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“Ik was zeer onder de indruk van het
educatief natuur- en milieucentrum
en kinderboerderij De Ulebelt van
Deventer.”
“De inwoners zijn echt betrokken bij
het groen en de natuur, en
milieueducatie is op het allerhoogste
niveau. Dit groene juweel geeft de
gemeente en zijn inwoners echte
quality of life.”

“Een verademing. En iets dat zachtjes juicht in mij. Zoiets maak
ik elke keer mee als ik het terrein van De Ulebelt oploop. Wat
een rijke plek! Ik zie en hoor en ruik er zoveel vormen van leven
- en dat is elke keer weer aanstekelijk. Voelen kan ik er ook,
daarvoor maak ik dan wat meer contact - met het hout in de
speelplaatsen, met levende bomen, water, met dieren - en om te

Rudi Geerardyn, vice-voorzitter van
de jury Entente Florale Europa, 2011

proeven zoek ik de lekkerste plekjes op, die per seizoen
verschuiven. Sowieso ben ik op De Ulebelt nooit alleen. Vrijwel
altijd zijn er anderen aanwezig, grote mensen, kleine mensen, er
is ook zoveel te beleven. De Ulebelt vertelt me eigenlijk alsmaar
een Groot Verhaal. Er is natuurlijk altijd de informatie: die staat
op borden, en ik krijg er iets van mee via de medewerkers en al
die verschillende groepen en projecten. Maar het verhaal dat De
Ulebelt mij vertelt is nog veel groter. En dat gaat over het leven.
Over het leven zelf, over alle vormen die het leven aan kan
nemen, en over hoe wij als mensen daar deel aan kunnen
nemen. Ik voel me uitgenodigd. En ik zal wel gek zijn om daar
niet op in te gaan.”
Fransjan de Waard, bezoeker en auteur “Tuinen van Overvloed”

“De laatste tien jaar is steeds
duidelijker geworden dat directe,
lijfelijke ervaringen met natuur
bijdragen aan een evenwichtige
ontwikkeling van kinderen.
Onderzoekers stelden vast dat het
buiten zijn in een natuurrijke omgeving
bijdraagt aan hun lichamelijke
gezondheid, hun bewegingskwaliteiten
en de ontwikkeling van hun creativiteit,
sociale vaardigheden en
zelfvertrouwen.”

Kees Both, onderwijs- en
natuurpedagoog, 2014
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Stichting De Ulebelt is sinds 2007 in
Deventer hèt centrum voor natuur,
milieu en duurzame ontwikkeling.
De afgelopen jaren heeft De Ulebelt zich
ontwikkeld tot één van de mooiste
groene belevingscentra in Nederland. De
Ulebelt inspireert én betrekt de inwoners
van Deventer op een ontspannen wijze bij
de transitie naar een meer duurzame
samenleving. Wij willen de Deventer
inwoners, groot en klein, stimuleren om
de eigen actieve bijdrage aan zo ‘n
duurzame samenleving te vergroten. Het
gaat daarbij om een breed scala aan
thema’s, variërend van energie, water,
grondstoffen en biodiversiteit tot aan
voedsel en gezondheid, dierenwelzijn en
mobiliteit. De basis voor deze
betrokkenheid begint bij het beleven van
de natuur, inspiratie opdoen en
verbonden raken met de groene
buitenruimte.
Stichting De Ulebelt wil in de periode van
2014-2019 -maar ook daarna- de
aanjagende rol zoals hierboven
beschreven verder uitwerken. We willen
meer mensen bereiken en de
verbindende factor zijn tussen de inzet
van alle verschillende groepen natuuren milieuorganisaties in Deventer.
Hiermee geven we invulling aan de
gezamenlijke opdracht voor het creëren
van een meer duurzame samenleving. Er
wordt aangesloten bij landelijke
programma’s als DuurzaamDoor en de
doelstellingen van de vereniging
Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling

