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DAGBESTEDING ZORGCLIËNTEN

Nog meer
Educatie
Groen onderwijs aan ruim 6000
leerlingen
Voor het basisonderwijs in de
gemeente Deventer, van peuterklassen
tot en met groep 8, verzorgt de
Ulebelt buitenlessen, leskisten,
materiaalzendingen en themasessies.
Meer dan driekwart van de scholen
maakt daar gebruik van. Zo’n
tweeduizend leerlingen per jaar
worden bereikt met schooltuinen,
boerderijlessen, wormenbakken,
waardediscussies over duurzame
thema’s, excursies, imkerlessen

Modderdag
buitenspelen met zand en
water, je één voelen met
de elementen, kinde-

bij de bijenstal, vlinderkasten,
boomfeestdagen en warme
truiendagen. Vrijwilligers van de Ulebelt
verzorgen de logistiek.

Zorg
Ontwikkeling sociaal gedrag en
zelfredzaamheid
De Ulebelt biedt dagbesteding aan
zorgcliënten in een veilige, groene
werkomgeving van boerderij en tuinen.
Zij werken mee in terreinonderhoud,
dierverzorging en waar mogelijk ook
de horeca. Een groep cliënten van de
Noorderbrug, wooncentrum voor doven
is elke week actief op ons terrein. De
zorgcliënten zijn heel tevreden op hun
plek en kunnen zich ontwikkelen in hun
sociaal gedrag en zelfredzaamheid.

Terrein
Veelzijdige locatie voor 60.000
bezoekers
De Ulebelt beheert en onderhoudt het
zeven hectare groot terrein met inzet van
een paar betaalde krachten en meer dan
honderd vrijwilligers, stagiairs, mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt
en zorgcliënten. Het terrein heeft naast
de gebouwen, een horecavoorziening,
thematuinen, twee natuurlijke
speelplaatsen, een kinderboerderij met
opvang voor knaagdieren, dierenweides
en akkers. Het terrein is als groene hart
van de wijk Vijfhoek / Colmschate vrij
toegankelijk en wordt drukbezocht door
meer dan 60.000 bezoekers per jaar. Dat
aantal neemt nog steeds toe. De Ulebelt
verzorgt het hele jaar door allerlei
activiteiten op haar terrein en faciliteert
derden om activiteiten in te vullen, voor
jong en oud.
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De Ulebelt werkt samen met en/of faciliteert verschillende natuur- en milieuorganisaties zoals:
IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid), de Imkervereniging Deventer, Deventer Energie,
Hoogstambrigade Salland, KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging),
Nivon (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk), Stichting Natuur Anders,
Vogelwerkgroep IJsselstreek, Landschapsbeheergroep De Groene Knoop, Transition Town Deventer

ren zich vertrouwd

en daarnaast ook met Sallcon/Deventer Werktalent, de Parabool, JP van den Bent, de Noorderbrug,

laten voelen in de na-

Dimence, Raster en Kleinschalige Zorg Salland

tuur.
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Van doelstelling naar resultaat

Centrum voor
natuur-en milieueducatie
de Ulebelt

De Ulebelt zet, in opdracht van organisaties en overheden, beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzaamheid
om in concrete resultaten. Dat gebeurt onder andere op de thema’s Water, Energie, Afval, Voeding en Groen.
Hier vindt u een aantal projecten van de afgelopen jaren. Laat u inspireren.

SCHOOLTUINEN

DAG VAN HET PARK

KLIMAATADAPTIE

EXPEDITIE UITERWAARD
ENERGIEBESPARING

Nacht van de Nacht

Groen

Energie

het donker is goed voor mens én dier.

Tuinenactie Ieder1

Om dit te benadrukken, organiseert

Planten en struiken gered
In opdracht van een woningcorporatie
inventariseren we in een sloopwijk
de achterbleven tuinen, vóórdat
de bulldozer komt. Voor overige
buurtbewoners organiseren we een
feestelijke struindag en gaan we samen
met de mensen met spades de tuinen
door. Iedereen helpt elkaar, alle planten
en struiken worden gered en krijgen een
nieuwe bestemming en de buurt heeft
elkaar beter leren kennen.

