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Het jaar 2021 is wederom door corona voor
de Ulebelt een bijzonder uitdagend jaar
gebleken. We misten, omdat we deels
gesloten waren, de gebruikelijke aantallen
publiek en de reuring op ons terrein.
Minder activiteiten en bezoek was voor
zowel de stadsboederij als de horeca een
groot gemis.
De Ulebelt Stadsboerderij is de nieuwe
term voor al onze activiteiten en doet recht
aan het brede scala aan elkaar
versterkende activiteiten. Naast de subsidie
voor de uitvoering van de gemeentelijke
uitvoeringstaken NME en KIBO zijn de
verdienmodellen rond o.a. de zorgboerderij,
de dagbesteding, het praktijkonderwijs en
het expertisecentrum duurzaamheid verder
in kwaliteit uitgebouwd.
Met onze organisatie van 12 vaste
medewerkers, een aantal ZZP’ers en met
meer dan 75 actieve vrijwilligers
(waaronder het stichtingsbestuur), is er een
hardwerkend en betrokken team die
creatief en ook probleemoplossend werkt.
Samen maakten we de volgende stap in de
verdere ontwikkeling naar een responsieve
creërende Stadsboerderij met een
gerichtheid op resultaat en prestatie.
Daarbij hebben de diverse bijeenkomsten
met team, bestuur en enkele experts geleid
tot actieve focusgroepen die elk voor zich
gerichte doelen en activiteiten projectmatig
wisten te realiseren. Zo ontstond een
onderlinge verbondenheid en wederzijdse
afhankelijkheid die een verdere
grensvervaging en integratie tot gevolg had
en waarbij tegelijkertijd nieuwe kansen en
mogelijkheden voor individuen ontstonden.
Een aantal van onze collega’s hadden te
kampen met ziekte wat een grote belasting
was voor de rest van het team. Samen
hebben we dat met externe hulp goed
kunnen opvangen. Met geduld en
doorzettingsvermogen konden we nog veel
realiseren om de Ulebelt verder te
versterken voor de toekomst.
De projecten voor en met scholen stonden
opnieuw op een lager pitje doordat we het
grootste deel van het jaar de poorten
gesloten hadden. Dit betekende verder voor
de verhuur en voor horeca-exploitant:
Koffie met een J. een significant mindere
opbrengst. Ook voor hem was het een
zwaar jaar omdat ook hij maar beperkt
open kon zijn en deels zijn omzet moest
realiseren met een afhaalvariant.
Alle werkzaamheden liepen verder zoveel
mogelijk door en er ontstonden vele nieuwe
initiatieven.
Buiten op het terrein is een herinrichting

van een deel van de thematuinen en het
ontwikkelen van een buitenlokaal voor
onderwijs en andere groepen gerealiseerd.
Deze Zoemtuin werd daarbij volop gebruikt
door leerlingen en andere gebruikers.
Daarnaast zijn we doorgegaan, ondanks
tegenvallende kosten, met de afbouw van
de circulaire stal. En werd de wandelroute
op eigen terrein om biodiversiteit te
ontdekken of te bestuderen, toen het weer
mocht, met enthousiasme bezocht.
Allemaal mooie nieuwe toevoegingen voor
onze stadsboerderij vanuit een ecologisch
perspectief.
Samen met burgers ontstonden verder
opnieuw (digitale) varianten van duurzame
projecten in de stad. Onder andere met de
gemeente Deventer werd verder gebouwd
aan Duurzaam Deventer voor nu en later.
Het Duurzaamheidscentrum Deventer, waar
de Ulebelt mede-initiatiefnemer van is,
speelt hier ook een rol in. De Vastgoed
werkgroep heeft met de gemeente Deventer
en Kristinsson architecten een toekomst
vastgoedscenario ontwikkeld die door
Arcades werd doorgerekend op de
benodigde investering. Daarnaast is met de
gemeente het groot onderhoud en de
benodigde aanpassingen voor de
doorontwikkeling van het hoofdgebouw en
de boerderij uitgewerkt.
Al deze activiteiten laten bezieling, kwaliteit
en groei zien en dat is hoopgevend, gezien
de enorme maatschappelijke
duurzaamheidsopgaven waar we als
samenleving voor staan. Als Ulebelt dragen
wij ons steentje daarin bij.
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Verslag van het bestuur

Onze missie

Met de directeur en het team heeft het
bestuur in 2021 een uitgebreide
doorlichting gemaakt van de stand van
zaken. Op diverse vlakken als HR, financiën
en vastgoed werd duidelijk dat er het nodige
moest gebeuren. Gezamenlijk is op alle
vlakken gewerkt aan het op orde brengen
van de basis voor de toekomst. Hierbij is
door een ieder in de organisatie en ook
vanuit het bestuur met adviseurs als
vrijwilligers een gigantische inspanning
geleverd.

De Ulebelt is een maatschappelijke
organisatie die werkt aan een duurzame,
integrale en inclusieve samenleving, te
realiseren samen met bewoners, scholen,
bedrijven en instanties in Deventer en
omgeving.
Hierbij zijn we een onafhankelijk knooppunt
van expertise op het gebied van natuur en
milieu en sociale cohesie. Jong en oud
brengen we in contact met de natuur,
dieren en elkaar en we zetten ons
uitgebreide netwerk in om gezamenlijk
impact te maken en daadwerkelijk
duurzame veranderingen te realiseren.
Wij hanteren het beginsel van minimale
variabele winst voor de continuïteit van de
organisatie, maar vooral om ecologische
waarde te realiseren.

Opnieuw werd op basis van de ABC-analyse
duidelijk dat de gemeentelijke subsidie voor
de Kinderboerderij en natuur- en
milieueducatie niet toereikend was voor de
noodzakelijke activiteiten en kosten. De
accountant had al eerder hiervoor
gewaarschuwd.
Compensatie vanuit de andere domeinen
als Zorg (van ZZ naar GG), dagbesteding,
praktijkonderwijs, buurtvoorziening en
duurzaamheidsprojecten bleken, mede
door corona, niet toereikend om deze
eerdere tekorten volledig te dekken.
Dit betekende ook dat er bezuinigd werd
waar dit nog mogelijk was en bleef het
onderhoud van het terrein en de gebouwen
noodzakelijkerwijs achter. Gelukkig werd
met de hulp van sponsoren het mogelijk de
geitenstal af te bouwen. Omwille van de
kosten werd ook besloten tot een
goedkopere accountant en de
implementatie van een geïntegreerd
financieel systeem AFAS.

Mede door corona liep het verdienvermogen
van de Ulebelt in 2020 en 2021 fors terug.
Medio 2021 bleek met de goedkeurende
verklaring van de accountant dat er in 2020
een fors verlies van 74.000 euro was
ontstaan. Met een coronasubsidie van de
gemeente is dit verlies van 2020 deels
weggewerkt en kon een faillissement
worden afgewimpeld. Ook in 2021 hebben
we moeten constateren dat dit heeft geleid
tot een verlies.
Met de Vastgoed-vakgroep van de
gemeente, Kristinsson architecten en
Arcades werd een toekomstscenario voor
het vastgoed uitgewerkt. Hierbij werd ook
duidelijk dat het huurbedrag van bijna
70.000 euro een te groot beslag legde op de
exploitatie. Ondertussen werd ook duidelijk
dat het eigendom van het Ulebelt gebouw
door de gemeente was overgenomen van de
NV Milieucentrum, door het uitkopen van de
andere aandeelhouders uit de activa van de
NV.
Netto hebben we moeten constateren dat
met de jarenlange bezuiniging op de Ulebelt
de dekking vanuit het eigen vermogen in
tien jaar tijd van 150.000 euro is
teruggebracht naar 0. Dit was de reden dat
wij de gemeente herhaaldelijk steun hebben
gevraagd om de Ulebelt met een eenmalig
bedrag te ondersteunen in de ontstane
moeilijke fase. En ons zo de kans en tijd te
bieden om de in gang gezette transitie en
de overleving van de Ulebelt mogelijk te
maken. Alles stond klaar met een goed
bestuur, een enthousiast team met
vrijwilligers en gebruikers met een hart
voor de Ulebelt zodat we gezamenlijk de
Ulebelt een toekomst konden bieden. Juist
in een tijd dat we de
duurzaamheidsambities samen in Deventer
e.o. willen realiseren, bood de gemeente
ons geen soelaas.
In 2021 is het Ulebelt bestuur uitgebreid
met een viertal nieuwe enthousiaste
professionele bestuurders. Zowel de
voorzitter als penningmeester hadden hun
termijn er opzitten en werden bedankt voor
hun inzet. Door het vernieuwde bestuur
konden deze functies weer opnieuw
ingevuld worden.
Verder werd in het kader van de wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
(WBTR) en de ANBI-kaders de statuten op
orde gebracht passend bij de nieuwe
regelgeving.
Het bestuur van de Ulebelt
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Stadsboerderij Ulebelt

Natuur- en milieu-educatie

De Ulebelt heeft haar richting voor de
toekomst gekozen om de stadsboerderij
centraal te zetten. Hierbij staan de
uitvoeringstaken rond de natuur- en
milieueducatie en de kinderboerderij
centraal in een diversiteit aan activiteiten.
Als buurtvoorziening en recreatieplek
vormt ze een cruciale rol voor Deventer en
haar omgeving. De functie van
buurtvoorziening willen we versterken.
Samen met de KNHM is hiervoor een
wijkgericht plan gemaakt. Hierbij wordt
aangesloten bij de aanpak van Buurtgeluk.
Dit zet voort in 2022.
Ondersteunend hieraan zijn verdienmodellen gericht op zorg, dagbesteding,
praktijkopleiding, implementatie van
duurzaamheid, en horeca en verhuur.
Alleen zo krijgen we onze transitie ambitie
realiseerbaar tot een gezonde exploitatie en

Natuur- en milieueducatie op de
scholen
Net als in 2020 gooide corona flink roet in
het eten. Waar we anders in maart starten
met alle buitenlesactiviteiten bij de Ulebelt,
moesten we dit jaar wederom veel
reserveringen afzeggen vanwege
coronamaatregelen. Buitenlessen op ons
terrein vielen weg, omdat het terrein was
gesloten of alleen toegankelijk voor kleine
groepjes.
In 2021 bereikten we 4201
basisschoolleerlingen in Deventer
rechtstreeks met ons educatieve aanbod.
Met name de uitleen van leskisten kon
uiteindelijk doorgang vinden. En de
materiaalzendingen, zoals paddenstoelen
kweken, vlinders in de klas en vogels in de
winter, konden op school uitgevoerd
worden.

levert de Ulebelt een significante bijdrage
aan de diverse beleidsterreinen van de
gemeente Deventer.
Net als in een ecosysteem versterken de
activiteiten rondom de boerderij, het
expertisecentrum, het terrein en onze
inclusieve organisatie elkaar richting een
duurzame samenleving. Daarmee verbindt,
stimuleert en begeleidt de Ulebelt burgers
en organisaties in Deventer en omgeving
om een eigen bijdrage te leveren aan een
meer duurzame leefomgeving en
samenleving. We zijn dan ook trots dat we
inmiddels op 12 van de 17 Sustainable
Development Goals (SDG) impactdoelen al
goed scoren.

Bijgaand overzicht geeft dit weer.

