Deelnemers Arnhem Groen Markt
Andere Arnhemmers............................................................................................................................ 2
Arnhem Klimaatbestendig ................................................................................................................... 2
Arnhem tuiniert ..................................................................................................................................... 2
Arnhem Zoemt ...................................................................................................................................... 2
Bloei! In Arnhem ................................................................................................................................... 3
Boomkroon ............................................................................................................................................ 3
Ecovrede................................................................................................................................................ 3
Fietsen voor mijn eten - Groen Arnhem routekaart......................................................................... 3
Groei & Bloei Arnhem e.o. .................................................................................................................. 4
De Groene Vos ..................................................................................................................................... 4
Herenboeren Arnhem Noord .............................................................................................................. 4
Huub Kistemaker .................................................................................................................................. 5
Imker Bart Riggeling ............................................................................................................................ 5
IVN Arnhem ........................................................................................................................................... 5
KNNV Arnhem ...................................................................................................................................... 5
De Kwekerij ........................................................................................................................................... 6
Kwekerij Bijenkans - kwekerij voor biologische bijen- en vlinderplanten ..................................... 6
Milieudefensie Arnhem ........................................................................................................................ 6
Natuurcentrum Arnhem ....................................................................................................................... 6
Noordland; (h)eerlijk fruit ..................................................................................................................... 7
ODIN - voedselcoöperatie met idealen ............................................................................................. 7
Paola Design ......................................................................................................................................... 7
Slow Food Rijnzoet - lekker, puur en eerlijk ..................................................................................... 7
SpijkerZwam ......................................................................................................................................... 8
Stadslandbouw Mooieweg .................................................................................................................. 8
Het Tuinkantoor .................................................................................................................................... 8
De Verbloemtegel................................................................................................................................. 9
Waterbeestjes vangen met Natuurcentrum Arnhem....................................................................... 9
Waterimpuls .......................................................................................................................................... 9
De Witte Watermolen......................................................................................................................... 10
Zelfoogsttuin De Brouwketel............................................................................................................. 10
’t Zonnehuis ......................................................................................................................................... 10

1

Andere Arnhemmers
We delen de stad met honderdduizenden Andere Arnhemmers; dieren en planten. De
slechtvalken die jagen vanaf de Eusebiustoren midden in het centrum, de bevers in ArnhemZuid, de rode koolzwammen in park Sonsbeek en de reigers die vissen in de Sint Jansbeek.
Andere Arnhemmers laat je de natuur in de stad met andere ogen bekijken. Haal tijdens de
Arnhem Groen Markt de groene belevingskaart van Arnhem op, ga op pad en geniet van de
Arnhemse natuur.
www.studiolakmoes.nl/andere-arnhemmers

Arnhem Klimaatbestendig
Arnhem Klimaatbestendig informeert en inspireert Arnhemmers over hoe we de stad samen
meer klimaatbestendig kunnen maken. Op de Arnhem Groen Markt beantwoordt Arnhem
Klimaatbestendig je vragen over het vergroenen van je huis, tuin en buurt en het opvangen
en laten infiltreren van regenwater. Leer meer over de verschillende Klimaatregelen die je
kunt nemen door folders mee te nemen of een kijkje te nemen op de Klimaatregelenborden.
www.arnhemklimaatbestendig.nl

Arnhem tuiniert
Arnhem tuiniert is het initiatief van Anthonetta van Bergenhenegouwen (Bloemen in de tuin)
en Moniek de Bakker (Tuin van de buren). Zij zijn beiden tuinontwerper en hebben elk hun
eigen bedrijf. Als lid van Vakgroep Wilde Weelde ontwerpen ze graag groene,
klimaatbestendige tuinen met ruimte voor inheemse beplanting. Ze hebben hun groene
vingers ineen geslagen om Arnhem (nog) groener te maken.
Zondag 15 mei vieren we samen de lente op de Arnhem Groen Markt. Heb je tuinvragen
over beplanting, klimaatbestendig maken van je tuin, gebruik van regenwater in je tuin. Of
wil je een ruwe tuinschets? Dan ben je van harte welkom in hun groene stand!
Tot snel!
Facebook

