Voedselbeleid in Ede
Gezonde mensen
In Ede vinden we het belangrijk dat voeding
bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn
van Edenaren. Daarom zorgen we dat
iedereen in staat is om bewuste keuzes te
maken als het gaat om gezonde voeding
in het dagelijks leven. Interventies zoals
leefstijlcoaches, het stimuleren van eettafels
in de wijken en innovatieve projecten samen
met het ziekenhuis en de Wageningen
Universiteit helpen inwoners bij een gezond
voedingspatroon, passend bij hun leefstijl.

Aanpak voedsel als systeem
In Ede benaderen we het voedselsysteem
als één geheel om zo opgaven effectief
aan te pakken en fragmentatie in beleid te
voorkomen. We werken aan de vijf thema’s
als één geheel en doen dat samen met
inwoners en partners op regionaal, nationaal
en internationaal niveau. Hiermee zetten we
Ede op de kaart als dé gemeente die lokaal
met een nieuwe bestuurlijke aanpak de
voedseltransitie in gang
zet.
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In Ede realiseren we een gezonde
voedselomgeving om de keuze voor gezonde
voeding zo makkelijk mogelijk te maken. Dat
betekent een gezond voedselaanbod in (semi)
publieke voorzieningen, voedselonderwijs op
elke basisschool en een openbare ruimte die
gezond gedrag stimuleert. Denk aan gezond
voedsel in het ziekenhuis of de sportkantine,
een watertappunt en moestuinlessen op school,
eetbaar groen en stadslandbouw in de wijk.

Duurzame voedselconsumptie
Korte
voedselketens

In Ede gaan we voedselverspilling tegen en
zetten we de eiwittransitie in gang om onze
milieu impact te verkleinen. We stimuleren
inwoners en organisaties in Ede zo min mogelijk
voedsel te verspillen en onderzoeken
mogelijkheden om de consumptie van minder
dierlijk eiwit en meer plantaardig eiwit te
stimuleren. Dit doen we bijvoorbeeld via
de ‘Foodbattle’ of ‘Superveggie Day’ in het
gemeentelijke bedrijfsrestaurant.

Robuuste Agrifoodsector

Korte voedselketens

In Ede gaan we voor duurzaam en innovatief
ondernemerschap in de hele voedselketen
om zo een robuuste, toekomstbestendige
agrifoodsector te realiseren. We stimuleren
agrifoodbedrijven en - initiatieven om circulair
en natuurinclusief te ondernemen en om
kringlopen te sluiten. We ondersteunen
initiatieven die ondernemers samen
brengen, en stimuleren leren door en
voor ondernemers zodat zij kennis en
inspiratie (van elkaar) op kunnen doen. We
ondersteunen agrariërs bij het ontwikkelen
van nieuwe verdienmodellen voor een vitaal
en toekomstbestendig buitengebied.

In Ede zetten we in op korte voedselketens
om zo marktkansen voor Edese (agrarische)
ondernemers te creëren en Edenaren te
verbinden met hun buitengebied.
In verschillende projecten werken (agrarisch)
ondernemers, ketenpartners en de gemeente
samen aan de ontwikkeling van unieke
onderscheidende regionale producten. Hiermee
spelen we in op de groeiende behoefte aan
transparant en duurzaam voedsel.

Iedereen in Ede maakt bewuste keuzes in het dagelijks leven
(school, thuis en buiten) op het gebied van duurzaam en gezond voedsel.
Alle agrifood bedrijven en initiatieven in de voedselketen
ondernemen innovatief en duurzaam.