Stadsboerderij Ulebelt als ecosysteem
Gefund door subsidie
Educatie

Stadsboerderij

Zorgboerderij

Boerderij

Ulebelt
Expertisecentrum

Recreatie op
terrein

Horeca en
verhuur

Duurzaamheidscentrum

De basisscholen zijn ook dit jaar extra
ondersteund met digitaal lesmateriaal en
suggesties voor thuisonderwijs. Uiteindelijk
konden 29 scholen (111 verschillende
groepen) van de gebruikelijke 45 scholen
terecht voor een leskist of les bij de Ulebelt.
Er konden 166 reserveringen gehonoreerd
worden, 104 reserveringen zijn geannuleerd
vanwege coronamaatregelen.
Ten gevolge van alle coronamaatregelen
konden een aantal populaire producten als
lentetochten, boerderijlessen en
imkerlessen helaas niet doorgaan. Dat was
een teleurstelling voor 1194 leerlingen.
Normaliter ontvangen we in de loop van het
jaar altijd nog extra reserveringen, maar
vanwege corona bleef dat dit jaar ook
achterwege, waardoor de cijfers
(gerealiseerd plus geannuleerd) ten
opzichte van andere jaren wat lager liggen.
We zagen wel in de laatste weken vlak voor
de zomervakantie, toen het terrein pas net
weer helemaal open was, een toename in
het aantal klassen dat graag nog gauw een
juffendag of schoolreisje wilde komen
vieren. Dat paste gelukkig allemaal op het
terrein.

activiteiten opgeschort moesten worden,
kon het schooltuinwerk dit jaar wel
doorgaan. Ruim 170 kinderen van de
Ontdekkingsschool en de Vijf-erschool
werkten wekelijks in hun eigen
schooltuintje tussen april en eind juni. Eind
juni konden de tuinlessen afgesloten
worden met de traditionele soeples uit
eigen tuin.
Naast het schooltuinwerk op ons eigen
terrein hebben we daarnaast 35 scholen en
kinderopvangorganisaties in Deventer
kunnen helpen met een gratis
moestuinzadenpakket, landelijk
aangeboden door het GDO-netwerk.
Ondanks coronaperikelen hebben scholen
dit vaak toch weten te zaaien en te oogsten,
bijvoorbeeld op het schoolplein of bij
kinderen thuis.

Groene schoolpleinen
Het provinciale project “Alle schoolpleinen
groen in 2025” is ook in 2021 doorgelopen,
alhoewel veel scholen hun plannen en
uitvoer uitstelden vanwege corona.
Desondanks konden bijeenkomsten wel
digitaal georganiseerd worden, er zijn veel
adviezen gegeven en een enkele training.
Ook diverse schoolpleinen in Deventer doen
mee aan dit project en krijgen
ondersteuning vanuit de Ulebelt. Een
geplande fietstocht langs goede
voorbeelden in Deventer vond doorgang: in
een gestage miezerbui trokken vijftien
geïnteresseerde en enthousiaste
leerkrachten uit zowel Deventer als
daarbuiten, langs vijf mooie groene pleinen,
deels in aanleg. Dit inspireerde in elk geval
de Steenuil en Flint zodanig, dat zij
inmiddels een actieve werkgroep op hun
beide scholen hebben om een plan te
realiseren voor hun gezamenlijke plein. De
educatief medewerker van de Ulebelt heeft

Schooltuinen
Leren dat voedsel groeit uit dat ene kleine
zaadje en niet in een supermarkt. Dat is
één van de meest belangrijke
leeropbrengsten van het werken in een
schooltuin. De Ulebelt zorgt jaarlijks voor
een teeltplan en een weekplanning en
bestelt alle benodigde zaden en
kiemplantjes.
Het was in 2021 het tiende jaar van het
schooltuinwerk. Waar in 2020 alle
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Ecologische stadsboerderij
als lid van het provinciale programmateam
de training “educatief gebruik van je groene
schoolplein” ontwikkeld binnen dit
programma.

Boomfeestdag
Zo’n vijftig kinderen hielpen in november,
mee aan de Boomfeestdag in het Nieuwe
Plantsoen in Deventer. Wethouder Frits
Rorink verrichtte de aftrap door samen met
de kinderen een eerste lindeboom te
planten. De kinderen hebben bij de boom
een wensfles begraven met hun wensen
voor de toekomst. De leerlingen van groep
6-8 van Montessorischool Van Lith en van
groep 6 van Kindcentrum Het Palet hielpen
vervolgens bij de aanplant van
bosplantsoen in het park. Deze aanplant
komt op de plek waar veel stormschade is

geweest in 2019. Het bosplantsoen bestaat
uit inheemse soorten, die de biodiversiteit
versterken, óf die aantrekkelijk zijn voor
dieren. Behalve bomen planten, deden de
kinderen ook een educatief bomencircuit
met posten over de groei en hoogte van
bomen, over ziekten en bomen, nut van
bomen en boombeleving. De locatie was
prachtig voor een Boomfeestdag en de
kinderen genoten van alle opdrachten over
en met bomen.
De gemeente helpt de kinderen om ze
natuur-bewuster te maken en de kinderen
helpen de gemeente als ambassadeurs
voor bomen en groen in de gemeente.
Daarnaast dragen de kinderen ook een
steentje bij aan het behalen van de
gemeentelijke klimaatdoelen, met de
aanplant van bomen en bossen.

Escaperoom plastic soep
In samenwerking met IVN Overijssel
hebben we dit lesproject kunnen
introduceren in Deventer, medegefinancierd
vanuit de gemeente Deventer. Het is een
bovenbouwproduct, waarbij de leerlingen in
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de vorm van een escaperoom allerhande
puzzels en opdrachten uitvoeren rondom
het thema zwerfaval en plastic soep. De
combinatie van de puzzels, de onderlinge
competitie èn samenwerking en fraaie
vormgeving, bepalen het succes van dit
project, zo bleek tijdens de lessen. Eind juni
kon een succesvolle pilot gedraaid worden
bij de Kolmenscateschool. Ook in het najaar
zijn bij twee scholen gastlessen verzorgd
hierover.

Buitenlesdag
De jaarlijkse Nationale Buitenlesdag in
april is een goede en laagdrempelige
manier om kennis te maken met
buitenlesgeven. We hebben zoveel mogelijk
scholen opgeroepen mee te doen aan deze
dag en buiten op het plein (of elders) les te
geven. Hiervoor was landelijk “de grote
natuurles over kleine plantjes” ontwikkeld;
een leuke buitenles over stoepplantjes. Een
aantal scholen heeft hier binnen Deventer
aan meegedaan, en een paar klassen
kwamen speciaal naar de Ulebelt voor een
buitenles. Voor komende schooljaar hebben
we deze buitenles in ons aanbod
opgenomen.
Drinkable rivers
Het belang van een goede waterkwaliteit
staat centraal bij het initiatief Drinkable
Rivers. Onderzoekster en activist Li An
Phoa maakte dit voorjaar een wandeling
langs de gehele IJssel om aandacht te
vragen voor waterkwaliteit in de grote
rivieren. Bij dit initiatief langs de IJssel
hebben veel gemeenten, waterschappen,
twee provincies en organisaties zich
inmiddels aangesloten. In Deventer hebben
we de Cees Wilkeshuisschool, groepen 4 en
5 uitgenodigd om in Deventer bij de rivier
watermetingen te komen doen samen met
Li An, toen zij tijdens haar wandeling
Deventer aandeed op 11 juni. We
onderzoeken de mogelijkheden om vervolg
te geven aan dit internationale Citizen
Science-project voor Deventer.

Dierenbestand
De stier Chocotoff zorgde voor twee
stierkalveren: Tony chocolony en Rolo. Zij
zijn eind 2021 weer verkocht. Bij de schapen
zijn de meeste Swifters vervangen door drie
jonge zwartblesschapen, die hopelijk hun
eerste lammeren gaan krijgen in het
voorjaar van 2022. Zwartbles is een meer
zelfredzaam ras. In 2021 hebben we twee
geiten van kinderboerderij Houten
overgenomen. Een Nubiër met drie
lammeren en een Toggenburger. Helaas
heeft de Toggenburger een auto-immuun
ziekte gekregen en hebben we haar moeten
laten inslapen. De Nubiër met haar dochter
zijn er nog. De twee bokjes van haar hebben
als dekbok gediend en zijn inmiddels
verkocht. Hopelijk komen er in 2022
geitlammetjes.
Van de loopeenden hebben we eieren in de
broedmachine gelegd en daar zijn een
aantal kuikens uit gekomen die nu een
mooie groep vormen met de eerste eenden.
Vier Welsumer kuikens groeiden uit tot
nieuwe dieren voor in de kippenren.
Daarnaast hebben we nog een aantal
kippen opgevangen, waaronder
Amrockkippen, Zijdehoenders,
Sabelpootkrielen en een Chabo kriel.
Als uitbreiding van de varkens hebben we
vier biggen aangeschaft voor de
vleespakketten voor 2022. Zij zijn een
kruising van Duroc, een Duits landras en
wild zwijn. Uitermate gezonde en geharde
dieren en zeer bedrijvig. Ze zijn voor
bezoekers ook erg leuk om naar te kijken.
Het nieuwe ratten- en muizenverblijf wordt
nu bewoond door vier ratten en zes muizen.

Al deze uitbreidingen van het dierenbestand
zijn ook positief voor het geven van de
praktijklessen aan de toekomstige
dierverzorgers van het Zonecollege.

De nieuwe stal is na veel tegenslag
uiteindelijk toch afgebouwd en in gebruik
genomen door geiten, ezels en varkens.
Een crowdfundingsactie voor de geitenstal
leverde veel bijdragen door enthousiaste
stichtingen en Deventenaren. Gebleken is
nu al dat het stalklimaat veel beter is dan in
de oude hokken. We merken dat de dieren
er graag verblijven.
De veevoederteelt bestond dit jaar uit
voederbieten en boerenkool en twee
ladingen hooi; de regen kwam steeds op
het juiste moment. Daarnaast werken we
nu samen met de voedselbank en halen we
regelmatig groenten en brood op dat niet
meer geschikt is voor menselijke
consumptie.

Ziekten
Ook in 2021 speelde corona een grote rol,
waardoor opening van de boerderij en
terrein niet altijd vanzelfsprekend was.
Gelukkig konden we altijd open zijn voor de
stagiaires en praktijkleerlingen en ook de
cliënten uit de zorggroepen konden blijven
komen. Ook zijn de buitenmedewerkers
vrijwel niet getroffen door coronazieken,
het vele buitenwerken en toepassen van de
1,5 meter heeft zeker geholpen.
De vogelgriep heeft ervoor gezorgd dat er
geen vogels (kippen en ganzen) los konden
lopen vanaf oktober. De rijdende
onderkomens zorgen elke dag voor een
vers stukje gras. De nieuwe kippenhokken
bewezen al eerder dat ze vogelgriepproof
zijn.
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Recreatie: evenementen en publiekactiviteiten
Keurmerken
Het keurmerk kinderboerderij is niet meer
vernieuwd, omdat het erg veel overlap heeft
met het keurmerk zorgboerderij. Ook het
eko-keurmerk (SKAL-keurmerk) is
losgelaten. De jaarlijkse keuring vroeg veel
tijd en geld, terwijl het keurmerk niet veel
opleverde. Het voeren van een biologische
landbouwmethode en het handhaven van de
standaard voor een gekeurde
kinderboerderij is nog steeds leidend
principe. Wel zijn het zoönosecertificaat en
het chlamydiacertificaat vernieuwd.
Samenwerking ZoneCollege
Sinds 2017 hebben we een goede
samenwerking gerealiseerd met het
ZoneCollege. Dit startte als een
praktijklocatie, waarbij docenten van het
Zonecollege zelf de lessen verzorgden. In
de praktijk bleek dat de lessen beter
geborgd konden worden door inzet van de
dierverzorgers van de Ulebelt, op betaalde
basis bovendien. Ook in 2021 hebben
medewerkers van de Ulebelt praktijklessen
gegeven aan leerlingen van de opleiding
dierverzorging.
Praktijkondersteuning
Bovendien is de Ulebelt weer voor vijf jaar
een erkend leerbedrijf voor de agrarische
scholen en de zorg. In het verlengde
hiervan is de samenwerking met het

Zonecollege voor praktijklessen voor hun
studenten verlengd. Daarnaast zijn we gaan
samenwerken met de organisatie Profarm.
Deze organisatie probeert agrarische
studenten, die dreigen uit te vallen op
school, weer op de rit te krijgen door hun
opleiding weer op te pakken in een
beschermde omgeving op een praktijk
bedrijf.