Arnhem Zoemt
Arnhem Zoemt maakt Arnhem samen met bewoners bloemrijker voor wilde bijen en andere
insecten. Dit doen ze onder andere door kennis te delen en met initiatieven als Klarenbeek
Zoemt en Adopteer een Bij. Overal is wel een plekje te vinden om wilde bijen een kans te
geven. Kom 15 mei langs bij de kraam voor inheemse zaden en planten, informatie over alle
activiteiten en zaai mee!
www.arnhemzoemt.nl
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Bloei! In Arnhem
Bloei! in Arnhem inspireert met duurzame tips over eten en drinken, (moes)tuinieren en
stadslandbouw, wonen en (ver)bouwen, energie en vervoer, kleding en verzorging, afval en
hergebruik, delen en ruilen en vrije tijd en cadeaus.
www.bloeiinarnhem.nl

Boomkroon
Boomkroon is een (biologische) boomkwekerij met nadruk op teelt van oude (streekeigen)
fruitrassen. Denk hierbij aan appelbomen, perenbomen, pruimenbomen en kersenbomen
Zowel hoogstam als halfstam: geschikt voor het aanleggen of verjongen van boomgaarden,
of solitaire bomen voor in de particuliere tuin.
Naast teelt van bomen en struiken bieden wij diensten aan, zoals snoeien en onderhoud. Wij
geven advies over de aanleg van landschappelijke elementen (zoals haag, solitaire boom,
poel) en hebben daarbij aandacht voor het bevorderen van de biodiversiteit. Naast advies
kunnen wij ook de aanleg verzorgen. Met onze bomen en overige werkzaamheden dragen
wij bij aan een mooi landschap en landschapsonderhoud.
Facebook

Ecovrede
Ecovrede zet zich in voor een meer duurzame en sociale samenleving. Tijdens de Arnhem
Groen Markt informeren zij bezoekers onder andere over:
•
•
•
•

Natuurlijk eten en lokale voedselproductie;
Kleinere ecologische voetafdruk;
Gezond leven en gezond eten;
Voedselbos ontwikkelen, adviseren, rondleidingen en workshops

www.ecovrede.nl

Fietsen voor mijn eten - Groen Arnhem routekaart
Met het initiatief ‘Fietsen voor mijn eten’ wordt bewegen in de buitenlucht gekoppeld aan
gezond en lokaal voedsel. En zo worden ook ondernemers, kleine winkels, tuinders en
boeren in Arnhem en omgeving gesteund. Met de Fietsen voor mijn eten - Groen Arnhem
routekaart kunnen consumenten op de fiets hun dagelijkse boodschappen doen bij lokale
aanbieders. De routekaart is op 15 mei gratis verkrijgbaar bij de kraam van De Blauwe
Tomaat.
www.groenarnhem.nl/fietsen-voor-mijn-eten-groen-arnhem
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Groei & Bloei Arnhem e.o.
Kom naar de Groei & Bloei-kraam tijdens de Arnhem Groen Markt bij Molenplaats Sonsbeek
op 15 mei. Houd je ook van groen, bloemen, planten en bomen en heb je plezier in
tuinieren? Deel je deze hobby en je liefde voor de natuur graag met anderen? Dan ben je bij
ons aan het juiste adres!
Groei & Bloei is een vereniging van liefhebbers van tuinen en tuinieren; er zijn 127
afdelingen verspreid over Nederland en België. Maak kennis met de oudste afdeling van
Groei & Bloei: Arnhem e.o. Groei & Bloei Arnhem omvat de plaatsen Arnhem, Doorwerth,
Heveadorp, Huissen, Oosterbeek, Rozendaal, Velp en Wolfheze. Je ontvangt niet alleen het
mooie Groei & Bloei tuintijdschrift, maar wij bieden je allerlei leuke en interessante
activiteiten, van plantenruilbeurzen tot workshops, van excursies tot lezingen. Kom langs bij
onze kraam en we vertellen je hier graag meer over!
Als je je aanmeldt als lid krijg je een kweek-set t.w.v. € 59,95. cadeau. Daarnaast verloten
we onder degenen die zich tijdens de Arnhem Groen Markt aanmelden, een Felco 322
oogst- en snoeischaar t.w.v. € 18,50. Tot ziens op 15 mei!
www.arnhem.groei.nl

De Groene Vos
De Groene Vos is hèt trefpunt voor duurzame leefstijl in Arnhem. Tijdens de Arnhem Groen
Markt vertellen we je alles over biologisch moestuineren en verkopen we onder andere
producten van Bio-kultura; biologische potgrond, tuinaarde en compost met hart voor plant,
mens, dier en bodem.
www.degroenevos.nl