Energiebesparing en
gedragsverandering in de
Rivierenwijk

de Ulebelt spannende natuurbelevingsactiviteiten op eigen
terrein, van de schemering tot
de duisternis

Dag van het park

voorjaar, met activiteiten

De groene plekken ontdekt
Deventer heeft prachtige stadsparken. In
opdracht van de gemeente organiseren
we een jaarlijks evenement, op
verschillende groene plekken in de stad.
Met kunst en theater, wildpluktochten
en spannende ontdekexpedities,
boomklimkampioenschappen en
picknicks worden Deventernaren
uitgenodigd om die parken te ontdekken
en zich er thuis te voelen, zodat ze er
meer gebruik van gaan maken.

voor kleine en grote mensen.

Groene Loper

Jonge Dierenfeest
een festijn waarin het nieuwe
leven wordt gevierd, in het

AFVALSCHEIDING ONDERWIJS

BEZOEK JOEL SALATIN

Buurtinitiatieven bij elkaar gebracht
Binnen het Overijsselse netwerk NatuurLandschap-Biodiversiteit brengt de
Ulebelt groene buurtinitiatieven bij
elkaar, maakt ze zichtbaar, helpt ze
nieuwe vrijwilligers te werven en stelt ze
vouchers ter beschikking voor cursussen
en training.

Energiecoaches helpen buurtbewoners
aan besparingen
Energiebesparing in huis is hard nodig.
Dat is niet alleen te realiseren met
grootscheepse ingrepen zoals isolatie en
nieuwe installaties. Gedragsverandering
en kleine ingrepen bieden veel kansen
op vermindering van CO2-uitstoot, en
leveren meer comfort én een lagere
energierekening. In opdracht van
woningcorporatie Rentree wierf en
trainde de Ulebelt energiecoaches, die
in de Rivierenwijk hun buurtbewoners
hielpen om de besparingsmogelijkheden
in hun eigen huis te onderzoeken
en samen afspraken te maken over
realisatie.

Zonnestroom
Leerlingen begrijpen nu hoe het werkt
De gemeente Deventer heeft
zonnepanelen laten plaatsen op de
daken van vrijwel alle schoolgebouwen.
Mooi voor de toename van duurzame
energie, maar waarom doen we
dit eigenlijk? De Ulebelt heeft
educatiemateriaal ontwikkeld en ingezet
waarmee de leerlingen begrijpen hoe dit
werkt, waarom dit belangrijk is en wat ze
zelf kunnen doen.

Duurzaam bouwen
Lesprogramma opent ogen
Bij de ontwikkeling van het nieuwe

duurzame schoolgebouw in de
Rivierenwijk, heeft de Ulebelt een
uniek lesprogramma ontwikkeld over
duurzaam bouwen. Dat gaat over
energie en energieverbruik, maar ook
over materialen, over bouwfase en
gebruiksfase, over sloop en hergebruik
en over wat je zelf kunt doen. Een
excursie naar het Aardehuisproject
opende de ogen over zelfbouw en eigen
verantwoordelijkheid.

Afval
Bokashiproef
Organisch afval gaat niet meer verloren
Organisch keukenafval is prima
compostmateriaal, maar het grootste
deel hiervan verdwijnt in het restafval,
niet alleen uit flats maar ook uit de
laagbouw. De bokashi-keukenemmer
is een low-tech inzamelinstrument om
in huis organisch afval te verwerken,
zonder overlast van stank of vliegen. De
Ulebelt heeft een proef ingezet bij 85
huishoudens met introductie en uitleg
over dit systeem, en een ophaaldienst
voor het ingezamelde materiaal.
De bewoners waren zeer tevreden.
Het succes hiervan heeft landelijke
belangstelling.

Afvalscheiding
Afvalscheiding op basisscholen
Deventer heeft een landelijke primeur:
de eerste gemeente in Nederland waar
de basisscholen hun herbruikbare
afvalfracties mee mogen geven met
de inzameling van huishoudelijk afval.

Het invoeren van afvalscheiding op
school wordt inhoudelijk ondersteund
door de Ulebelt, zowel bij de praktische
invoering van afvalscheiding als bij het
begrijpen van de achtergronden ervan,
in een uitdagend educatieprogramma.
Afvalscheiding voor het basisonderwijs is
het meest populaire educatieprogramma
van de Ulebelt en krijgt landelijk veel
aandacht.