Opvang en pension
De konijnen- en knaagdierenopvang heeft
dit jaar uitzonderlijk goed gedraaid. In 2021
zijn 77 konijnen, 6 cavia’s en een hamster
opgevangen; deze hebben allen weer een
nieuw thuis gevonden. Onder deze dieren
waren 14 zwerfdieren. Opvallend is dat het
aandeel zwervers kleiner wordt en het
aandeel afstandsdieren groter. Ondanks de
corona zijn toch veel mensen op vakantie
gegaan en hebben hun dieren bij ons
vakantie gevierd; 88 konijnen, 10 cavia’s, 2
ratten en 8 hamsters. Opvallend is dat het
aantal afstandsdieren nu lager is dan het
aantal pensiongasten, dat zou kunnen
betekenen dat een voorziening als deze tot
minder gedumpte dieren leidt. We zijn ook
allang geen voorziening voor alleen
Deventer meer, maar voor de hele regio.

Themaroute Biodiversitour
In 2021 stond het thema Biodiversiteit
centraal op het terrein van de Ulebelt. Een
heel actueel en maatschappelijk urgent
thema, waarover veel te vertellen en te
laten zien is op ons terrein. Om dit goed
zichtbaar te maken, is de Biodiversitour
ontwikkeld, een thematische wandelroute
van ruim 2 km. In juni kwam wethouder
Carlo Verhaar naar de Ulebelt, om de
Biodiversitour officieel te openen en om de
actie ‘Bioblitz’ (zie verderop) te lanceren.

Zomaar een aantal soorten uit de
Deventer BioBlitz:
Vogels: Zilverplevier, Tapuit, Koekoek,
Wespendief, Matkop, Rode wouw,
Boerenzwaluw, Grauwe kiekendief,
Geelgors.

De wandeling gaat over het terrein van de
Ulebelt en deels door het Gooikerspark,
langs verschillende aspecten van
biodiversiteit met concrete voorbeelden, om
bezoekers te informeren en inspireren over
biodiversiteit en wat je zelf kan doen om
biodiversiteit in je eigen tuin te vergroten.
De route is uitgebracht in een app en op
papier. De app is tussen eind juni en
december ruim duizend keer gedownload.
In samenwerking met opleidingen Human
Technology en Game development van
Aventus in Apeldoorn, werken we enkele
onderdelen nog nader uit om de route uit te
breiden met bijvoorbeeld games.

Bioblitz Deventer
De Bioblitz was als begeleidende actie
uitgeroepen om bezoekers uit te dagen
zoveel mogelijk verschillende soorten
planten en dieren waar te nemen in
Deventer. Deze actie is al in veel andere
gemeenten uitgevoerd. Het werd een groot
succes, want binnen twee weken bleken de
beoogde 1.000 soorten al waargenomen,

10

door een grote groep enthousiaste
waarnemers. Uiteindelijk hebben 787
deelnemers ruim 18.000 waarnemingen op
Deventer grondgebied vastgelegd. De actie
maakt gebruik van de app Obsidentify en
het landelijke citizen science programma
Waarneming.nl. Het werkt heel stimulerend
om snel en makkelijk veel soorten op naam
te krijgen en goed om je heen te kijken, zo
bleek uit de reacties van bezoekers.
Bovendien leverde het goede
waarnemingen op over soorten op ons
eigen terrein.

Nachtvlinders en micro’s: Gevlekte
groenuil, Hazelaarblaasmot, Geelbruine
rietboorder, Sint jacobsvlinder en de
Gewone coronamot.
Planten: Fluitenkruid, Kleine
leeuwentand, Moerasandoorn,
Koekoeksbloem, Rode schijnspurrie,
Wilgenroosje.

Kinderactiviteiten in schoolvakanties
Om kinderen iets extra’s te bieden
gedurende de schoolvakanties, organiseren
we elke vakantie speciale kinderactiviteiten,
vaak in het teken van dieren en
natuurbeleving. Vanwege ons jaarthema
biodiversiteit was dat dit jaar vaak iets met
beestjes: een wilde dieren safari, een
insectentocht, vlindertelling,
natuurspeurbingo en een knutselinstructie
voor vogelvoer. Veel activiteiten waren
noodgedwongen in de vorm van het doehet-zelf-activiteiten, vanwege de
beperkende maatregelen rondom corona.
Daarmee konden we dan wel de activiteit

11

Het unieke Ulebelt terrein
vaak langer aanbieden dan een enkele
middag, dat gaf meer kinderen de
gelegenheid om mee te doen.

Klimaatforum
Met het Duurzaamheidscentrum
organiseerden we het drukbezochte
Klimaatforum, op zaterdag 28 augustus in
de Lebuinuskerk. Projectmanager Estella
Franssen leidde als dagvoorzitter het
evenement in goede banen. Allereerst liet
communicator Linda Vosjan het werk zien
van Drawdown, “het meest veelomvattende
plan om klimaatverandering te stoppen”.
Dat biedt een schat aan aanknopingspunten
om véél meer CO2 te gaan vastleggen, dan
we uitstoten. Vervolgens presenteerde
cartoonist Anabella Meijer haar inzichten in
de psychologie achter de weerstanden én
haar aanpak om daar anders mee om te
gaan: vrolijk en opwindend! En tot slot
nodigden wij een aantal duurzame
buurtinitiatieven uit ons netwerk uit om hun
ervaringen te delen en met de zaal in
gesprek te gaan.
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Climate Miles wandeltocht

De landelijke wandeltocht die Urgenda
organiseerde als aftrap naar de Klimaattop
in Schotland dit najaar, liep ook langs
Deventer. Een tussenstop bij een project
van groene daken in Zandweerd was snel
geregeld en vol interesse bekeken de
deelnemers de groene daken van een
bewonersinitiatief. Dit is een van de
bewonersinitiatieven waarbij de Ulebelt
ondersteunt bij het aanleggen van
klimaatadaptieve maatregelen. Twee
medewerkers van de Ulebelt hielpen een
dag mee in de wandeltocht.

De tuinen
In 2021 hebben weer veel vrijwilligers de
handen uit de mouwen gestoken in de
teelttuinen, de thematuinen en in de
borders die het terrein aankleden. Met
name het onkruid wieden vergde veel tijd.
Het onkruid kreeg een beetje de overhand,
waardoor de planten vaak al hoog stonden
en er extra veel groenafval uit de tuinen
kwam. Er waren extra composthopen en
takkenrillen nodig om alle resten op kwijt
te kunnen. De takkenrillen bevatten nu
meer stengels dan we gewoon zijn, maar
dat vinden alle kleine beestjes op ons
terrein vast niet erg; die huizen er heerlijk.
Er waren in 2020 al plannen gemaakt en
voorbereidingen getroffen voor de
herinrichting van de tuinen: schooltuinen,
de volkstuinen en de moestuin/
snijbloementuin. Deze plannen zijn begin
2021 uitgevoerd en de tuinen hebben dit
jaar op hun nieuwe plekken gedraaid. Over
het algemeen is dat goed bevallen.
Onze eigen teelttuin (bij de hoofdingang)
deed het prima voor de groenten, maar
helaas minder voor een deel van de
bloementeelt. Er is meer schaduw in dit
stuk, waar sommige planten last van
hebben, dus een deel van de planten zijn
inmiddels naar een zonniger stuk van de
teelttuin verplaatst.
Het is erg handig gebleken dat de eigen
teelt nu dichter bij de marktkraam/
boerderijwinkel ligt. Daardoor is er wat
makkelijker iets bij te oogsten als de
voorraad op raakt en de mensen zien nu

beter waar het grootste deel van de
groenten en bloemen vandaan komt.
Een deel van de sier- en thematuinen is al
aangepakt om ze wat makkelijker werkbaar
te maken; zo zijn er meer paadjes gemaakt
in een aantal tuinen, om overal beter bij te
kunnen. Daarnaast is een border langs het
grindpad volledig op de schop gegaan en
daar is lavendel geplant; dit zijn goed
herkenbare struiken die makkelijk te
onderhouden zijn. En mooi meegenomen;
met de bloemen kunnen geurzakjes gevuld
worden door onze zorggroep, zodat deze
zakjes verkocht kunnen worden in onze
winkel. Ook dat wordt weer een mooi
product van eigen terrein.
De volkstuinders zijn blij met de nieuwe
plek tussen de paddenpoel en de
paardenweide en hadden mooie teelten
staan.
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Zorgboerderij en dagbesteding
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Zoemtuin
Een mooie nieuwkomer is de Zoemtuin. Op
een centrale plek van ons terrein, omzoomd
door bloeiende planten en zoemende
insecten, voorzien van zitruimte. Ideale plek
om even neer te strijken en te genieten van
de omgeving. De Zoemtuin ligt naast de
schooltuintjes en het is de ideale plek om
de lessen te starten en ook om het
schooltuin-seizoen af te sluiten met
bijvoorbeeld de traditionele soeples. De
Zoemtuin is bovendien ook te reserveren
voor kinder- of familiefeestjes, workshops,
teambuilding, etc.
Aan de buitenrand staan verschillende
bloemen en een haag, waardoor het een
besloten plek is met toch mooi vrij zicht op
de omliggende tuinen en dieren. Er staan
verschillende maten picknicktafels waar in
de zomer schaduwdoeken boven hangen.
Bij de haag staat een schoolbord waarop
geschreven/getekend kan worden; handig
voor lessen, workshops of een
welkomstwoord.

Schooltuinen
Leren dat voedsel groeit uit dat ene klein
zaadje en niet in een supermarkt. Dat is
één van de meest belangrijke
leeropbrengsten van het werken in een
schooltuin. Al tien jaar tuinieren
basisschool-kinderen in de schooltuinen
van de Ulebelt, van april tot aan de
zomervakantie. Gelukkig kon dat dit jaar
doorgaan.
De schooltuinen groeiden voor het eerst op
hun nieuwe plek centraal op het terrein en
dat is goed bevallen. De waterslang kan er
makkelijk uitgerold worden om de gieters
te vullen, want dat was in het begin van het
seizoen wel nodig. De start van de lessen
kon plaats vinden vanuit de Zoemtuin, eerst
nog even zonder zitplekken, maar al snel
werden de nieuwe picknick banken
geplaatst, wat het nog makkelijker en
leuker maakte om daar de les te starten.
Het grote instructiebord in de Zoemtuin is
getimmerd door de vrijwilligers van de
NLDoet-actie eind mei.