Herenboeren Arnhem Noord
Een Herenboerderij is een coöperatieve boerderij die 200 huishoudens voorziet van groente,
fruit, eieren en vlees. De coöperatie heeft een boer in dienst die op een natuur-inclusieve
manier voedsel produceert voor, en met de leden van de coöperatie, op een stuk land van
tussen de 15 tot 20 hectare groot. Samen zorgen de boer en de leden voor kwalitatief
hoogwaardig voedsel en, in hetzelfde proces, voor een verbetering van de
bodemgesteldheid en de biodiversiteit in de omgeving.
De eerste Herenboerderij van Nederland is in 2016 opgezet in Boxtel. In de 6 jaar sindsdien
zijn er maar liefst 40 (!) werkende Herenboerderijen bij gekomen en zijn er inmiddels op ruim
21 plaatsen Herenboeren coöperaties in oprichting. Zo ook in Arnhem.
Herenboeren Arnhem
De Herenboeren coöperatie Arnhem is in 2019 door een paar enthousiaste geworden
Arnhemmers, sindsdien zijn ze naarstig op zoek naar grond om met de boerderij van start te
kunnen gaan. Hun enthousiasme voor dit concept wordt breed gedeeld blijkens de,
inmiddels vele honderden geïnteresseerden uit Arnhem en omgeving, die zich hebben
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geabonneerd op de nieuwsbrief en die de informatieavonden van Herenboeren Arnhem
komen bezoeken.
Woont u in Arnhem of in de omgeving van Arnhem, en wilt u meer weten over de ins en outs
van een Herenboerderij? Kom dan naar onze kraam op de Groen Markt in park Sonsbeek
op 15 mei!
www.arnhem.herenboeren.nl

Huub Kistemaker
Huub is hovenier, tuinontwerper en tekenaar van prachtige botanische prenten. Deze zijn
uiteraard te koop bij zijn stand. Ook geeft hij je graag advies en neemt hij zelf gekweekte
planten mee.
www.huubkistemaker.blogspot.com

Imker Bart Riggeling
(H)eerlijke honing van de imker.

IVN Arnhem
Beleef de natuur! Bij de kraam van IVN Arnhem kun je informatie krijgen over de activiteiten
van IVN in Arnhem. Kinderen kunnen bij de kraam diertjes knutselen om mee naar huis te
nemen.
IVN is een club van natuurliefhebbers, die mensen meer wil leren over de natuur en opkomt
voor het belang van die natuur. We doen dat door cursussen, lezingen en excursies te
houden. Naast een groencursus zijn er ook cursussen voor natuurfotografie en
moestuinieren.
Je kunt meehelpen in de Vlindertuin en de Stille tuin. Je kunt eens per maand een
zaterdagochtend ergens in de natuur aan het werk om planten en dieren te helpen
overleven. Er zijn activiteiten voor de Scharrelkids, zoals waterdiertjes bekijken. We helpen
Arnhem klimaatbestendig te maken en stimuleren duurzame alternatieven. Kortom, bij IVN is
veel te halen.
www.ivn.nl/afdeling/arnhem

KNNV Arnhem
Ontdek de natuur met de vereniging voor veldbiologie: KNNV Arnhem.
www.arnhem.knnv.nl
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De Kwekerij
Op De Kwekerij kweken wij aardbeien, planten, kruiden en bloemen. De aardbeien worden
op biologische wijze gekweekt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij
kweken in de volle grond. De aardbeien plantjes in de p9-potjes staan in bladaarde.
Bladaarde maken wij zelf. Naast het kweken van aardbeien kweken wij ook kruiden,
bloemen en planten. Vanaf juli is er een bloemen pluktuin en vanaf dit jaar kweken wij ook
groenten.
Ook maken wij in de koudere maanden van oude pallets insectenhotels. Op de Arnhem
Groen Markt verkopen wij:
-

Vroege juni drager: deze aardbeien zijn groot en hebben een heerlijke aroma. Sterk
ras met weinig bodemziektes;
Late juni drager: deze grote, donkerrode en heerlijk zoete aardbeien kan je plukken
vanaf eind juni. Ze zijn weinig ziektegevoelig en kunnen goed tegen regen;
Insectenhotels.

