
2 miljard
euro investering in R&D kennis en 
infrastructuur tussen 2004 - 2023 

8%
Banangroei 2006-2015 t.o.v. 
3% landelijk

2.600
foodgerelateerde bedrijven 
(excl. detailhandel)

> 15.000 
studenten WO en HBO groeit naar 
20.000 in 2020

NR. 1 & 2
Wageningen UR ‘nr. 1 in AgroFood’. 
Christelijke Hogeschool Ede ‘nr. 2 HBO 
van Nederland.

85%
Nederlands onderzoekcapaciteit 
Agrofood binnen 30 km

Veluwe
Onderdeel van het grootste 
natuurgebied van noordwest-Europa

Van Gogh
Kröller-Müller Museum heeft na 
Amsterdam de grootste Van Gogh-
collectie

1.850
hotelbedden en 30 conferentiecentra 
in de regio

4,4 miljard
export vanuit de Regio FoodValley in 
2015, waarvan 2 miljard aan agrifood 
goederen.

Kennis, innovatie én 
productie in het kennishart 
van FoodValley
In en rond Ede vinden bedrijven en kennisinstellingen elkaar die zich

bezighouden met onderzoek, innovatie, productie, verpakking of 

bereiding van goede en duurzame voeding. Hier vind je groen, ruimte, 

maar toch een centrale ligging en uitstekend bereikbaar via A12 en A30. 

Voor contactgegevens, zie

www.ede.nl/ondernemen
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FoodValley
Ede ligt in het hart van FoodValley, de internationale 
topregio voor kennis en innovatie op het gebied van 
agrofood. Het gebied Ede-Wageningen vormt het 
kennishart van de regio. Hier ligt een netwerk van 
bedrijven, overheid en kennisinstellingen die elkaar 
verder helpen. Hier zien vernieuwingen in 
voedselproductie en -bereiding het licht.

Gezond en duurzaam voedsel 
Ede loopt voorop met zijn integrale voedselbeleid: 
gezond en duurzaam voedsel voor iedere Edenaar. In 
het voedselbeleid verbindt Ede het sociaal 
maatschappelijk beleid aan de economie. Er zijn 
smaaklessen en moestuinen op scholen, patiënten 
in Ziekenhuis Gelderse Vallei bestellen op elk 
moment van de dag gezond en lekker eten en Ede 
werkt aan korte ketens tussen boer en bord. De 
Foodopleidingen (vmbo, mbo en hbo) leiden de 
nieuwe generatie werknemers in food op. Het zorgt 
ervoor dat de Edese economie sterk is én blijft en 
leidt tot gezondere inwoners.

Kennis, innovatie, praktijk 
Kennis, innovatie en productie gaan hand in hand in 
het gebied Ede-Wageningen. Ontwikkelingen op het 
gebied van duurzame voedselproductie, vaak 
ontstaan aan de Universiteit Wageningen worden in 
Ede uitgewerkt. Ook wordt praktisch onderzoek 
gedaan bij grote bedrijven als NIZO, Vika Food 
Ingredients, Essensor en FrieslandCampina. Dit jaar 
vestigt het Global Food Innovation Centre van 
Unilever zich in het gebied.

Zien en beleven: World Food Center
Vanaf 2020 komen kennis over voeding en de 
beleving van voeding samen in het World Food 
Center. Hier zien en beleven bezoekers waar ons 
voedsel vandaan komt, hoe het wordt geproduceerd, 
bewerkt, getransporteerd en geconsumeerd. Het 
WFC is ook een broedplaats waar kennisinstellingen 
en bedrijfsleven nieuwe ontwikkelingen en 
markttoepassingen uitproberen. 
Ook het cultuuraanbod is groots met festivals, zoals 
‘Statues by Night, ‘Food Unplugged’ en ‘Störrig’.
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