(GDO), waar ook de gemeente Deventer
lid van is. Wij verwachten hiermee een
belangrijke rol te vervullen in de
uitvoering van het gemeentelijk beleid,
zoals verwoord in het bestuursakkoord
2014-2018. Deze rol heeft betrekking op
het sociale (participatie, zorg, onderwijs)
en ruimtelijke domein (duurzaamheid,
leefbaarheid, mobiliteit) als ook op het
gebied van economie, werkgelegenheid
en cultuur (recreatie, toerisme).
Met dit meerjarenbeleidsplan geven we
uiting aan onze visie hoe De Ulebelt de
komende jaren een bijdrage zal leveren
aan de kracht van de stad, en wel met
name aan de langere termijn
doelstellingen rondom duurzaamheid.
We beogen daarbij minder financiële
afhankelijkheid van gemeentelijke
subsidies, door versterkt in te zetten op
projecten, participatie en co-creatie.
Onze visie op de rol die wij de komende
jaren voor ogen hebben, is in de vorm
van doelen en speerpunten in vier
kerngroepen samengevat.

“GDO ziet NME en de kinderboerderij
als belangrijk instrument om meer
burgers te betrekken bij duurzame
ontwikkelingen in stad en regio. Het
gaat dan om robuuste thema’s die voor
verschillende overheden van belang
zijn, zoals Energiebesparing en
Duurzame Energie, Biodiversiteit,
Grondstoffen en de Wateropgave.
Door burgers te activeren in
samenwerking met andere partijen
levert NME een belangrijke bijdrage
aan gezamenlijke
beleidsdoelstellingen. Vernieuwde
NME, waar ook op de Ulebelt hard aan
gewerkt wordt, is een waardevol
beleidsinstrument voor de
duurzaamheidsagenda van lokale
overheden.”

Henk Klein, directeur Gemeenten voor
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De Ulebelt, doelen en speerpunten
voor 2014-2019
“We weten inmiddels ook dat een
duurzame en innovatieve gemeente
niet kan worden gerealiseerd achter de
rug van burgers om.
De slagvaardigheid van een gemeente
hangt mede af van de opleiding, de
creativiteit en de betrokkenheid van
haar burgers. Zonder de medewerking
van burgers geen effectief
energiebeleid; zonder hun instemming
geen succesvolle ruimtelijke ordening;
zonder alerte burgers geen creatieve
ondernemingen; zonder eigen inzet van
burgers geen aantrekkelijk
leefklimaat.”

“De Ulebelt mag niet ontbreken tijdens
de ontwikkeling van onze kinderen. Hier
leren kinderen over de dieren. Hier
kunnen kinderen echt spelen in en met
de natuur. Die ervaringen mogen we
hen niet afnemen: nu niet en in de
toekomst niet! Laten we in Deventer
trots zijn op zo’n bijzondere plek!”

Marieke Krukkert, wijkbewoonster en
moeder, 2013

“Als opa van twee kleinkinderen is dit
DE plek van Deventer, waar je met de
(klein)kinderen in aanraking kunt
komen met de vele dieren. Het is voor
groot en klein een genot om daar te
zijn.”

Hennie Meulhof, opa, 2014

“De Deventer imkervereniging heeft al
jaren een nauwe band met De Ulebelt.
Ze heeft er haar verenigingsstal staan
maar minstens zo belangrijk!!!! ook de
bijenstal waar de leerlingen van alle
basisscholen in Deventer imkerlessen
kunnen volgen en kennis kunnen maken
met de bijen. Een prachtige
samenwerking tussen imkers en De
Ulebelt waarin kinderen leren genieten
van de natuur en dat je niet bang hoeft
te zijn voor bijen maar ook hoe alles
met alles samenhangt. Immers zorg je
niet goed voor de natuur dan zorg je
uiteindelijk ook niet goed voor jezelf.“

Sia Prins, Deventer Imkervereniging,
2013

“De Ulebelt vervult een centrale rol in
de natuur- en milieueducatie op
scholen. De Ulebelt maakt natuur en
milieu letterlijk tastbaar voor kinderen,
iets wat zij geregeld missen. Zonder de
Ulebelt zou het aanbod op onze scholen
sterk verschalen.“

Martin Touwen, Rivierenwijkschool,
2014
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1. De Ulebelt als groen, educatief
belevingscentrum voor iedereen

2. De Ulebelt als instrumentarium voor
gemeentelijk beleid

De afgelopen jaren is de aandacht voor belevingsonderwijs sterk toegenomen. We
blijven deze trend volgen door scholen te ondersteunen met nieuw materiaal dat bij
voorkeur dicht bij de school zelf kan worden ingezet. Denk daarbij aan ontwikkeling
van groene schoolpleinen en belevingsonderwijs in lokale parken.
Op evenementen als het Jonge Dierenfeest, de Boomfeestdag, en het Oogstfeest
worden jaarlijks enkele duizenden mensen ontvangen. Ieder jaar staat een ander
duurzaam thema centraal, variërend van afval en energie tot voeding en gezondheid.