www.siza.nl/de-kwekerij

Kwekerij Bijenkans - kwekerij voor biologische bijen- en vlinderplanten
Bijenkans kweekt biologische tuinplanten die één ding met elkaar gemeen hebben: er
komen vlinders, bijen, hommels en tal van andere insecten op af. Omdat we veel vanuit de
vollegrond kweken, is het daarnaast een tuin waar deze planten in al hun pracht te beleven
zijn.
De kwekerij is bedoeld voor iedereen die meer ecologisch wil tuinieren. Door het kiezen van
bijen- en vlinderplanten lever je een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in jouw
omgeving. Daarnaast maak je kennis met een extra dimensie in de tuin, namelijk alles wat
zoemt en fladdert!
www.bijenkans.nl

Milieudefensie Arnhem
Klimaatverandering leidt tot een rampzalige watercrisis die voor miljoenen mensen
wereldwijd de toekomst in gevaar brengt. Daarom vraagt Milieudefensie Arnhem aandacht
voor de Water Wake-up Call van Simavi. Bezoek de stand en trek aan de bel. Test je kennis
met de waterquiz of doe mee met de wateruitdaging: wie een waterbesparingsactie in eigen
huis, tuin of omgeving uitvoert, maakt kans op een mooie duurzame drinkfles!
www.arnhem.milieudefensie.nl/

Natuurcentrum Arnhem
Natuurcentrum Arnhem zet zich in voor een levendige groene stad, waar bewoners een
actieve bijdrage kunnen en willen leveren aan een duurzame toekomst. Dit doen we door
zoveel mogelijk te laten zien hoe je zelf duurzame keuzes kunt maken. Bij onze kraam koop
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je verse, lokale producten en leuke, duurzame cadeaus van onze boerderijwinkels en
ambachtelijke meelproducten van de Witte Watermolen.
Bij de Sint Jansbeek organiseren we een excursie ‘Waterdiertjes zoeken’ voor kinderen.
www.natuurcentrumarnhem.nl

Noordland; (h)eerlijk fruit
Noordland is een kleine ambachtelijke start-up in duurzaam fruit. Wij telen en verkopen fruit,
dagvers in het seizoen en verwerkt tot jam, moes, marmelade, gelei en sap, en in broden,
cakes, koeken en taarten jaarrond. Kom je 15 mei proeven op de Arnhem Groen Markt?
Facebook

ODIN - voedselcoöperatie met idealen
Wij geloven dat je met elke euro die je uitgeeft aan boodschappen een keuze maakt. En
mede bepaalt hoe de wereld eruit ziet. Wanneer je boodschappen doet bij Odin doe je dat
bij een coöperatie met eigen winkels, een groothandel, een bezorgdienst en ruim 150
afhaalpunten. Daarnaast hebben we een eigen imkerij en boerderij. Al sinds onze oprichting
in 1983 kopen we direct in bij boeren, tuinders, bakkers, slagers, wijnboeren, pastamakers,
chocolatiers en vele andere kwaliteitsproducenten. Tijdens de Arnhem Groen Markt laten we
al deze mooie producten graag aan je zien.
www.odin.nl

Paola Design
Paola van Paola Design maakt overal een feestje van! Laat je prachtig schminken als je
lievelingsdier en straal je de hele dag.
Facebook

Slow Food Rijnzoet - lekker, puur en eerlijk
Slow Food is een wereldwijde voedselbeweging die zich inzet voor lekker, puur en eerlijk
voedsel. Iedere dag ben je bezig met voedsel, maar het is meer dan alleen brandstof. Onze
voedselkeuzes beïnvloeden onze gezondheid, economie en natuur. Wat wij eten raakt onze
cultuur, politieke keuzes en hoe de wereld er in de toekomst uit zal zien.
Slow Food zet zich daarom in voor lekker, puur en eerlijk voedsel voor iedereen. Dat
betekent: kwalitatieve producten, die zo min mogelijk impact hebben op dieren, natuur en
met een eerlijke prijs voor de producent, toegankelijk voor iedereen.
Op de Arnhem Groen Markt maken Froukje en Loekie van Slow Food Rijnzoet voor jullie
een REGENBOOGSALADE, met lokale ingrediënten uit het seizoen die duurzaam zijn
geproduceerd. Twee ingrediënten van de salade zijn al bekend: de lupineboon en
parelgerst. De Lupinebonen komen uit Hemmen en de parelgerst komt van het
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Westenbergveld bij Wageningen. Tevens is er een raadspel, waar je een leuke prijs mee
kan winnen. Nieuwsgierig? Kom lekker proeven en raden bij onze stand.
Meer informatie:
www.lekkerlupine.nl
www.graangeluk.nl
www.slowfood.nl