Natuurspeelplekken
Op de twee natuurspeelplekken op ons
terrein kunnen kinderen naar hartenlust
spelen in, met en door de natuur. De
Takkenbende is voor de jonge kinderen tot
acht jaar, met water en modder en ruig
terrein. Deze ligt vlak bij de Kikkerkeet. De
Waterstam ligt verder op het terrein en is
voor de wat oudere kinderen. Iets robuuster
met kruip door- sluip door paden en een
waterspeelplek.
In de Waterstam moest helaas de
tunnelboog afgebroken worden, omdat deze
afstierf.Hier komt in 2022 een begroeide
pergola voor terug.
Ook een aantal wilgen die de basis van de
hutten vormen, deden het er niet goed. Er
wordt gekeken naar een andere beplanting,
waarschijnlijk iets bossigs, zodat er toch
een soort hut ontstaat en de bosjes ook als
verstopplek gebruikt kunnen worden.

Boerderijwinkel
In onze wekelijkse kraam werden van begin
juni tot oktober producten van eigen land
verkocht door een team van enthousiaste
vrijwilligers.

Zorg en welzijn
Lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk
liggen er grote opgaven in zorg en welzijn.
Het gaat om de ontwikkeling van meer
mens en minder patiënt. De inwoner moet
meer zelf aan het stuur komen, de focus
moet van ziekte en zorg naar gedrag en
gezondheid. Meedoen is het motto om
direct maar ook preventief de leefwereld te
omarmen.
De Ulebelt biedt al vele jaren dagbesteding
aan voor kinderen en volwassenen met een
verstandelijke of psychische beperking.
Eind 2021 hadden we 23 deelnemers, onze
zorgboeren en zorgboerinnen. Zij draaien
mee op verschillende dagdelen door de
week en op de zaterdagen. De activiteiten
bestaan uit dierverzorging, kook-, knutsel-,
sport- en spelonderdelen.

Bij het aanbieden van werk stellen we de
mens centraal en gaan wij uit van de
verschillende behoeftes en de kwaliteiten.
Sleutelwoorden zijn: je veilig voelen, jezelf
zijn, geborgenheid, eigen tempo, vriendelijk
en respectvol. Door de kleinschaligheid van
onze locatie kunnen we vraaggericht
werken en flexibiliteit bieden in de vorm van
dagbesteding en werk. Onze professionals

bieden belevingsgerichte zorg op de
stadsboerderij en additionele activiteiten in
de recreatieve sfeer in het groen.
De zorgboeren hebben begin dit jaar een
actie gehouden waarbij ze knuffelschaapjes
hebben gemaakt. Deze zijn uitgedeeld aan
de bewoners van PW Janssen en hun
begeleiders. Een knuffel op afstand omdat
veel mensen door de coronaregels zich
eenzaam voelden.
Midden december hebben de zorgboeren
een leuke kerstkraam-verkoop gehouden.
Met onder andere zelf gemaakte
vogelvoedertaarten, hondenspeeltjes en
gedecoreerde houtschijven. Een sfeervolle
koude middag, met een goede verkoop van
de producten en een grote nabestelling aan
vogelvoertaarten.
Daarnaast krijgen we bijna dagelijks
aanmeldingen van mensen en hun
jobcoaches die na een burn-out of a.g.v.
werkloosheid weer in balans willen komen.
Als vrijwilliger zijn ze een welkome bijdrage
bij de Ulebelt.

We konden dit jaar gelukkig gewoon het
hele seizoen de kraam openen en
verkochten vele soorten groenten uit de
volle grond, klein fruit en verse kruiden
zoals oregano, salie en rozemarijn. En niet
te vergeten de eetbare bloemen; allen mooi,
sommige ook nog heel smaakvol, zoals de
Oost Indische kers die een hele frisse &
pittige smaak heeft. Uit onze kassen waren
er tomaten, paprika’s, komkommers en
kousenband bonen. Ook plantgoed uit eigen
tuin stond geregeld te koop in de kraam en
de bloemenverkoop was een groot succes.
Uiteraard werd alles op onze stadsboerderij
gifvrij geteeld.

15

Het Ulebelt Expertisecentrum

“Dit is een van de
mooiste en best
onderhouden
zorgboerderijen waar
ik ben geweest”

Kwaliteit laat je zien
Kwaliteit Laat Je Zien is hét keurmerk voor
zorgboerderijen. Het keurmerk bestaat
sinds 2002 en is het branchekeurmerk van
de Federatie Landbouw en Zorg. Het is
voor, en mede door, zorgboeren ontwikkeld
en helpt zorgboeren op een laagdrempelige
manier om aan wet- en regelgeving te
voldoen. Het keurmerk biedt zorgboeren de
ruimte om hun unieke waarden en
kwaliteiten te laten zien aan de wereld om
hen heen. Inmiddels zijn er meer dan 850
zorgboerderijen verspreid over het hele
land aangesloten. Het keurmerk wordt
onder andere door de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd en veel
gemeenten geaccepteerd.
Een keer per drie jaar wordt er een audit
afgenomen op onze zorgboerderij om te
kijken of we aan alle wet- en regelgeving
voldoen. Dit voorjaar stond bij ons in het
thema van deze audit: alle benodigde
paperassen opzoeken en de
werkbeschrijving updaten. We zijn met vlag
en wimpel geslaagd. De auditor vermelde
tevens: “Dit is een van de mooiste en best
onderhouden zorgboerderijen waar ik ben
geweest”. Een prachtig compliment dus
voor iedereen die een steentje bijdraagt aan
de Ulebelt.
Voor ons keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’
van de Federatie Landbouw en Zorg, is een
apart jaarverslag opgesteld. Dit is een
onderdeel van de protocollen van het
Keurmerk en wordt beoordeeld door een
extern deskundige.
Dit jaarverslag is ook na te lezen via de site
van het keurmerk: www.kljz.nl

Noorderbrug
Een speciale vermelding waard zijn de
dagactiviteiten voor de Noorderbrug,
Wooncentrum voor doven en
slechthorenden. Al ruim zeven jaar komt
een groep dove en slechthorende bewoners
(met een beperking) van het naburige
Wooncentrum Noorderbrug naar de

Ulebelt. In 2021 kwam de groep wekelijks
drie dagdelen, en verzorgde daar vele taken
die het werk van de Ulebelters ontlasten.
Zoals de afwasmachine in- en uitruimen; de
was opvouwen, controle van leskisten; hout
hakken; schilderklusjes; groenten wassen
voor de winkel, licht schoonmaakwerk,
lamineren en enveloppen vullen. Zowel
Ulebelt als Noorderbrug zijn erg tevreden
over de wijze waarop dit verloopt en de
vanzelfsprekende manier waarop deze
cliënten een plek hebben binnen onze
bedrijfsvoering. Ook veel bezoekers zien en
waarderen dit.

Duurzaamheidsprojecten
De projecten worden uitgevoerd door een
team van eigen medewerkers aangevuld
met het netwerk van ZZP’ers. Hiermee kan
de Ulebelt haar slagkracht vergroten.
Daarbij wordt nauw samengewerkt met het
Duurzaamheidscentrum waar de Ulebelt
mede-initiatiefnemer van is.
De Ulebelt wordt door de gemeente, het
waterschap en de provincie steeds vaker
gezien als serieuze en constructieve
partner, waardoor het aantal projecten in
het afgelopen jaar fors is toegenomen.
Hierdoor heeft de Ulebelt in 2021 een extra
medewerker kunnen aantrekken. Het gaat
vaak om projecten waarbij de Ulebelt
bewonersinitiatieven begeleidt. Hieronder
een overzicht van de diverse projecten en
acquisitie-inspanningen.
Water en klimaat
Klimaatadaptatie en groene daken – De
Ulebelt ondersteunde in 2021 opnieuw
bewonersinitiatieven voor de afkoppeling
van hemelwater dat op eigen terrein
geïnfiltreerd wordt. Voor de groene daken
regelen wij per project een collectieve
subsidieaanvraag bij het Waterschap Drents
Overijsselse Delta.
Zie ook www.ulebelt.nl/afkoppelen.
Resultaten:
- Elf webinars en buurtbijeenkomsten
werden georganiseerd, met meer dan
driehonderd deelnemende huishoudens.
- Een vaste Webinar op de website met
tekst en uitleg over afkoppelen en de
aanleg van groene daken.
- In vijf buurten werden zestig groene
daken gerealiseerd, subsidie geregeld
van WSDOD en Urgenda.
- Realisatie van het boekje “Regenwater
Goed Gebruikt” in PDF en druk: meer dan
250 exemplaren werden verstrekt.

- Drie scholen zijn geadviseerd over het
afkoppelen van water in samenwerking
met de ouders
- Input is geleverd voor Deventer Stroomt.
- Structurele ondersteuning bij
Regenwaterambassadeurs.
- Ondersteuning buurtactie bij de
Noorderenk in Bathmen om
buurtbewoners te motiveren voor
energiebesparing, afkoppelen van water
en groene daken
- Vanuit Urgenda Climate Miles gingen
honderd deelnemers op bezoek bij groene
daken-initiatief Zandweerd

Energie
In het kader van de landelijke Regeling
Reductie Energieverbruik vult de Ulebelt
een gemeentelijke opdracht in door het
verbinden van buurtbewoners rond
energiebesparende maatregelen. De
Ulebelt organiseerde een aantal online
buurtbijeenkomsten in samenwerking met
de Deventer Energie Coöperatie. Ook de
bezoekers aan het Duurzaamheidscentrum,
die voor 60% voor energievraagstukken
komen, worden meegenomen voor de
opgaven van dit programma. Collectieve
bijeenkomsten waren door corona moeilijk
te realiseren, en als alternatief werkten wij
een telefonisch adviestraject uit voor
individuele bewoners, dat veel succes
opleverde. De RRE is nu afgerond.
Zie https://www.ulebelt.nl/projecten/
thema-energie/energiebesparing-engedragsverandering/
Resultaten:
- Adviesteam opgezet met Duurzaamheidscentrum en Deventer Energie
- Serie columns over energiebesparende
maatregelen gepubliceerd in Deventer
Post/In De Buurt
- 418 huishoudens bereikt met collectief
dan wel individueel adviestraject

Groen en biodiversiteit
In opdracht van de gemeente Deventer
heeft de Ulebelt een aanpak ontwikkeld om
de biodiversiteit te versterken rond
hotspots van klachten over de
eikenprocessierups. Hierbij worden
bewoners gemobiliseerd om hun tuinen te
vergroenen en in beweging te komen voor
het biodiverser maken van
gemeenschappelijke gronden. Een
succesvolle start is gemaakt rond de
Charles Rochussenstraat in de Vijfhoek.
Daarbij is samengewerkt met een
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het sportpark Achterhoek. Er is
samenwerking met Sportbedrijf Deventer
en Circulus. Het project is van start gegaan.

