Jaarplan 2018
Stichting De Groene Vos
In 2018 staan er weer vele duurzame activiteiten op onze agenda. Meedoen? Dat kan!
Mail naar info@degroenevos.nl of loop even binnen bij De Groene Vos aan de
Hommelseweg 41. Op de hoogte blijven? Meld je dan via onze website aan voor de
nieuwsbrief van De Groene Vos, kijk op Facebook of op www.degroenevos.nl.

Verkoop duurzame producten
In De Groene Vos aan de Hommelseweg 41 in Arnhem
verkopen we producten die bijdragen aan een duurzame
leefstijl. Het assortiment bestaat onder meer uit energie- en
waterbespaarders, aan zonne-energie gerelateerde producten
(opladers, educatieve producten, gadgets), aan stadslandbouw/groen in de wijk gerelateerde producten (compost,
potgrond, producten van ECO-style, biologische plantjes en bloembollen), doppers, bamboeproducten, producten gemaakt
van afval, boeken en Tony Chocolonely chocolade.

Informatie- en servicepunt

De Groene Vos is afhaalpunt voor biologische groentepakken
van Ruimzicht, er zijn brievenbusstickers te koop en je kunt er
gratis PMDzakkenafhalen. We zamelen frituurolie/-vet, kleine
elektrische apparaten, inktcartridges, pennen/stiften,
kaarsresten/kaarsvet en spaarlampen in: afval is grondstof.
De Groene Vos ontwikkelt zich steeds meer als kenniscentrum
voorafvalpreventie, afvalscheiding, duurzame energie,
energiebesparing en de energietransitie in het algemeen. We
zoeken hierbij actief samenwerking met ter zake kundige
partners in de omgeving.

Verhuur gereedschap, aanhangwagen, bakfiets
en workshopruimte
Vanuit De Groene Vos verhuren we een elektrische bakfiets,
aanhangwagen en gereedschap. Daarnaast kun je onze
workshopruimte huren.
1

Buurtcompostering, wormenhotels en Bokashiproducten en wijkjutters
We gaan, in overleg met de gemeente Arnhem, aan de slag om
de gft-inzameling in Arnhem te verbeteren. Ook gaan we aan
de slag met het gezamenlijk gebruik van een wormenhotel en
Bokashi-producten. Een andere optie is het concept wijkjutter.
Een wijkjutter kan bewoners van hoogbouw ondersteunen door
regelmatig kleinere hoeveelheden gft-afval op te halen. Behalve
gft-afval kan de wijkjutter bewoners ook helpen met bijv.
metalen, hout en eventueel zwerfafvalacties. We onderzoeken
verder de mogelijkheden om het Arnhemse bladafval te
fermenteren.

Dirk Zeldenrust Duurzaamheids Prijs
Naar aanleiding van het overlijden van Dirk Zeldenrust in
november 2017 start De Groene Vos een project dat moet
leiden tot een Dirk Zeldenrust Duurzaamheids Prijs. Deze prijs
heeft als doel duurzame initiatieven in Arnhem te bevorderen
en uit te voeren.

Stedelijke expositie Plastic Soep

We treffen voorbereidingen om de grote international
expositie “Out to sea?, the Plastic Garbage Project” naar
Arnhem te halen. De bedoeling is dat deze expositie van
januari tot en met april 2019 in Arnhem te zien is. Om de
expositie heen zal De Groene Vos diverse activiteiten
organiseren om het probleem van de gigantische vervuiling
van de oceanen door plastic onder de aandacht te brengen.

Repair Cafés
We organiseren vijf Repair Cafés in De Groene Vos: op
zaterdagen in week 10, 20, 30, 40, 50, steeds van 11.00 tot
14.00 uur. Van bijvoorbeeld kleine elektrische apparaten,
mobieltjes, kleding, huisraad en fietsen wordt hierdoor de
gebruiksduur verlengd.
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Zonnestroom Made in [Arnhem]
De zonnepanelenactie Zonnestroom Made in [Arnhem]
wordt voortgezet. Ook zonneboilers maken deel uit van het
assortiment. We werken samen met Solix BV. We gaan
onderzoeken of ook het huren van zonnepanelen via Solix
Lease bij Zonnestroom kan worden ondergebracht.

Stadslandbouw
We blijven met een groep betrokken bewoners de
stadslandbouw op het Hommelveldje, het
Schrassertstraatpleintje en de Portaaltuin stimuleren.
Nieuwe tuinders zijn van harte welkom. We maken deel uit
van het Arnhemse stadslandbouwnetwerk en werken
samen met Portaal, gemeente, Rijnstad, Kweekland en
Tebuiten.

Boomspiegels, geveltuintjes en regentonnen

Sint Marten-Sonsbeekkwartier kent vele boomspiegels die
(soms) door de naaste bewoners worden beheerd. We gaan
het boomspiegelbeheer, samen met anderen, stimuleren.
Daarnaast gaan we het aanleggen van geveltuintjes in de
stad stimuleren. Hierbij werken we samen met
Milieudefensie Arnhem.

Duurzame diners en Taste the waste diners

Bij de wisseling van de seizoenen organiseren we een
duurzame diner in de Nieuwe Hommel aan De Wiltstraat:
een diner zonder vlees en met zoveel mogelijk streekeigen,
biologische, seizoensgebonden en verse producten. Indien
mogelijk gebruiken we de oogst van onze eigen
stadslandbouwprojecten. Ook organiseren we twee
vegetarische, biologische taste the waste diners. Hierbij
koken we met zoveel mogelijk producten die
winkels/supermarkten niet meer kunnen verkopen
(plekjes op de groente of de THT-datum is verstreken).
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Vriendenkring uitbreiden
We willen onze donateurskring verder uitbreiden. Hiervoor
gaan we onder meer onze machtingskaart digitaliseren. Ook
gaan we nieuwe bedrijven en winkels werven waar
Vrienden faciliteiten kunnen krijgen.

Oudpapier inzamelen
We verzorgen op de eerste maandagmiddag van de maand
de oudpapierinzameling in Sint Marten-Sonsbeekkwartier.
De opbrengst van het papier uit de blauwe
papiercontainers is voor onze stichting.
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