
Een terugblik op het jaar 2019
Kijk je met ons mee?

Een deel van de oogst van de 
stadslandbouwprojecten is gebruikt 
voor de duurzame diners die we 
tijdens de wisseling van de  
seizoenen op tafel gezet hebben. 
Deze diners bestaan uit biologische, 
vegetarische en lokale producten, 
zijn energiebesparend en ook nog 
eens gezellig. Ook waren er in 2019 
twee taste-the-waste diners. Met 
deze diners laten we zien en proeven 
dat je van etenswaren met enkele 
bruine blaadjes, beurse plekjes of 
een net verstreken THT-datum nog 
een heerlijke maaltijd kunt koken. 
De “waste” is belangeloos geleverd 
door Odin, Ekoplaza en Tom van 
Otterloo. Zowel de duurzame als 
taste-the-waste diners vielen in de 
smaak: gemiddeld zaten er 30  
mensen per diner aan tafel.

Samen aan tafel

In St.Marten werken we aan bio- 
logische stadslandbouw. Er brachten 
zo’n 25 buurtbewoners hun gft- 
afval naar het Hommelveldje. Daar 
staan een grote composthoop, een 
compostvat, een wormenbak en een 
Bokashi-vat voor fermenteren van 
keukenafval. Op deze manier blijft 
het gft-afval in de wijk en wordt het 
gebruikt als nuttige meststof voor de 
stadslandbouwprojecten. 

Stadstuinieren
In september klonk de wereldwijde 
oproep om rechtvaardig  
klimaatbeleid. Climate Justice Now! 
Wij hebben met de vrijwilligers van 
De Groene Vos meegelopen met de  
Arhemse Klimaatmars. 

DE arnhemse klimaatmars

We zijn er meerdere keren op uit  
geweest. Zo waren we onder andere bij 
de Groenmarkt en de Hommelsemarkt 
in de wijk St.Marten-Sonsbeekkwartier 
aanwezig en zijn we op de Oogstmarkt 
in Elderveld en de Steentjesmarkt in het 
Spijkerkwartier geweest. We hebben 
ook met onze kraam in Odin gestaan. 

eropuit

Door het jaar heen hebben wij allerlei 
lezingen, presentaties en workshops  
georganiseerd. Tijdens het ‘Arnhem  
Plasticvrij?’-project waren er drie  
presentaties op verschillende plekken in 
de stad. Na afloop van het evenement 
'Arnhem Plasticvrij?' is in De Groene Vos 
een info-avond met SUEZ geweest over 
bio-plastics. Ook vonden in De Groene 
Vos drie goedbezochte workshops ‘eet-
bare paddenstoelen uit eigen tuin’ plaats.

Informeren en inspireren

90 mensen bezochten onze  
info-avond ‘Van het gas af'.

In de winkel van De Groene Vos  
hebben we allerlei duurzame  
producten verkocht en verhuurd die 
helpen om duurzaam leven in praktijk 
te brengen. Er zijn energie-  
bespaarders, waterbespaarders,  
boeken, biologische compost en  
potgrond, producten van o.a. 
ECO-style, duurzaam speelgoed,  
biologische etenswaren, biologische 
plantjes en - bloembollen en vele 
plasticbesparende en ook plasticvrije 
producten over de toonbank gegaan. 
Ook hebben we informatie gegeven 
en konden mensen hun biologische 
groentenpakket van de Horsterhof bij 
ons ophalen. 

Onze winkel

 

We hebben 103 keer gereedschap, 
de aanhangwagen en/ of de  
bakfiets verhuurd.



Duurzaam, kleinschalig,  
volhardend en sociaal:  
daarmee is Stichting RecaP 
winnaar van de Dirk Zeldenrust 
Duurzaamheidsprijs 2019. Dirk 
Zeldenrust was een Arnhemse 
wereldverbeteraar bij uitstek. 
Om Dirk’s gedachtegoed en 
dadendrang in ere te houden 
heeft de Club van Dirk, de prijs 
in het leven geroepen met als 
doel duurzame activiteiten en 
projecten in Arnhem te  
stimuleren. Het wordt  
toegekend aan een persoon of 
organisatie die – net als Dirk – 
onderkent dat een duurzame 
wereld niet kan wachten. De 
Groene Vos ondersteunt de 
Club van Dirk. 