Ulebelt als servicestation
In het kader van het grondstoffenplan heeft
de gemeente Deventer de Ulebelt een
opdracht gegeven om publiek online en op
het terrein beter te informeren over de
waarde van grondstoffen en het belang van
zorgvuldige afvalscheiding. Ook is er een
grondstoffenstation ingericht met
inleverpunten voor frituurvet en elektrische
apparaten. De medewerkers van de Ulebelt
kregen een training over afvalscheiding om
publiek beter te kunnen informeren.

ecologisch hovenier, met de KNNV en de
agrarische natuurvereniging Salland. Ook
het maaibeleid en bermbeheer van het
Groenbedrijf zijn ter plekke aangepast.
Daarnaast is over biodiversiteit bij de
Ulebelt een inspirerende wandelroute over
haar terrein ontwikkeld, die in 2021 van
start is gegaan. De pilot uit 2020 is verlengd
in 2021 en uitgebreid. Zie: https://www.
ulebelt.nl/biodiversiteit/
Resultaten tot nu toe:
- Tweede wijk heeft buurtbijeenkomst
georganiseerd, twaalf huishoudens
betrokken en is een werkgroep opgericht.
- Gegeven is een Webinar Biodiversiteit in
je eigen tuin, i.s.m. Holsto Tuinen, 150 x
bekeken.
- Biodiversitour intro 160 x bekeken.
- Oproep tot deelname aan Waarneming.nl
met 787 deelnemers en ruim 18.000
waarnemingen (zgn ‘Bioblitz’).
- Eerste wijk heeft boomspiegels ingericht
en buurtsafari georganiseerd, 25
deelnemers.
- Lespakket over de eikenprocessierups is
ontwikkeld voor primair onderwijs in
Deventer.

Afval en grondstoffen
Sportverenigingen en preventie: in opdracht
van de gemeente Deventer werkt de Ulebelt
aan een pilot met de Deventer
hockeyvereniging op het sportterrein en
aan preventie van afval door een gewijzigd
inkoop- en kantinebeleid. De pilot is
opgeschort door coronamaatregelen maar
krijgt inmiddels een vervolg, en uitbreiding
naar de drie andere sportverenigingen op
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- Vier nieuwe scholen in traject, ook in
combi met afkoppeling.
- Fietsexcursie voor Overijsselse
schooldirecties georganiseerd langs
Deventer successen.
- Vanuit Ulebelt zitting in provinciaal
programmateam.

Voedsel
Voedselcoöperaties: vanuit een opdracht
van de provincie Overijssel initiëren en
ondersteunen we nieuwe
voedselcoöperaties voor burgers, die
samen producten inkopen van boeren uit de
buurt. Door de coronamaatregelen is de
aandacht voor lokaal eten juist toegenomen.
We hebben in de provincie een aantal
nieuwe voedselcoops helpen starten, met
online sessies. Looptijd is tot eind
december 2021.
Resultaten:
- In totaal zijn er nu zeventien
voedselcooperaties actief in heel
Overijssel, waarvan drie in de gemeente
Deventer.
- Publiciteit: veel presentaties, lezingen,
filmopnames en artikelen.
Zie: www.ulebelt.nl/voedselcoops

Resultaat:
- Webinar georganiseerd over het hoe en
waarom van afvalscheiding in Deventer,
meer dan 100 keer bekeken
- Er is een afvalscheidingsstation ingericht
op het terrein van de Ulebelt waar vanaf
juni tot heden ruim tachtig kilo frituurvet
is ingeleverd en veelvuldig oude
elektrische apparaten worden ingeleverd.
Zie: https://www.ulebelt.nl/
afvaltotgrondstof/

Olstergaard
De gemeente Olst-Wijhe gaf de Ulebelt
opdracht voor het begeleiden van de
bewonersgroep voor deze natuurinclusieve
en ecologische nieuw te bouwen woonwijk.
De Ulebelt zet haar expertise in op het
gebied van duurzaam bouwen en het

opbouwen van sociale cohesie voor de
groep van plm. 75 huishoudens en
adviseert de gemeente op het gebied van
participatie. Opdracht is verlengd.
Onderwerpen: bouwen met secundaire
materialen, zelfbouw, energieadvies,
autodelen, besluitvormingsmethodieken,
houtstook, gezamenlijk beheer van
openbaar groen en mandelig terrein,
samenwerking huurders met
woningcorporatie, invulling participatie,
regenwaterafkoppeling, groene daken,
bodembeheer, gezamenlijke inkoop, en
afstemming met de gemeente.

Klimaatadaptatie Olst-Wijhe
De successen rond klimaatadaptatie krijgen
navolging. In opdracht van de gemeente
Olst-Wijhe gaat de Ulebelt ook daar aan de
slag om bewoners te mobiliseren en te
ondersteunen bij het afkoppelen van het
regenwater van het riool. Des te relevanter,
omdat Olst in 2020 nog het landelijk
journaal haalde, met het ondergelopen
centrum na een hoosbui. De opdracht is
eind 2021 vergund, we gaan in 2022 aan de
slag.
Groene Loper Deventer
De Ulebelt ondersteunt in opdracht van de
provincie Overijssel en de gemeente
Deventer groene buurtinitiatieven in
Deventer met materialen, advies, scholing,
netwerkbijeenkomsten en uitwisseling.
Hierin werken we samen met zowel lokale
partners als gemeente, wijkmanagers, Het
Groenbedrijf, en de provincie. Belangrijkste

Groene schoolpleinen Overijssel
In dit meerjarig programma werkt de
Ulebelt mee aan de provinciale ambities om
alle schoolpleinen te vergroenen tot 2025.
Schoolpleinen zijn de plekken waar alle
kinderen komen en daarom een uitgelezen
kans om kinderen (weer meer) in contact
met natuur te brengen. https://www.
ulebelt.nl/groene-schoolpleinen-deventer/
Resultaten:
- Voor acht Deventer scholen elk € 10.000,subsidie mede geregeld voor realisatie.
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Horeca en verhuur
Stayokay
De landelijke organisatie Stayokay heeft
voor de vestiging Gorssel een focus op
duurzaamheid, voor hun gasten. Zo hebben
wij voor hen een serie arrangementen
ontwikkeld, waar zij met schoolklassen op
bezoek kunnen voor bijvoorbeeld een
uiterwaarden-expeditie, een
wildplukwandeling of een bezoek aan de
Aardehuiswijk in Olst.
Lezingen en presentaties
De projectmanager wordt regelmatig
gevraagd voor een lezing of presentatie.

doel is meer mensen betrekken bij
biodiversiteit, natuur en landschap. https://
www.ulebelt.nl/groeneloperdeventer/.
Resultaten:
- Binnen de Groene Loper zijn in het najaar
met acties 38.000 bio bloembollen en 500
meter aan eetbare struiken geplant, op 56
locaties. Externe financiering, o.a. van het
Prins Bernhard Cultuurfonds, hield de
kosten laag voor deelnemers.

Rentree
Woningcorporatie Rentree werkt aan
renovatie van de Zandweerd. In dat kader
zijn er zeven woningen gesloopt, die plaats
maken voor een groene ontmoetingsruimte
in de wijk. De Ulebelt heeft opdracht om die
ontmoetingsplek samen met de bewoners
te ontwikkelen. De voorbereidingen vonden
plaats in 2021, begin februari 2022 stond de
inrichting gepland.
Resultaten:
- Met bewoners is een ontwerp gemaakt
voor inrichting van het parkje, met inzet
van gebruikte materialen uit de sloop
- Er zijn opruimacties georganiseerd
- Leerlingen van de Cees Wilkeshuisschool
zijn betrokken
- We hebben externe financiering geregeld
voor de realisatie van het parkje
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Hierbij een aantal optredens:
- Lions Club IJsselvallei, sessie over
duurzaamheid en Verborgen Impact
- Duurzaamheidsfestival Amsterdam,
presentatie en workshop Verborgen
Impact
- Duurzaamheidsfestival Utrecht,
presentatie en workshop Verborgen
Impact
- Klimaatforum Deventer, dagvoorzitter en
gespreksleider buurtinitiatieven
- Gemeente Steenwijkerland, advies over
opzetten en managen
Duurzaamheidscentrum
- Saxion, Themadiner Duurzame
voedselsystemen
- Gemeente Winterswijk, presentatie over
verduurzaming van de gemeentelijke
organisatie
- Landelijke Biobeurs, Zwolle, motieven
voor deelname aan voedselcoöperaties

De verhuur van onze ruimte bleef door
Corona flink achter bij de verwachtingen.
Veel groepen konden door de beperkte
ruimte onvoldoende afstand houden.
Gelukkig is de BSO een blijvende huurder
gebleken en ziet men graag een uitbreiding
van haar ruimten door een toenemende
vraag.

Vastgoedontwikkeling
Mede vanwege de toenemende ruimtevraag
werd in 2021 het initiatief genomen om met
de gemeente de vastgoedontwikkeling op
de Ulebelt verder te onderzoeken. Met
Kristinsson Architecten werd een visie en
schetsplan ontwikkeld hoe we het vastgoed
beter konden inzetten. Hierbij werd ook de
boerderij als potentiële plek betrokken.

Na doorrekening van de plannen door
Arcades bleek dat de benodigde investering
door de gemeente niet gehonoreerd te
kunnen worden. Een spaarzamer alternatief
moest er komen. Daarbij bracht de Ulebelt
ook het noodzakelijk onderhoud op het
hoofdgebouw en de huurprijs onder de
aandacht. In 2022 hopen we concreet aan
de slag te kunnen.

Horeca
De Ulebelt had eind 2020 haar horeca
uitbesteed aan Jurriën Bouwkamp van
Koffie met een J. Belangrijke reden tot
uitbesteden was verdere
professionalisering van de horeca. Vanwege
coronamaatregelen had de horeca met
flinke beperkingen te maken: van
gedeeltelijke openstelling en koffie-to-go
tot volledige sluiting. De horeca werkt
vanuit de Kikkerkeet op het terrein. Toch
konden diverse activiteiten ondernomen
worden, in aanvulling op het horecaaanbod. Zoals speurtochten,
verhalenverteller, circusactiviteiten voor
kinderen, theater en jongleerworkshop.
Helaas heeft Koffie met een J eind 2021
besloten de samenwerking te stoppen.
Diverse scenario’s m.b.t. de horeca
invulling zijn verder ontwikkeld die in 2022
tot een hernieuwde invulling van de horeca
moeten leiden. Horeca blijft een belangrijk
verdienmodel voor de exploitatie van de
Ulebelt.
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Organisatie
Inleiding
De Ulebelt is een lerende organisatie met
een passie, zowel binnen als buiten, die
vraagt om een organische en respectvolle
benadering gericht op een gezonde groei.
De vitaliteit komt voort uit de aandacht voor
zorg voor de primaire (werk) processen en
het verzorgen van de relatie tussen de
organisatie en haar klanten.
Het Ulebelt team is klein, professioneel,
vast en hecht. De twaalf medewerkers (9
fte) zijn goed op elkaar ingespeeld en
kunnen snel en slagvaardig inspelen op
nieuwe actualiteiten. Het team bestaat uit
verschillende deelteams: boerderij, terrein/
tuinen, educatie, projecten, zorg en
organisatie. Ieder deelteam werkt samen
met een grote groep vrijwilligers.
Bezieling en kwaliteitsbewustzijn binnen de
Ulebelt is de basis voor het continue
scheppende vermogen van de organisatie.
Echter er is al jaren een voortdurende te
hoge werkdruk in de organisatie, die nog
extra is toegenomen door een aantal
langdurig zieken in 2021. De kwetsbaarheid
van de organisatie is en blijft een risico.
Begin september werden we opgeschrikt
door het overlijden van collega Gerjan Knol.
Gerjan was al sinds 2005 bij de Ulebelt aan
het werk als financieel administrateur. Hij
is begonnen als stagiair en kwam later in
vaste dienst. Hij werd door iedereen enorm
gewaardeerd, onder meer door zijn precisie
en oog voor details, zijn loyaliteit aan de
Ulebelt, maar ook door zijn onverwachte
geestige opmerkingen. Ook werd onze
directeur Frances Prins eind 2021 ziek, die
de Ulebelt in de vaart ter volken en als rots
in de branding voort wilde stuwen.
Interne organisatie
Begin dit jaar is het huishoudboekje en de
bedrijfsvoering van de Ulebelt grondig
onder de loep genomen. Daaruit is naar
voren gekomen dat de Ulebelt flink heeft
moeten bezuinigen op personeel waardoor
het achterstallig onderhoud oploopt en ook
dat er nagenoeg geen financiële reserves
meer zijn voor investeringen. Deze
investeringen zijn nodig om de gebouwen,
de bedrijfsvoering en het terrein op een
veilig en aantrekkelijk niveau te houden en
vooral om de transitie naar de toekomst te
kunnen maken.
Focusgroepen werken verdienmogelijkheden verder uit, waarbij een
duidelijke verantwoordelijkheid ligt bij de
verschillende teams. Zo werken we aan het
vergroten van de verdiencapaciteit met het
vastgoed in afstemming met de gemeente,
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uitvoeringsprojecten voor de gemeente met
betrekking tot de verduurzaming van wijken
en werken we aan meer integratie met de
omringende wijken.
Daarnaast zijn er kostenbesparingen
geweest door over te gaan op het nieuwe
financieel administratiesysteem AFAS en
het terrein efficiënter in te richten. Dit alles
is nodig om de doelstellingen van de
gemeente voor Duurzaam Deventer te
kunnen realiseren.