SpijkerZwam
SpijkerZwam is de initiatiefnemer om oesterzwammen te kweken op lokaal ingezameld
koffiedik in het Arnhemse Spijkerkwartier. De stadsboerderij van SpijkerZwam produceert op
een eerlijke, milieuvriendelijke manier en wil daarmee circulair denken en handelen
bevorderen. Deze oesterzwammen worden vervolgens verkocht aan buurtbewoners en
lokale horecaondernemers, op deze manier realiseren we een korte duurzame
voedselketen.
Facebook

Stadslandbouw Mooieweg
Stadslandbouw Mooieweg vind je aan de Mooieweg 17 in Arnhem Zuid. Sinds 2014 teelt
Stadslandbouw Mooieweg verse groenten voor Voedselbank Arnhem. Dat doen we op een
stuk grond van bijna 1 hectare en met 100% vrijwilligers. En op natuurlijke wijze, zonder
kunstmest en gif. Het grootste deel van onze oogst gaat naar de Voedselbank. De rest is
voor vrijwilligers zelf en voor de verkoop tijdens Zelfoogst Zaterdagen. We telen ook kruiden,
bloemen en klein fruit.
‘Andere Arnhemmers’ aan de Mooieweg
Naast de productie voor de Voedselbank is er op ons terrein ook veel ruimte voor planten en
dieren. Er is een bloementuin die insecten en vlinders aantrekt, een vijver met kikkers en
salamanders en een imkerij met honingbijen. En als je goed kijkt vind je nog wel veel meer
‘Andere Arnhemmers’, zoals vogels, egels, muizen, wormen en allerlei vliegende en
kruipende insecten.
Stadslandbouw Mooieweg is stadsambassadeur van ‘Andere Arnhemmer’ de Gouden tor.
Dat is een kever met een fancy, metallic groen pakje aan, maar dat weerhoudt haar niet om
zich eerst lekker smerig te maken. Meer informatie over onze Gouden tor en de Andere
Arnhemmers vind je op anderearnhemmers.nl
www.stadslandbouwmooieweg.nl

Het Tuinkantoor
Het Tuinkantoor ontwerpt tuinen en buitenruimten. Variërend van bloemenzee en
speelparadijs, dakterras of boerenerf. Als vormgever werk ik aan uiteenlopende projecten.
Mijn ontwerpen kenmerken zich door een heldere vormgeving, gecombineerd met een
8

natuurlijke weelderige beplanting. Steeds zoek ik naar de goede ruimtelijke indeling en de
vorm die past bij de mensen die de tuin gebruiken; een tuinontwerp op maat. In al mijn
ontwerpen speelt beplanting, biodiversiteit en duurzaamheid een belangrijke rol. Planten
vormen een harmonieus geheel en ondersteunen en versterken het ontwerp.
www.hettuinkantoor.nl

De Verbloemtegel
Een tuintje in een handomdraai met deze natuurlijke tegel. Tegel eruit, tegel erin.
Vergroenen is zo wel heel erg makkelijk. Alles begint met een eerste actie. Laat dit de eerste
tegel zijn naar een groenere wereld. Handgemaakt door de tegeltalenten van Siza
DuurSaam. Een dagbesteding voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel. De
Verbloemtegel is gevuld met goudsbloemzaden en inheemse vlinder en bijenmix. Alle
ingrediënten zijn biologisch. Ben jij zelf best al groen, dan is het erg leuk om deze tegel
cadeau te doen. Een keer wat anders dan een bosje bloemen… Zo maken we samen de
wereld iets minder hard.
De Verbloemtegel en andere Vergroeners zijn bedacht door Riënne Wopereis

Waterbeestjes vangen met Natuurcentrum Arnhem
In het water leeft van alles. Vissen en kikkers ken je vast, maar er is zoveel meer te
ontdekken! Tijdens de Arnhem Groen Markt mag je met een schepnet allerlei waterbeestjes
vangen in de Sint Jansbeek, om ze daarna van dichtbij te kunnen bekijken. De écht kleine
minibeestjes kun je bewonderen met een microscoop aan de onderzoekstafel. Tijdens deze
excursie leer je welke diertjes er in het water leven en op welke manier ze dit doen. En daar
valt heel veel over te ontdekken! Doe je mee? Deze activiteit is gratis.
www.natuurcentrumarnhem.nl