Afval Apart voortgezet
onderwijs
Aan de slag voor circulaire economie
Afvalscheiding voor het Etty
Hillesum Lyceum is thema van
een breed programma, met veel
eigen inbreng, veel praktijkwerk en
veel keuzemogelijkheden voor de
leerlingen. Die voeren onder andere
een sorteeranalyse uit op het afval van
de school, werken mee met Sallcon
en Cambio in de stad, verkopen hun
eigen spullen bij kringloopbedrijf Het
Goed en discussiëren over de circulaire
economie. Het programma is gericht
op bewustwording: “waarom is dit
belangrijk?” en handelingsperspectief:
“hoe doe je dat dan?” 28 klassen,
van VMBO tot atheneum, zijn zeer
enthousiast.

Klimaat &
Water
Expeditie Uiterwaard
Ruimte voor de rivier ontdekt
Het programma Ruimte voor de Rivier

heeft ook rond Deventer grote ingrepen
aan het uiterwaardenlandschap
gedaan. De Ulebelt heeft in opdracht
van het Waterschap Groot Salland
en Rijkswaterstaat een programma
ontwikkeld en uitgevoerd. Hierbij gaan
leerlingen van het primair en voortgezet
onderwijs de uiterwaarden bij Deventer
ontdekken en beleven, en leren hier over
de maatregelen die inmiddels genomen
zijn om meer ruimte aan de rivier te
geven. Het programma loopt sinds
2011 en wordt inmiddels ook op andere
locaties in het land ingezet.

Oogstfeest Water
Werk van waterschappen benadrukt
De drie waterschappen in de gemeente
Deventer hebben gebruik gemaakt van
de Ulebelt om zichzelf en het belang van
hun werk te laten zien aan het publiek.
In een groot evenement op het terrein
van de Ulebelt konden bewoners van
de stad het werk van het waterschap
ervaren en werden ze uitgedaagd om
daaraan een bijdrage te leveren in hun
rol als consument. Wat mag er wel en
niet in het riool? Waarom is afkoppeling
van hemelwater zo belangrijk? Hoe
houden we droge voeten in Nederland?
Het evenement trekt veel bezoekers.

vergroenen, willen we eerst weten wat
ze daarvoor nodig hebben. De Ulebelt
voert onderzoek uit naar de bereidheid
tot burgerparticipatie via formele en
informele netwerken. Zo kan vervolgens
een actieprogramma op maat worden
geformuleerd.

consumenten, voedselactivisten en
boeren. De Ulebelt draait mee in de
gehele tournee, om de verworvenheden
van deze landbouwinnovator te helpen
vertalen naar consumenten.

Voeding

Stappen richting duurzamer voedsel
Het thema eten kent heel veel
duurzame aspecten. Consumenten die
anders willen gaan eten, zien vaak door
de bomen het bos niet meer. De Ulebelt
organiseerde twee festivals over echt
en eerlijk eten, waarin verschillende
aspecten aan bod kwamen. Voor
iedereen die een stap wilde zetten
richting duurzamer, gezonder, eerlijker
of schoner eten, was er veel te doen en
te beleven. En vooral te proeven!

Joel Salatin in Nederland
Landbouwinnovaties vertaald naar
consumenten
De Amerikaanse ‘rockster-boer’ Joel
Salatin is uitgeroepen tot de meest
innovatieve boer van de wereld. Hij
komt op uitnodiging naar Nederland
voor een tournee langs beleidsmakers,
overheden, wetenschap, retailers,
voedselproducenten, studenten,

Echt & Eerlijk eten
evenement

Schooltuinen
Leerlingen van twee scholen in de

Klimaatactie Colmschate

omgeving van de Ulebelt krijgen

Actieplan op maat voor groenere tuinen
De helft van het grondgebied in
Deventer is in particulier bezit. Veel
daarvan is verhard oppervlak en
dat levert een probleem op voor het
verwerken van hoosbuien. Als burgers
worden uitgenodigd om hun tuin te

allemaal een eigen moestuintje, met
moestuinlessen en voedseleducatie
en uiteindelijk gezamenlijke moestuinsoep!