Prestatieladder Socialer Ondernemen
De Ulebelt voldoet aan het keurmerk voor
de PSO, Prestatieladder Socialer
Ondernemen. Daarmee laat zij zien dat ze
structureel werk maakt van sociaal
ondernemen en zichtbaar haar
maatschappelijke verantwoordelijk neemt.
In ons geval is dat makkelijk, omdat het
integraal een noodzakelijk deel uitmaakt
van de businesscase, doordat het overgrote
deel van arbeid sociaal en onbetaald wordt
ingevuld.
Contacten gemeente
De financiële situatie van de Ulebelt is een
geregeld terugkerend onderwerp bij
besprekingen tussen bestuur/directie van
de Ulebelt en de gemeente. Om de
meerwaarde van een organisatie als de
Ulebelt nog eens te benadrukken, is het
college van B&W en ook de diverse
gemeentelijke programmamanagers
uitgenodigd op ons terrein, voor een
gesprek en uitgebreide rondleiding. Deze
vonden beide plaats in het najaar. Het
bezoek resulteerde in een nauwer contact
op diverse beleidsniveaus, niet alleen
binnen het eigen programma, maar ook op
andere vlakken. Zo zijn we op alle niveaus

binnen de gemeente Deventer, onze
grootste opdrachtgever, in overleg om de
broodnodige, aanvullende financiële
ondersteuning te vinden en zichtbaarder te
zijn met mogelijke meerwaarde voor de
diverse beleidsdoelstellingen van de
gemeente.

Vrijwilligers, stagiaires en
leerplekken begeleid werk
De Ulebelt drijft op een enorme groep (ruim
75) onbetaalde medewerkers. De
stageplekken in de dierverzorging zijn altijd
gevuld. Het blijft een uitdaging om voor
vaste regelmatige taken voldoende
vrijwilligers te werven en te behouden. Er
zijn altijd vrijwilligersvacatures in de
boerderijwinkel, als weekeind-gastvrouw/
heer, de dierverzorging, de receptie of de
chauffeurs voor het educatiemateriaal voor
scholen. Ook is altijd wel verloop in het
vrijwilligersbestand, maar gelukkig zijn er
ondanks de coronaperikelen afgelopen jaar
diverse nieuwe vrijwilligers gestart, vooral
in het buitenwerk.
Wegens corona konden we niet de
gebruikelijke bijeenkomsten samen met
vrijwilligers organiseren, dat is als een
gemis ervaren door iedereen. In het kader
van de landelijke Vrijwilligersdag, op 7
december, hebben we meegewerkt aan een

bedank-video aan alle vrijwilligers in
Deventer, door Deventer Doet.

Bestuur
Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende
leden: Kees-Jan van der Zee (vastgoed),
Annemieke Tonnaer (communicatie) en
Berdi Doornebosch (natuur- & milieu en
sponsoring); zij waren al lid van het bestuur
in 2020. In 2021 traden tot het bestuur toe
Jorrit de Jong (voorzitter),Tom Geerdink
(vice voorzitter), Ans Schinkel
(penningmeester/sponsoring), Carl Stal
(automatisering) en Joselien Folkers
(secretaris). We namen in het voorjaar
afscheid van Peter Hermans en Robbert
Journée, die beiden drie jaren meedraaiden
in het bestuur van de Ulebelt.
Comité van Aanbeveling
Het Comité van Aanbeveling dacht in het
verleden mee over de strategie op langere
termijn. 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 als gevolg
van corona in 2021 niet bij elkaar gekomen.
In 2022 wordt bekeken worden hoe we
verder gaan met deze belangrijke
ambassadeurs voor de Ulebelt.
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Communicatie en sponsoring
De Ulebelt in beeld en geluid
Net als in het eerste coronajaar hebben we
ook in 2021 een aantal filmpjes opgenomen
over het wel en wee op het terrein, om de
achterban, bezoekers en Vrienden, op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen op
het terrein. Naast de filmpjes over winterse
taferelen, de Biodiversitour en de
geitenstal, publiceerden we ook een tal
filmpjes over de aanleg van groene daken
en webinars over afval en regenwater. De
Ulebelt beschikt over een eigen Youtube
kanaal waar de filmpjes terug te kijken zijn.
In het najaar figureerde een van de
medewerkers in een podcast van
KinderboerderijenActief, over de aanpak
van het grondstoffenstation op ons terrein.
De Ulebelt heeft een actief beleid op social
media. Facebook en Instagram hebben veel
volgers. Een professionele fotograaf legt
als vrijwilliger veel bedrijfsactiviteiten en
gebeurtenissen vast, wat zeer gewaardeerd
wordt door de volgers. En die ons een
fraaie beeldbank oplevert, die we inzetten
bij persuitingen en in eigen
communicatiekanalen.

Sponsoren en Vrienden
Geitenstal
De stichting Boks Scholten steunde de
Ulebelt met een cheque van 10.000 euro,
een bedrag waarmee we de Geitenstal
konden afbouwen. De Geitenstal was door
tegenvallers van ziekte van een vrijwilliger
en de fors gestegen kosten van hout en
ander materiaal buiten de begroting
gegroeid.

Eind november startte de Ulebelt ook met
een crowdfundingsactie om de extra
meerkosten van de bouw van de nieuwe
geitenstal verder op te kunnen vangen. De
actie was een groot succes, meer dan
honderd particulieren doneerden geld voor
de geitenstal. Daarnaast ontvingen we
donaties van drie bedrijven, namelijk Paul
van Gurp, Fakkert biologische diervoeders
en Ool’s Engineering BV. In totaal werd er
zo 5.188 euro opgehaald. Diverse media
besteedden aandacht aan de
crowdfundingsactie, waaronder de Stentor.
We zijn verheugd dat onze geitenstal nu
gerealiseerd kon worden.

Aankleding voor het terrein
Medewerkers van Rabobank Salland boden
in november de Ulebelt een mooie cheque

Bestuursvoorzitter Jorrit de Jong en
bestuurder Ans Schinkel van de Ulebelt
namen bij de Zoemtuin de cheque in
ontvangst.
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aan. Deze cheque was het resultaat van de
Rabo ClubSupport actie, waarmee de
Rabobank clubs en verenigingen steunt met
een financiële bijdrage. De Rabobankleden
mochten kiezen welke verenigingen steun
mochten krijgen. De cheque van ruim 2.000
euro gaat ingezet worden voor verdere
aankleding van het terrein, zodat nog meer
mensen op een plezierige manier op bezoek
kunnen komen. De Rabo ClubSupport actie
is bedoeld om clubs en verenigingen verder
te helpen in hun werk (met geld, advies en
netwerk), en om zoveel mogelijk kinderen
te laten meedoen en zich verder te
ontwikkelen

Overige sponsoren
De Kledingbeurs, die normaal gesproken
twee keer per jaar georganiseerd wordt
door enthousiaste vrijwilligers uit de wijk
en jaarlijks ruim 3.000 euro oplevert, kon
weer niet doorgaan in dit coronajaar. Een
crowdfundingsactie, geïnitieerd door de
Kledingbeurs, leverde wel 400 euro op.
Een sponsoring in natura vond op de
valreep plaats. In de kerstvakantie leende
het bedrijf Brilman Bathmen ons een
hoogwerker uit, zodat er reparaties aan de
kapschuur verricht konden worden. Het
aangebrachte gaas om de opgeslagen
materialen te beschermen tegen het
brutale gedrag van kauwtjes, is vervangen.
Vrienden van de Ulebelt
De achterban van de Ulebelt bestaat
uiteraard uit alle bezoekers, die soms
meerdere dagen per week komen als het
kan. Een speciale groep hierbinnen zijn de
Vrienden van de Ulebelt: trouwe donateurs
die jaarlijks een bedrag overmaken ter
ondersteuning van het werk van de Ulebelt.
Daarmee kunnen we ook laten zien dat veel
mensen ons werk belangrijk vinden om te
laten voortbestaan. Het Vriendenbestand
bestaat uit zo’n 600 donateurs. Er komen
geregeld nieuwe aanmeldingen, en soms
afmeldingen; trouwe donateurs zeggen af
(meestal vanwege een verhuizing of
uitvliegende kinderen). De Vrienden
ontvangen vier keer per jaar een digitale
nieuwsbrief om hen om de hoogte te
houden van ontwikkelingen en leuke
gebeurtenissen op het terrein.
Adopteer een dier
In 2020 zijn we gestart met werving van
adoptanten van de dieren op de
kinderboerderij. Het adopteren van een dier
is een speciale donatievorm , en vaak
hebben bezoekers ook een speciale band
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Financiele resultaten
De bijlage geeft een overzicht van de
financiële resultaten over 2021 ten opzichte
van de begroting en het resultaat 2020. Het
exploitatieresultaat over 2021 eindigt
€25.596 negatief en is daarmee €46.575
minder negatief dan 2020 en €25.597
minder dan begroot. Ook in 2021 hadden we
weer te kampen met corona, waardoor de
personeelskosten mede door ziekte en de
huisvestingskosten hoger waren.

met een dier(soort). Naast de individuele
adopties zijn er nu ook bedrijven die een
dier adopteren. Sam&Michiel, de
kinderopvangorganisatie die op ons terrein
is gehuisvest, was de eerste. Liedewij en
Benthe, van BSO Sam&Michiel, wilden na
de eerste corona lockdown de Ulebelt
steunen door o.a. het verkopen van
zelfgemaakte knutselwerkjes, nagels
lakken & verkopen van oude fietsjes van de
BSO. Na al eerder geld gedoneerd te
hebben, kwamen Liedewij en Benthe nu
met het idee om een dier te adopteren van
het opgehaalde geld. De keuze viel op de
pulletjes van de Indische loopeend. Het
geeft echt de verbinding van deze meiden
met dier en natuur aan.