De Ulebelt opereert ook als een projectorganisatie die communicatieve en educatieve
projecten uitvoert, voor de gemeente en andere opdrachtgevers. Bijvoorbeeld de
organisatie van de Dag van het Park, de ondersteuning bij de verkiezing van Deventer
tot groenste stad van Nederland of de organisatie van de opening van het
Zandweteringpark.
We voeren geregeld projecten uit voor Circulus op het gebied van afval (Diftar,
organisatie van de compostdag en gescheiden afvalinzameling in het onderwijs) en
voor de woningbouwcorporaties wijkgeoriënteerde projecten rondom thema’s groen
en energie.

De Ulebelt groeit verder uit tot een
groen belevingscentrum, waar
natuur- en duurzaamheidseducatie is
vervlochten met functies op het gebied
van recreatie, zorg, arbeidsintegratie en
sociale wijkfunctie. De Ulebelt zal in 2019
minimaal 60.000 bezoeken registreren.
De Ulebelt inspireert en verbindt
organisaties en particulieren binnen
verschillende werkvelden om op deze
manier sterke coalities te vormen die de
duurzaamheidstransitie ondersteunen en
versterken.

De Ulebelt wordt door de gemeente
gezien als waardevol partner voor
het realiseren van sociaal beleid en
beleidsvelden die te maken hebben met
duurzaamheid en ingezet als ‘preferred
contractor’ en ‘co-creator’ voor
educatieve of communicatieve
duurzaamheidsprojecten.

Het aantal kinderen in het primair
onderwijs dat we bereiken met
lesmaterialen zal stabiliseren rond 70007500. Het aantal betrokken schoollocaties zal groeien tot maximaal 40 in
2019.
De Ulebelt behoort op het gebied
van natuurbeleving en educatie tot
de koplopers in regionale, provinciale en/
of landelijke netwerken.
De opbrengsten uit horeca en
arrangementen zal in deze periode
groeien met 50% ten opzichte van 2013.

De economische waarde van
natuurbeleving, educatie en
communicatie in combinatie met de
sociale functies (zorg, arbeid en leren),
wordt onderkend en gekoesterd. De ter
beschikking gestelde subsidie wordt op
langere termijn terugverdiend.
De Ulebelt benut de mogelijkheden
om regionaal de functie als
duurzaamheids-knooppunt mee in te
vullen, zoals bedoeld binnen het
landelijke programma DuurzaamDoor en
ondersteund door het GDO. Het gaat
daarbij vooral om een netwerkstructuur
waarbij verschillende duurzame
initiatieven in Deventer, maar wellicht

ook regionaal, met elkaar worden
verbonden en zichtbaar zijn. Hierbij
wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht
bij de evaluatie en vervolgstappen van de
Deventer duurzaamheidsagenda.

Prof. dr. ir. CSA (Kris) van Koppen,
Universitair Hoofddocent Milieubeleid
Wageningen Universiteit, inwoner van
Deventer, 2013

“De gemeente Deventer heeft
ambities op het vlak van duurzaamheid (“Duurzaam Deventer”
2009), biodiversiteit (“Werkwijze
Ecologie” 2014) en leefomgevingskwaliteit (“Visie leefomgeving”
2014). Voor deze drie, onderling
zozeer verbonden, beleidsterreinen
is het van wezenlijk belang dat de
burger (jong en oud) kennis en
enthousiasme opdoet die nodig zijn
om in de bres te springen voor de
aanwezige waarden en om de
potentiële waarden tot gelding te
brengen. De gemeente beseft dat zij
dit niet in haar eentje kan realiseren,
maar dat zij daarbij de inzet van de
burger niet kan ontberen. Terecht
verwijst de gemeente in dit verband
herhaaldelijk naar het concept van
de participatieve samenleving. Maar
die participatie ontstaat niet vanzelf,
uit het niets. Participatie moet
uitgelokt en opgewekt worden, met
informatie , met aansprekende
toonbeelden, met uitnodigende
cases, en participatie moet
onderhouden worden, met de inzet
van vakdeskundige professionals en
enthousiaste vrijwilligers. Juist op
dat terrein bewijst de Ulebelt zijn
waarde.”