DIRK ZELDENRUST 
DUURZAAMHEIDSPRIJS

We hebben samen met Rozet, de 
gemeente Arnhem, Plastic  
Fantastic en de Lions Gelderland het 
drie maanden durende stadsbrede 
evenement ‘Arnhem Plasticvrij?’ op 
touw gezet. Veel mensen hebben zich 
laten inspireren om hun steentje bij te 
dragen aan het terugdringen van de 
plastic soep. Ook waren er lezingen, 
zwerfafvalopruimacties, plastic retour 
acties in samenwerking met Albert 
Heijn (mensen konden plastic  
verpakkingen achterlaten na het 
winkelen) excursies, workshops en een 
Plastic Soep Parade. Jessie Kroon van 
het boek Het Zero Waste Project gaf 
een een workshop over zero waste 
huishouden. Maarten Erich gaf een 
indringende lezing over microplastics. 
Dankzij de tentoonstelling Out to sea 
en de vele aanvullende activiteiten, die 
ook door derden zijn georganiseerd, 
is de bewustwording over de plastic 
soep toegenomen. 'Arnhem  
Plasticvrij?' was geen eendagsvlieg.  
Wij blijven de plastic soep problemen 
én de – oplossingen op de kaart  
zetten. Ook in onze winkel is het  
aanbod van en de vraag naar  
plasticvrije producten gestegen. 

‘Arnhem Plasticvrij?’

Alle activiteiten zijn in 2019 uitgevoerd 
door meer dan 30 vrijwilligers.



Na het evenement ‘Arnhem  
Plasticvrij?’ hebben we een Zero 
Waste werkgroep opgericht. De 
leden hiervan informeren en  
inspireren elkaar en anderen in 
Arnhem tot een leefstijl dat zo min 
mogelijk afval met zich  
meebrengt. De Groene Vos  
ondersteunt deze werkgroep.

Zero waste leven

Tijdens de World Clean Up Day  
hebben we samen met  
wijkbewoners en Milieudefensie  
Arnhem de wijken St.Marten- 
Sonsbeekkwartier en het  
Spijkerkwartier weer wat schoner  
gemaakt. Met tien mensen twee 
uur zwerfvuil rapen leverde zes ruim 
gevulde vuilniszakken met troep op. 

World Clean Up Day

Tijdens het evenement ‘Arnhem 
Plasticvrij?’ is de Plastic Soep Parade 
feestelijk geopend door de afvalbut-
lers en het Binnenstadskoor. Clarien 
van Harten was aanwezig met een jurk 
gemaakt van plastic tasjes die ze heeft 
verzameld op de vrijdagmarkt. De 
Plastic Soep Parade is een wandelroute 
langs winkels en restaurants die zoveel 
mogelijk op gerecyclede verpakkingen 
/ plasticvrije producten zijn overgestapt 
en/of waar mensen met eigen  
verpakking welkom zijn.

Plastic soep parade

13.000 mensen hebben in Rozet 
de tentoonstelling ‘Out to sea?; 
the Plastic Garbage Project  
gezien.

Ons plastic duo bezocht de Arnhemse 
binnenstad om te laten zien hoeveel 
plastic we verspillen. Dit leverde naast 
een zak zwerfvuil veel inspirerende  
gesprekken op over plastic afval,  
grondstof, hergebruik, duurzame  
initiatieven en meer.

Plastic duo

Er zijn pennen, inktcartridges, mobiele 
telefoons, frituurvet en –olie en kleine 
elektrische apparaten bij ons  
ingeleverd. Daarnaast hebben we 
zakken voor plastic inzameling  
uitgedeeld, deze kun je ook vandaag 
de dag gewoon gratis bij ons afhalen. 
Er zijn ook vele  kilo’s kaarsvet bij De 
Groene Vos ingeleverd. Weerlicht 
Kaarsen heeft er mooie nieuwe en dus 
gerecycelde kaarsen van gemaakt die 
bij ons in de winkel te koop zijn. 

Afval is grondstof

In 2019, zijn er tijdens de vijf  
Repair Cafés in De Groene Vos 91 
spullen succesvol gerepareerd. 

De Groene Vos heeft zeven work-
shops over duurzaam huishouden 
gegeven aan studenten van de  
opleiding Zorg en Welzijn van de 
MBO school Rijn IJssel. 

Workshops

Papier inzameling
De Groene Vos heeft in St. Marten- 
Sonsbeekkwartier zo'n 105 ton aan 
oud papier opgehaald. In 2017 was 
dat nog 136 ton, in 2018 122 ton. 

In Nederland wordt wekelijks 10,9 
miljoen kilo elektrische apparaten en 
textiel afgedankt, aldus de  
‘Waardeer het, Repareer het’-  
campagne’ van Sire. De Groene Vos 
waardeert en repareert al jaren. Er is 
van alles voorbijgekomen: lampen,

waardeer het, repareer het

mobiele telefoons, boren, een  
drone, truien, fietsen en meer.
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Het aantal 
vrienden is  
toegenomen tot 
95!

Als vriend van 
De Groene Vos  
doneer je jaar-
lijks €34,-

Ook je steentje bijdragen  
aan De Groene Vos?  

Kom langs in de winkel of mail naar  
voorzitter@degroenevos.nl