Waterimpuls
Tot wel 50% besparen op drinkwater? Dat kan heel goed en als u dat wilt wij helpen u
daarbij! Een duurzame en klimaatbestendige leefomgeving, dat is waar we in Nederland
naar toe willen. De eerste stappen zijn gezet met het afkoppelen van regenwater. Dan gaat
het niet naar het riool en komt het ten goede aan grondwater. Maar waarom niet een extra
tussenstap en het regenwater ook gaan hergebruiken voor zaken die daarvoor uiterst goed
geschikt zijn. Waarom spoelen we de toiletten, sproeien we de tuin en wassen we de auto
met ons uiterst kwalitatieve drinkwater? Dit kan uitstekend met regenwater en omdat
regenwater geen kalk bevat laat het geen kalkresten achter, dus ook uw ramen streep loos
schoon. Maar ook de wasmachine kan op het regenwater aangesloten worden, met zelfs
een besparing op het wasmiddel omdat het water geen kalk bevat en daardoor zeer zacht is.
Als de tank dan vol is en er geen water meer bij kan, dan kan het water via
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infiltratiesystemen in de bodem zakken. Dit alles betekent minder productie van drinkwater,
minder voorraad van drinkwater, minder water naar de rioolzuiveringen en dus minder
energie nodig om dit alles mogelijk te maken.
Onze systemen zijn een voorbeeld van duurzaamheid, de regenwatertanks en
infiltratiesystemen zijn volledig recyclebaar. Sterker nog, ze worden voor het grootste deel
uit gerecycled plastic vervaardigd. Daarmee draagt u dus nog meer bij aan een duurzame
en klimaatbestendige leefomgeving. Met onze uitgebreide collectie aan regenwater- en
infiltratiesystemen kunnen wij u een compleet pakket leveren en desgewenst ook voor
installeren.
Onze systemen zijn te installeren bij woningen, kantoren, bedrijven en eigenlijk overal waar
regenwater opgevangen en hergebruikt kan worden. Meer weten? Bezoek ons dan op de
Arnhem Groen Markt op 15 mei.

De Witte Watermolen
De Witte Watermolen staat op het terrein van bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek en
is een van de oudste gebouwen van Arnhem. De molen maalt al koren sinds de 15e eeuw.
Daarmee is Molenplaats Sonsbeek feitelijk het oudste bedrijventerrein van Arnhem!
Deze bijzondere molen wordt aangedreven door het water van de Sint Jansbeek en
produceert zo meel op 100% duurzame wijze.
15 mei is het Nationale Molendag. Wil je de molenaars aan het werk zien bij het uitvoeren
van het oude molenaarsambacht en de grote houten raderen en assen bewonderen? Kom
dan een kijkje nemen tijdens de Arnhem Groen Markt. Een van de enthousiaste molenaars
geeft je graag meer uitleg over dit unieke monument.
www.natuurcentrumarnhem.nl/locaties/witte-watermolen

Zelfoogsttuin De Brouwketel
Zelfoogsttuin De Brouwketel ligt in de prachtige Huissense uiterwaarden. Met een
abonnement kun je van mei t/m december zelf je groenten oogsten. Tuinster Vivian en haar
team telen de groenten voor je. We gebruiken biologische zaden en planten, handmatige
bestrijding, en houden veel ruimte voor de natuur. Gezond en goed voor het milieu! Zo eet je
het hele seizoen krakend vers, ecologisch geteeld en kun je door het jaar heen uit meer dan
60 soorten groenten kiezen wat jij lekker vindt.
www.landgoeddebrouwketel.nl

’t Zonnehuis
Heerlijke zelfgemaakte moestuinproducten zoals jams, chutneys en pesto’s. Wat we zelf
verbouwen is allemaal biologisch, zoals rood fruit en de ingrediënten van de pesto’s. Wat we
inkopen is ook zoveel mogelijk biologisch geteeld. Het grote voordeel van het zelf
verbouwen, is dat we het fruit pas oogsten als het helemaal rijp is en de maximale
smaakstoffen in het fruit zitten.
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www.zonnehuis-arnhem.nl
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