Hugh Gallacher, Adviesraad Natuur

5

“Patiënten van Dimence vinden met
regelmaat een plek op De Ulebelt
voor arbeidstherapeutisch werk of
re-integratie in de samenleving. Eén
van de patiënten van Dimence heeft
inmiddels een vaste aanstelling. De
Ulebelt levert daarmee een
belangrijke bijdrage aan de
participatie van mensen met een
psychische beperking. Het sluit aan
bij het beleid van Dimence en de
gemeente om mensen met een
beperking aan te spreken op hun
talenten en mee te laten doen in de
samenleving.”

E.B. van Wel, psychiater, Directeur
Zorg/1e geneeskundige Dimence
regio Hanzestreek, 2013

3. De Ulebelt als inspirerend centrum
voor zorg en werk
Deventer heeft flink geïnvesteerd om een volwaardige en kwalitatief goede
educatieve kinderboerderij op te zetten. Het resultaat mag er dan ook zijn: met de
duurzame kinderboerderij, en de samen met bewoners ontwikkelde natuurlijke
speelplaatsen, heeft Deventer beschikking over een zeer aantrekkelijke en
laagdrempelige voorziening. Deze voorzieningen bieden tevens dagbesteding voor
mensen met een beperking, alsook leerwerkplekken voor stagiaires vanuit het
agrarisch en zorgonderwijs en een beschermde plek voor mensen met enige afstand
tot de arbeidsmarkt.

“Cliënten zijn doof, vinden moeilijk
aansluiting in de “horende”
maatschappij. Bij De Ulebelt krijgen
deze cliënten kansen en
mogelijkheden om hun vaardigheden
te vergroten en mee te kunnen doen.
Een mooiere werkplek dan deze is
bijna niet te vinden, dagelijks
genieten cliënten en de begeleiders
van de Noorderbrug van deze
prachtige kinderboerderij en deze
prachtige werkplek.”
“Cliënten zelf zijn ook enthousiast
over hun werk bij De Ulebelt, ze zijn
trots.”

Rianne Mensink, Wooncentrum
Noorderbrug, 2014
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De basistaken op het gebied van
educatie, dierverzorging,
terreinonderhoud en begeleiding worden
met de huidige formatie uitgevoerd.
Extra projectwerk zal met externe of
tijdelijke medewerkers worden ingevuld.
Het aantal vrijwilligers zal gestaag
groeien van 100 naar 125.
Op de Prestatieladder Socialer
Ondernemen (PSO) vervult De
Ulebelt een voorbeeldrol en draagt
derhalve meer dan gemiddeld bij aan de
werkgelegenheid van kwetsbare
groepen.
De Ulebelt verkrijgt het keurmerk
zorgboerderij in 2015 en breidt haar
zorgactiviteiten uit. Op basis van
haalbaarheidsonderzoek in 2014 en 2015,
worden uiterlijk in 2016 bedrijfsscenario
’s opgesteld voor verdere ontwikkelmogelijkheden. Er wordt gestreefd naar
een substantiële verhoging van de
inkomsten uit zorgtrajecten en daarmee
hogere bijdrage aan de jaaromzet.