In 2021 is een coronasubsidie aangevraagd
ter dekking van het exploitatietekort van
€72.171 over 2020, ontstaan als gevolg van
de covid-19 pandemie. De toegekende
subsidie bedraagt €69.000 en is als
bijzondere baten in de staat van lasten en
baten opgenomen. Hiermee wordt het jaar
2021 toch nog positief afgesloten met een
resultaat van €43.404.
De verbetering van het exploitatieresultaat
2021 ten opzichte van 2020 wordt enerzijds
veroorzaakt door een hogere bruto marge
op de generieke baten (€100.000). Dit komt
nagenoeg geheel doordat projecten voor
derden, waarvan de afronding als gevolg
van de pandemie doorgeschoven zijn vanuit
2020 naar 2021, alsnog opgeleverd konden
worden. Ook door sponsoring wisten we
een aanmerkelijk bijdrage ontvangen.
Ook is een duidelijke verbetering te zien bij
de overige generieke baten die afhankelijk
zijn van de bezoekersaantallen omdat in de
loop van 2021 de coronabeperkingen zijn

opgeheven, doch zijn nog zeker niet op het
niveau van voor de pandemie. Anderzijds
zijn de personeelskosten circa €50.000
hoger als gevolg van ziekte en uitval van
medewerkers, waardoor er extra personeel
ingehuurd moest worden.
Het totale vermogen is met circa €44.000
gestegen tot €81.781 en het
weerstandsvermogen, bestaande uit het
Stichtingskapitaal en de Kapitaalreserve,
bedraagt ultimo 2021 €27.781. Het
weerstandsvermogen blijft daarmee onder
het noodzakelijke geachte bedrag van 10%
van de totale baten (€80.000). Op de
langere termijn wordt doorgroei naar 20%
van de totale baten nagestreefd, om
zodoende voldoende buffer op te bouwen
om de toekomst te garanderen.
In 2021 zijn diverse acties in gang gezet om
de toekomstige exploitatieresultaten te
verbeteren en om daarmee het
weerstandsvermogen te vergroten.

Vooruitzichten
Ook de eerste helft van 2022 kenmerkt zich
door terughoudendheid in activiteiten op de
Ulebelt.
De perspectieven voor de tweede helft van
2022 zijn in dat licht gunstiger. Wij hopen
dat wij met het afbouwen van de
coronabeperkingen volop de sterke koers
van 2021 kunnen oppakken en het jaar
positief kunnen afronden.

QR-code voor donaties
Bij wijze van test zijn we in het najaar
gestart met het plaatsen van QR-codes bij
de uitgangen van ons terrein, om bezoekers
te verleiden tot een vrijwillige gift na hun
bezoek. Dit was een succes en leverde de
laatste maanden van het jaar 1.182 euro op.
De QR-code is gekoppeld aan een
betalingssysteem, waardoor het erg
gemakkelijk is om snel een gift over te
maken.
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Via persoonlijke bezoeken,
telefonisch contact en digitale
nieuwsbrieven scholen
informeren en betrekken bij
educatief aanbod
Organisatie jaarlijkse
Boomfeestdag in maart,
educatieve activiteiten voor
2 scholen (afh van locatie)

Veldwerklessen voor onderwijs Vaak in vorm van doe-het-zelflessen,
over verschillende thema’s
gefaciliteerd vanuit educatie.
O.a. seizoentochten en lessen over vogels,
vlinders, en algemeen veldwerk. Kan ook
plaatsvinden buiten het terrein
(Douwelerkolk, uiterwaarden)
Begeleidde lessen op de
kinderboerderij en bij de
imkers
Scholen ondersteunen en
adviseren bij realiseren van
een groen schoolplein.

Contacten met scholen

Boomfeestdag

Buitenlessen

Boerderijlessen en
imkerlessen
Groene Schoolpleinen

Boerderijlessen en imkerlessen zijn in 2021 allemaal
niet doorgegaan vanwege corona, precies in het
buitenlesseizoen was het terrein langdurig dicht.

We faciliteren het schooltuinwerk bij de Ulebelt: 171
kinderen van Ontdekkingschool en Vijf-erschool
tuinieren wekelijks tussen april-juli. Daarnaast
konden we drie doe-het-zelflessen in Tiny Forest en 16
herfsttochten op ons terrein realiseren.

Vanwege corona is de Boomfeestdag uitgesteld tot 10
november. In het Nieuwe Plantsoen zijn toen bomen
en struiken gepland door 50 kinderen van de
Montessorischool van Lith en Kindcentrum Het Palet,
onder toeziend oog van wethouder Frits Rorink. Deze
dag organiseren we in samenwerking met
natuurorganisaties in Deventer.

Er zijn zes digitale nieuwsbrieven uitgebracht plus een
brochure met het nieuwe aanbod voor schooljaar
2021-22. Het abonneebestand bedraagt nu 480
(leerkrachten en directies scholen). Educatief aanbod
gericht op eigen omgeving.

4201 leerlingen bereikt (29 scholen, 111 groepen)
ondanks veel annuleringen door corona. Dit jaar
konden we wel vaker leskisten uitlenen, de
buitenlessen op het terrein konden pas later in het
schooljaar weer opgepakt worden. Aandacht lag
vooral op ondersteunen van scholen, het verbetertraject is deels doorgeschoven naar komend jaar.
Annuleringen vanwege corona: 104 reserveringen van
leskisten en buitenlessen, hiermee zouden 1194 leerlingen van 16 scholen een goed aanbod hebben gehad.

Resultaten

Mede in kader van provinciale programma Bij vier basisscholen hebben we een adviserende rol
groene schoolpleinen; en in samenwerking gehad bij het meedenken in het proces om tot een
met de gemeente.
groen schoolplein te komen. Vanuit het Overijsselse
groeneschoolpleinenproject is er een fietsexcursie
georganiseerd langs vijf goede voorbeelden van
groene schoolpleinen in Deventer. Vanuit onze
opdracht voor klimaatadaptatie adviseren we deze
scholen over afkoppelen van regenwater.

Zowel mbv dierverzorgers als ism
Imkervereniging Deventer.

Organisatie ism het Groenbedrijf,
gemeente en diverse natuurorganisaties.
Locatie nader te bepalen.

Faciliteren van scholen met vragen op vlak
van natuur-milieu-duurzaamheid. Scholen
stimuleren gebruik te maken van rijke
natuurlijke leefomgeving in en om de
school

Tevredenheidsonderzoek is uitgevoerd in
2020; verbetertraject uitwerken nav
resultaten. Streven naar hoog
tevredenheidsgehalte bij de scholen.
Trefwoorden huidige aanbod:
lesstofvervangend (niet extra); leren met
hoofd-hart-handen.

Bereik van 80% van de
scholen, tevreden klanten

Beschikbaar stellen
lesmaterialen (oa
leskisten) op het gebied
van natuur, milieu en
duurzaamheid

Basisonderwijs

Opmerkingen

Voorgestelde activiteiten Voorgestelde prestaies

Educatie

Overzicht activiteiten 2021

BIJLAGE 1
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Actieve rol binnen netwerk
van natuurorganisaties;
netwerk stadsecoloog

Minimaal 4 educ(re)atieve
georganiseerd ism
(combinaties van)
natuurorganisaties

Balie/telefonist,
Website, sociale media
Nieuwsbrief

Ter beschikking stellen
gebouw en terrein

Faciliteren van lokale
natuur- en milieuorgansiaties

Coördineren van educ(re)
atieve activiteiten

Informatieverstrekking

Ondersteuning
en Netwerken

Afgezien van de tijden dat
coronamaatregelen golden,
zijn de beoogde openingstijden
gehanteerd.

Ook met inzet van vrijwilligers, stagiares
(m.n. Zonecollege), leerwerkers.
Dierenbestand afstemmen op educatieve
doelstelling en beschikbare
verzorgingscapaciteit.

Op maandag is Kinderboerderij gesloten,
terrein wel geopend.

Di t/m vrij 9.00-17.00 uur,
za en zo 13.00-17.00 uur

Openstelling
kinderboerderij stal en
kiosk

Opmerkingen

Iedere € die duurzaam besteed wordt is
een investering in de toekomst.

Ontvangst van ca. 65.000
Beleving van de rust en het buitengebied
bezoekers, op terrein van 7 ha midden in de Vijfhoek, uitdagend
gevarieerd terrein, met thematuinen,
natuurlijke speelvoorzieningen en
educatieve informatie mbt natuur, voeding,
dierenwelzijn en duurzaamheid. Op het
terein is er onder meer veel aandacht voor
regenwaterafkoppeling, klimaatadaptatie
en het concept groene daken. De circulaire
geitenstal is inmiddels in gebruik genomen
en dient als een fraai voorbeeld van
circulair bouwen.

Prestaties

Aanbod (leerzame) producten
als alternatief voor gangbare
vervuilende producten

Openstelling van terrein
en speelvoorzieningen

Activiteiten

Verkoop duurzame
producten en educatief
materiaal

Specifieke educatieve en
communicatieve projecten
rondom duurzame thema’s.

Nieuwe activiteiten, ter
aanvulling op de
uitvoeringsovereenkomst

Uitgevoerd conform plan. Dierenbestand is gestaag
uitgebreid ten behoeve van het onderwijs en voor de
aantrekkelijkheid van de boerderij.
Daarnaast gestart met het mesten van vier varkens
voor vleespaketten.

Afgezien van de tijden dat coronamaatregelen golden,
zijn de beoogde openingstijden gehanteerd.

Het terrein is gesloten geweest tot mei 2021, daarna
trokken de bezoekersaantallen snel bij. Geitenstal was
aan het einde van het jaar zover af, dat de dieren er al
in trokken.

Resultaten

De Boerderijwinkel heeft van 2 juni t/m oktober
wekelijks een verkoopkraam bemensd op het erf,
ondanks coronabeperkingen verliep de verkoop van
dagverse groenten en bossen bloemen goed. Publiek
waardeert deze kraam goed.

Acquisitie projecten ter aanvulling van de
Projecten op gebied van regenwaterafkoppeling;
reguliere NME-prestaties, vooral bij de
energie; groene schoolpleinen; boerderij-educatie zijn
gemeente Deventer. Projectontwikkeling in uitgevoerd of lopend.
nauwe samenwerking met de gemeente.
Acquisitie bij o.a. afvalbedrijf,
waterschappen en provincie. Nieuwe
opdrachtgevers: woningcorporatie Rentree,
gemeente Olst-Wijhe, veel losse
opdrachtgevers voor lezingen en
presentaties.

Circa 5 bijeenkomsten per jaar; informatie- Veel overleggen hebben digitaal plaatsgevonden.
en kennis-uitwisseling, onderzoeken van
samenwerkingsmogelijkheden

Participatie in provinciale
NME netwerken (Ov. en Gld),
volgen van landelijke
ontwikkelingen (GDO, IVN)

Resultaten

De NlDoetactie in het voorjaar kon in elk geval wel
doorgaan. Samen met een groep medewerkers van
Auping is de Zoemtuin ingericht; banken geinstalleerd
en een instructiebord getimmerd. Daarnaast zijn een
aantal webinars gegeven, over regenwater en
biodiversiteit.

Daar waar mogelijk, bleven we de natuurorganisaties
ondersteunen. Dit kon echter niet via de faciliteit van
de vergaderzaal, waar in andere jaren veelvuldig
gebruik van werd gemaakt.

