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Vanwege het Coronavirus hebben we voor 2020 weinig nieuwe activiteiten op de agenda staan. Of geplande 

activiteiten doorgaan, hangt af van de ontwikkelingen rondom het virus. Hierover berichten we je via onze website. 
 
 

Duurzame producten verkopen 

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/biodiversiteit gerelateerde producten 
(compost, potgrond, producten van ECO-style, biologische zaden, plantjes en - 
bloembollen), vele plastic-besparende producten, boeken, duurzame cadeausen meer.  
 
 
 

 Service- en informatiepunt 

De Groene Vos is afhaalpunt voor biologische groentenpakketten, brievenbusstickers 
enPMDzakken.We zamelen frituurolie, kleine elektrische apparaten, inktcartridges, 
pennen, kaarsresten en -vet en spaarlampen in. Ook zijn wij informatiepunt voor 
afvalpreventie en -scheiding, duurzame energie, energiebesparing en de energietransitie 
in het algemeen. We zoeken hierbij samenwerking met deskundige partners in de 
omgeving.Ook geven wij workshops over specifieke duurzaamheidsthema’s enduurzaam 
leven in het algemeen. 
 
 

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

Zero Waste Werkgroep 

Vanuit De Groene Vos ondersteunen we de Zero Waste Werkgroep. Doel is elkaar en ook 
anderen te informeren en inspireren tot een leefstijl die zo min mogelijk afval met zich 
meebrengt.  
 
 
 
 

Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs 

In 2019 won RecaP de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs. In 2020 reikt de Club van Dirk 
voor de derde keer deze prijs uit. Zowel grote als kleine duurzame initiatieven in Arnhem 
komen in aanmerking voor de prijs: een bedrag van € 5000. De Groene Vos zit in de 
organisatie van de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs. De prijs heeft als doel duurzame 
initiatieven in Arnhem te bevorderen en uit te voeren.  
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Repair Cafés 

We organiseren vijf Repair Cafés in De Groene Vos: op zaterdagen in week 10, 20, 30, 40 
en  
50.  Elektrische apparaten, kledingstukken, en andere producten krijgen na reparatie een 
tweede of derde leven. 
 
 

Stadslandbouw 

We blijven met een groep betrokken bewoners stadslandbouw op het Hommelveldje 

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.  
 
 

Duurzame - en taste the waste diners 
Bij de wisseling van de seizoenen organiseren we een duurzame diner in het Inloophuis 
aan de Van Slichtenhorstraat. 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 drie vegetarische, 
biologische taste the wast diners. Hierbij koken we met zoveel mogelijk producten die 
winkels niet meer kunnen verkopen (plekjes op de groente of de THT-datum is 
verstreken).  
 
 

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 
Vriendenfaciliteiten kunnen krijgen.  
 
 

        
Oud papier inzamelen 
We verzorgen de oudpapierinzameling in Sint Marten-Sonsbeekkwartier. De opbrengst 
van het papier uit de blauwe papiercontainers en losse dozen is voor De Groene Vos. 

 
 
 
 

Meedoen met De Groene Vos? 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, Instagram of op www.degroenevos.nl 
 

http://www.degroenevos.nl/