4. De Ulebelt ontwikkelt zich door
De Ulebelt heeft zich vanaf 2007 zeer sterk ontwikkeld, met educatieve kerntaken die
zijn geïntegreerd met functies op het gebied van zorg, arbeid en samenleving. Nauwe
samenwerking met de natuur- en milieu organisaties in Deventer vormen een solide
basis onder de duurzame ambities van de gemeente. Voor de komende jaren zal
worden gezocht naar meer financiële onafhankelijkheid door onderzoek en
implementatie van nieuwe markt strategieën, mede in het licht van ontwikkeling van
meer circulair georiënteerde economische modellen.
Aanpassing van het hoofdgebouw
wordt voor de komende periode
wenselijk geacht, om meer inkomsten te
kunnen genereren, mede gelet op
mogelijke verdienmodellen en
continuïteit. Daarom zullen we de
mogelijkheden bezien voor enkele
aanpassingen aan het informatiecentrum, om de functionaliteit voor de
medewerkers, de verhuurbaarheid en
een meer duurzame uitstraling voor
bezoekers te verbeteren. Hierbij wordt
nauw samengewerkt met de
vastgoedbeheerder, de NV Vastgoedmaatschappij Milieucentrum.
In 2015 zal in samenwerking met
Saxion een marktonderzoek worden
opgezet en uitgevoerd onder
verschillende doelgroepen. Aan de hand
van de resultaten van dit onderzoek zal
uiterlijk in 2016 een businessplan worden
opgesteld met kansen en ontwikkelmogelijkheden voor nieuwe, zo mogelijk
innovatieve, Product Markt Combinaties
(PMC’s) en thema’s.
Er worden meer projecten
uitgevoerd voor een groeiend aantal
opdrachtgevers met een totale groei in

“Als pabo maken we al jaren gebruik
van de fantastische mogelijkheden
van de Ulebelt. We tonen studenten
de kracht van het centrum en laten
hiermee de toekomstige
leerkrachten van Deventer e.o. zien
welke mooie opties er zijn om hun
(natuur)onderwijs mee te versterken
en te verrijken. En dat dat nodig is,
blijkt uit onderzoek naar de stand
van zaken omtrent kinderen en het
opdoen van echte natuurervaringen.
Onderzoek (Cito 2011) laat ook zien
dat het droevig gesteld is met
natuuronderwijs in het
basisonderwijs is Nederland. Daar
waar er sprake is van
laagdrempelige NME Centra is er
duidelijk een positieve tendens.”

Gert Talens, voorzitter vakgroep
wereldoriëntatie, Docent
natuuronderwijs Pabo Deventer,
2013.

nettoresultaat van 30 % ten opzichte van
2014. Kinderopvanglocaties ontwikkelen
zich tot een specifieke doelgroep.
De Ulebelt zal meer sponsoren aan
zich binden en meer “Vrienden”
werven (streefaantal 1000), en daarbij
streven naar gezamenlijke sponsor- en
donateursinkomsten in de ordegrootte
van €50.000 per jaar per 2019.

De totale jaaromzet zal naar
verwachting licht groeien tot 2019.
Met verhoging van de eigen inkomsten op
het gebied van projecten,
arrangementen, horeca en zorg streven
we naar een verhouding tussen
gemeentelijke subsidie en andere
inkomsten van 50-50% voor 2019.

“Uit mijn contacten met en
onderzoek onder bedrijven kan ik
bevestigen dat veel bedrijven actief
werk maken van Duurzamer
Ondernemen. Dat betreft met name
hun producten en diensten en in
mindere mate ook het steunen van
maatschappelijke organisaties zoals
bij voorbeeld De Ulebelt. Zij zullen
dat echter altijd op project basis
doen en nooit structureel. De hoop
dat misschien bedrijven kunnen
helpen bij het structureel in stand
houden van de Ulebelt is dan ook
helaas niet realistisch. Bedrijven
zien natuur en milieueducatie als
een expliciete taak van de overheid
en verwachten dan ook dat die haar
verantwoordelijkheid in deze zal
nemen.”

Ir. H.W.M. van Bommel,
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De Ulebelt,
de mensen die het doen

De Ulebelt draait om mensen, zowel wat
betreft de doelgroepen als de interne
organisatie. Een klein professioneel en
multifunctioneel team onder aansturing
van een deskundig en betrokken bestuur,
zorgt voor de uitvoering van de taken en
bewaking van de kwaliteit. Het team
zorgt daarnaast ook voor de coördinatie,
facilitering en begeleiding van meer dan
100 vrijwilligers, stagiaires, leerwerkers
en zorgcliënten die samen met elkaar
zorgen dat De Ulebelt alle genoemde
activiteiten kan uitvoeren en er altijd
verzorgd en uitnodigend uit ziet.
Aanwezige expertise binnen het bestuur
op het gebied van financiën, communicatie, sponsor- en fondsenwerving en
HRM is zeer waardevol, ook voor de
komende periode. In de periode 20142019 voorzien we enkele wisselingen in
verband met het aflopen van procedurele
zittingsperioden.

