkgroep, Imkervereniging, Raster,
Nivon, Groene Knoop, Particulieren en bedrijven
(cursussen, workshops, vergaderingen en feestjes)
Via website

Opmerkingen

1.385 leerlingen totaal

Actieve marketing.

Gerealiseerd. 4 x nieuwsbrief
Open van maandag t/m vrijdag van
uitgegeven.
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

66 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 landelijke netwerken . 5-10
bijeenkomsten per jaar

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

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

Activiteiten

Tentoonstelling

Zomerrondleiding gerealiseerd

Expeditie Ulebelt beschikbaar als
doe-het-zelf rondleiding.
Wordt verder ontwikkeld met
educatieve elementen op het terrein

Begeleide rondleidingen op verzoek
en tegen vergoeding

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

Tevens Geo-cache op terrein uitgezet plus speurtocht
in de zomer

1.250 leerlingen

Extra: 1.250 boekjes 50-dingen
uitgedeeld

Doe-het-zelf rondleiding beschikbaar Zie hieronder

1.292 leerlingen

58 x materiaalzending: vogels in de
winter, m2 tuin, vlinders,
paddestoelen

2.872 leerlingen bereikt
251 weekuitleningen gerealiseerd;
119 kisten, 35 verschillende scholen

Groepbezoeken zonder
begeleiding en (doe-hetzelf) rondleidingen

Educatie en
projecten

Overig

Lessen worden door de scholen zelf verzorgd.

Gerealiseerd

380 weekuitleningen van leskisten
aan circa 30 scholen voor primair
onderwijs

Opmerkingen

Leskisten

Gerealiseerd

Jeugd

Resultaten

Activiteiten

Educatie en
projecten

Overzicht activiteiten 2018
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21

Ontwikkelen,
acquisitie en
netwerken

Ontwikkeling en acquisitie acitiviteiten,
zoals rondleidingen, (veld)workshops,
presentaties en catering, vraag gericht
en op maat gesneden. Ook facilitering
vergaderingen en verjaardagsfeestjes
1-2 maal per jaar participeren in
kinderboerderijnetwerken (SKBN),
Transitiecoalitie Voedsel - werkgroep
Consumenten

Nieuwe activiteiten

Netwerken

Prestatie

Oogstfeest. Beperkte financiele 2000 bezoekers
bijdrage van het publiek

Nationale Modderdag ism Raster 5 hoekloop op 10 juni,
Sam&Ko, 28 juni, ca. 200
kinderen. Facilitering diverse
feestjes

Opmerkingen

Samen met Zeldzaam Mooi
Ca 3000 bezoekers

Gerealiseerd

Gezellige dag met thema Water. Ook workshops
Regenwater in je tuin
Ca 1500 bezoekers

Extra natuuractiviteiten: elke
maand
500–1000 bezoekers

200 kinderen bereikt

Knutselmiddagen in vakanties

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

Natuurbelevingsochtenden voor peuters op
vrijdag; knotsgekke knutselmiddagen

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

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

Reservering voor onderhoudskosten opgenomen

Mede dankzij tomeloze inzet van vrijwilligers!

Meewerken op de boerderij

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

Naast zwerfdieren ook afstandsdieren en
logee’s

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

Keurmerk Kinderboerderijen is verlopen, door
werkdruk niet vernieuwd. Kibo voldoet wel aan
alle eisen. Zoönosekeurmerk en chlamydiacheck
wel gedaan. Keurmerk Zorgboerderij wel
afgegeven

Vanaf nazomer ‘18 om 17.00 alle hekken behalve
hoofdpad gesloten, vanwege vernielingen en
vervuiling

Opmerkingen

Met inzet van vrijwilligers, stagiaires

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Naar schatting 76.000 bezoeken

Gerealiseerd

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-,
zaterdag- en zondagmiddag

Openstelling kinderboerderij
stal en kiosk

Beheer kinderboerderij

Totaal 50.000 - 60.000 bezoeken
7 ha.

Prestatie

Openstelling overdag van
terrein en twee
speelvoorzieningen

Kinderboerderij
Activiteiten
en Terrein

Evenementen

Activiteiten

Onderhoud en
beheer
kinderboerderij
en terrein

Openstelling

Kinderboerderij
Activiteiten
en Terrein
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Baten en Lasten de Ulebelt 2018
Gerealiseerd

Begroting		Gerealiseerd

2018

2018		 2017

BATEN
					
Eigen baten
Kostprijs eigen baten
Marge generieke baten
Overige baten
BRUTO MARGE

225.460		

137.500		

144.523

80.391		

52.500		

60.573

Colofon
Stichting De Ulebelt, centrum voor natuur- en milieu-educatie & kinderboerderij
©2019
Redactie: Estella Franssen en Ineke Veldkamp
Eindredactie: Estella Franssen
Foto’s: Bert de Graaf en de Ulebelt
Vormgeving: George Schaaf

145.069		
85.000		
83.959
515.969		
661.038

502.534

505.397

587.534		

589.356

LASTEN					
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingkosten
Bijzondere baten en lasten

490.610

435.765		415.562

4.202

5.500		4.880

91.718

95.100		103.020

0

0		

0

Kosten bedrijfsvoering boerderij

21.528

18.000		

22.790

Organisatiekosten

64.440

59.700		60.016

TOTAAL LASTEN

672.498

614.065		

EXPLOITATIERESULTAAT

-11.460

-26.531		-16.912

Rentebaten en soortgelijke kosten
RESULTAAT BOEKJAAR
Donatie/ontrekking bestemmingsreserve
MUTATIE KAPITAALRESERVE

606.268

71

531		

217

-11.389

-26.000		

-16.695

-3.542

0		

0

-14.931

-26.000		

-16.695
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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
Instagram.com/Ulebeltdeventer
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wijs Buitenlessen Kinderboerderij Dagbesteding Vrijwilligers
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