Vanwege corona kon de zaal en andere binnenruimten
lange tijd niet verhuurd worden. Wel is de Zoemtuin,
onze buiten-vergaderlcoatie een aantal keren
verhuurd aan externe vergaderingen, dit bleek een
groot succes.

De balie is ook in coronatijd zo goed mogelijk
bemensd. De digitale nieuwsbrief voor Vrienden en
relaties van de Ulebelt verscheen 4 keer.
Volgers op social media: Facebook 3900; Twitter 1132;
Instagram 1100 en LinkedIn 201 (nov 2021)

Provinciale en landelijke
netwerken

Bv Nachtvlinders, Natuurwerkdag,
NL-doet, lezingen, cursussen (groen,
vogels, imkers) en presentaties
.

Samenwerking met KNNV, IVN, De Groene
Knoop, Imkersvereniging, Groei&Bloei,
Hoogstambrigade, Nivon, Vogelwerkgroep
IJsselstreek, Deventer Bomenstichting,
VELT, Stichting Springzaad, Stichting
Schooltuinen Deventer.

Actieve marketing.
Verhuur tegen vergoeding.

Invulling balie samen met vrijwilligers en
leerwerkers.
Digitale Nieuwsbrief voor Vrienden 4x per
jaar

Realisatie van Zoemtuin, een Buitenlokaal met
picknickbanken. De Zoemtuin is een aantal keer
verhuurd voor buitenvergaderingen.
Lancering van de Biodiversitour gelanceerd,
educatieve wandeltocht over het terrein, die zowel op
papier als via een app gelopen kon worden. De app is
in 2021 1082 keer gedownload. Een struinapp in de
uiterwaarden van de IJssel is 1959 keer gedowload,
deze app hebben we ontwikkeld in kader van project
Schone Rivieren. Ook het Rondje Gooikerspark is nog
1878 keer gedownload.
Verzorgen van praktijklessen aan klassen van het
Zonecollege door ons, begeleiding van een leerling
van het Zonecollege via Profarm, het bieden van
stageplaatsen aan leerlingen van het agrarisch
onderwijs. Algehele doel is het verhogen van de
praktijkkennis van de leerlingen en het trainen van
leerlingen om te functioneren in een bedrijf. Specifiek
voor de leerling via Profarm: de leerling weer
klaarstomen om terug te keren naar het reguliere
argrarisch onderwijs. Daarnaast faciliteren wij voor
praktijklessen gegeven door de leerkrachten van het
Zonecollege.

Resultaten

Opmerkingen

Open ma t/m vrijdag
9.00-17.00 uur.
Actuele website, social media
Nieuwsbrief

Concept van de educatieve stadsboerderij
verder ontwikkelen, met educatieve
elementen en/of opdrachten op het terrein.
Gericht op beleving, verwondering,
genieten.

Opmerkingen

Voorgestelde activiteiten Voorgestelde prestaties

Onderhoud en Beheer kinderboerderij
beheer
kinderboerderij
en terrein

Openstelling

Educatieve
stadsboerderij

Producten

Acquisitie

Educatie

Op verzoek beschikbaar voor
organisaties met educatief
karakter

Algemeen publiek
Groepsbezoeken zonder
begeleiding en (Doe-hetzelf) rondleiding

Overige
doelgroepen
Aantrekkelijk park met
educatieve/recreatieve/
interactieve elementen op
thema’s van de educatieve
stadsboerderij
Doe-het-zelf-rondleiding voor
publiek beschikbaar.
Begeleide rondleidingen op
verzoek en tegen vergoeding.

Voorgestelde activiteiten Voorgestelde prestaies

Educatie
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Met name faciliterende rol
Ulebelt

Activiteiten op woensdag,
vrijdag en/of zondag

1-2 x per jaar participeren in
kinderboerderijnetwerken

Netwerk Kinderboerderijen in Nederland

Dagbesteding

Zorg

Overleg met
gemeente

Prestatie
3a4x
2x

Activiteiten
Ambtelijk, per kwartaal
(incl. rapportage
Bestuurlijk, halfjaarlijks)

Facilitering

Een externe partij, Koffie met een J, heeft dit jaar de
horeca onder zijn hoede gehad. Inkomsten vielen een
tijdlang tegen vanwege de beperkende maatregelen
rondom corona. Diverse aanvullende activiteiten
werden aangeboden vanuit de horecalocatie.

Diverse medewerkers zijn gestationeerd bij de Ulebelt,
met name binnen de teams dierverzorging/terrein.

Resultaten

Het grootste deel van de tijd konden de zorggroepen
gewoon doorgaan ondanks beperkende maatregelen.
Het aantal individuele dagbestedings deelnemers in
2021 was: 23 deelnemers, 3 stagiaires zorg en 1
re-integratie via uwv.

Meerdere projecten zijn gerealiseerd, oa vergroening
daken samen met bewoners, grondstoffenstation.

Resultaten

Overleg heeft digitaal plaatsgevonden.

Met name door het in gebruik nemen van de Zoemtuin
konden we hierin meer mensen faciliteren.
Desondanks was er vanwege corona veel minder
vraag naar deze mogelijkheden.

Jaarlijkse rapportage via inhoudelijk en
financieel jaarverslag

2 x schriftelijke halfjaarsrapportage,
daarnaast 2 x mondeling overleg

Opmerkingen

Mogelijk maken van (meest) groene
kinderopvang en BSO.

Uitgevoerd conform plan.

Uitgevoerd conform plan.

Resultaten

Op kleiner niveau dan verwacht uitgevoerd, vanwege
de beperkende maatregelen door corona.

Uitgevoerd conform plan.

Er zijn diverse verkennende gesprekken gevoerd over
Ism wijkmanager/wijkteam, particuliere
initiatieven. Vnl faciliterende en makelende buurtactiviteiten. Vanwege corona konden veel
plannnen nog niet uitgevoerd worden. Dit zal
rol.
onverminderd doorgezet worden in 2022.

Ondersteunen van particuliere Faciliteren, adviseren, makelen.
initiatieven, gelinkt aan natuur,
duurzaamheid en/of sociale
cohesie

Ondersteuning bieden aan
initiatieven in de wijk

Uitvoering door externe partij.

Facilitering
diverse
particuliere
initiatieven

Facilitering,
samenwerking

Wijk

Aanbieden van kleinschalige,
kwalitatieve
horecavoorzieningen

Faciliterend naar o.a. Reclassering,
Konnected, Deventer Werkbedrijf, Het
Groenbedrijf.

Opmerkingen

Particulier vooralsnog op PGB basis.
Samenwerking met o.a. Parabool,
Dimence, JP van de Bent, Noorderbrug en
RIBW. Gezien de korting op de
gemeentelijke tarieven staat deels niet
meer leverbaar. Nader onderzoek gewenst.

Met name in opdracht van gemeente,
provincie, onderwijsinstituten
waterschappen, wooncorporaties,
afvalbedrijf, etc.

Opmerkingen

Kennis delen en samen sparren over
ontwikkelingen en kansen in de markt.

Faciliteren verjaardagsfeestjes,
vergaderingen, etc.

Verhuur van deellokaties aan
Raster. Op verzoek advisering
en/of training in kader van
groene kinderopvang

Horecavoorziening

Horeca

Aanbieden van begeleide
dagbesteding, leerwerkplekken bv in kader van
Sociale Activering

Prestaties

Aanbieden van begeleide
dagbesteding

Coordinatie en/of uitvoering
van projecten in opdracht van
derden

Verkoop van 2 juni tot en met oktober.

Dit jaar waren en nauwelijks partiuliere initiatieven.
Vanwege coronamaatregelen mochten lange tijd ook
geen groepsactiviteiten plaatsvinden. We hebben dit
opgevangen door meer doe-het-zelfactiviteiten en
individuele speurtochten te organiseren.

Uitgevoerd conform plan, voor zover geen beperkende
maatregelen golden. Een tijdlang was de stal nog wel
gesloten voor publiek, toen het buitenterrein wel weer
open was.

Uitgevoerd conform plan. Wederom een efficiëntieslag
gemaakt door herinrichting van een aantal tuinen.

Resultaten

Jaarlijkse start van het seizoen, nadruk op Heeft geen doorgang gevonden vanwege corona.
lente en jonge dieren. Er wordt mogelijk
een beperkte financiele bijdrage van het
publiek gevraagd.

Kennismaking met lokaal geproduceerd,
dagvers voedsel.

Ism particuliere initiatieven:
knutselmiddagen, broodjesbakken,
natuurspeurtochten. Nadruk op
vakantieperioden.

Doorlopende activiteit; wel afhankelijk van
personele bezetting op de kinderboerderij
(en mogelijke voortzetting van
coronamaatregelen).

Kinderopvang en Facilitering
Buitenschoolse
opvang

Dagbesteding

Activiteitenbegeleiding

Nevenfuncties
(in aanvulling
op uitvoerings- Activiteiten
overeenkomst)

Projectuitvoering

Projecten

Prestaties

bv rondleidingen, (veld)
workshops, presentaties en
catering, op aanvraag en op
maat gesneden

nieuwe activiteiten, ter
aanvulling op de
uitvoeringsovereenkomst

Ontwikkelen,
acquisitie en
netwerken

500 -1000 bezoekers

Lentefeest

Boerderijwinkel (ter
Verkoop boerderijproducten
aanvulling op
op woensdagmiddag tijdens
uitvoeringsovereenkomst) zomerseizoen

100-200 kinderen kunnen
naschools onder begeleiding
meehelpen op de
kinderboerderij

Kinderactiviteiten

Nevenfuncties
(in aanvulling
op uitvoerings- Activiteiten
overeenkomst)

Opmerkingen

Terrein is aantrekkelijk
Onderhoud met inzet van vrijwilligers,
onderhouden en is uitnodigend. stagiares en leerwerkers. Kwaliteit van
Ecologisch beheer met hoge
onderhoud staat sterk onder druk.
biodiversiteit: Urban Jungle.

Prestaties

Evenementen

Incidentele
activiteiten

Onderhoud en beheer
openbare ruimte

Educatieve
stadsboerderij Activiteiten

BIJLAGE

Baten en Lasten de Ulebelt 2021
Colofon
		

2021		

2020

		
Generieke baten		227.656		

136.709

Kostprijs eigen baten		

-57.517

-43.281		

Marge generieke baten		
184.375		
Subsidi en overige baten		

576.537

Dekkingsbijdrage		760.912		

79.192
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549.904
629.096

LASTEN					
Lonen en salarissen		

374.544		

344.923

Sociale lasten		

66.355		

76.318

Pensioenlasten		 24.133		

20.778

Overige personeelskosten		

117.649		

72.027

Afschrijvingen materiële vaste activa		

1.664		

3.259

Huisvestingkosten		 121.947		
Kosten bedrijfsvoering boerderij		

13.205		

Organisatiekosten		 67.011		
TOTAAL LASTEN		

786.508		

BEDRIJFSRESULTAAT		-25.596		
Bijzondere baten		

114.247
14.152
53.563
701.267

-72.171

69.000		

-

EXPLOTATIESRESULTAAT		
43.404			-72.171
Dotatie/ontrekking bestemmingsreserve		

13.987		

-14.626

Mutatie kapitaalreserve		

29.417		

-57.545

ONVERDEELD RESULTAAT		

-		

-
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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
Instagram.com/Ulebeltdeventer

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
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