Het is mij als onderzoeker opgevallen
dat De Ulebelt onder professionals
steeds vaker wordt genoemd wordt als
één van dé toonaangevende
milieucentra in ons land.

Prof. dr. ir. CSA (Kris) van Koppen,
Universitair Hoofddocent Milieubeleid
Wageningen Universiteit en inwoner
van Deventer, 2013
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De Ulebelt is een kleine en daardoor
relatief kwetsbare organisatie. Medio
2014 bestaat de personele bezetting uit 8
fte, verdeeld over educatie en projecten,
kinderboerderij, zorg, terreinverzorging,
balie, administratie en directie. Het vaste
team zorgt voor de uitvoering van het
beleid, samen met de vele vrijwilligers,
stagiaires, leerwerkers (reïntegratie) en
zorgcliënten. Gezien het grote draagvlak
in de wijk en Deventer verwachten we dat
we ook in de komende jaren op deze
ondersteuning kunnen blijven rekenen.
Continuering en versterking van de

goede samenwerking met onderwijs- en
leerinstellingen, Vrijwilligerscentrale
Deventer (VCD) en Deventer Werktalent /
Sallcon is hierbij belangrijk.
De huidige bezetting is noodzakelijk om
de basis van de voorziening
(kinderboerderij en natuur- en
milieueducatie) overeind te kunnen
houden, maar ook om de
maatschappelijke en sociale functie van
De Ulebelt vorm te geven en verder uit te
kunnen breiden. Stabilisatie is derhalve
een voorwaardelijk uitgangspunt voor de
komende periode.

De economische waarde van natuur
en groen is veel groter dan veel
mensen denken. Dat blijkt uit
onderzoek van KPMG ( ‘Groen,
gezond en productief’”). Het
onderzoeksbureau toont aan dat
meer groen leidt tot minder
depressiepatiënten, meer kinderen
die bewegen, minder inbraken en een
toename van de waarde op onroerend
goed.

Vroege Vogels, 2013
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488.347 		

514.114 		

291.584 		

subtotaal

346.939 46%
26.934 4%
50.000 7%
75.000 10%

135.000
347.809 48%
26.800 4%
47.000 6%
72.000 10%

€
250.000 33%
115.000

€		
230.000 32%
110.000 		

€		

348.680 50%
26.667 4%
44.000 6%
69.000 10%

€		

120.000 		

170.000 26%
80.000 		

€		

110.000 		

150.000 24%
71.000 		

€		

bruto marge generieke activiteiten
53.217 		 121.000 		
79.000 		
90.000 		 100.000 		
									
Subsidie Gemeente Deventer
269.880 73%
374.708 51%
366.581 58%
360.468 55%
354.567 52%
Vergoeding terreinonderhoud		 0%
26.140 4%
26.271 4%
26.402 4%
26.534 4%
Sponsorbijdragen en donaties
10.969 3%
33.314 5%
35.000 6%
38.000 6%
41.000 6%
Reintegratie, beschermd werken, etc.
10.735 3%
79.952 11%
56.000 9%
65.000 10%
67.000 10%

221.000 30%
100.000 		

€		

210.000 30%
100.000 		

76.741 21%
23.524 		

€		

190.000 28%
90.000 		

Generieke baten
kostprijs generieke baten

Baten

2007		 2013		 2014		 2015		 2016		 2017		 2018		 2019
gerealiseerd
gerealiseerd		 begroot		 begroot		 begroot		 begroot		 begroot		 begroot

Meerjarenbegroting 2014-2019

De Ulebelt, Samen Werken aan
Duurzaam Deventer

TOTAAL BATEN LASTEN

BIJLAGE 2

BIJLAGE 1
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