
Ons streven is dat 90% van de Edese inwoners weet dat Ede 
zich profileert op het gebied van food.

We stimuleren een sterk(e) foodcommunity of -platform waar 
inwoners kennis en ideeën op het gebied van food kunnen 
uitwisselen. 

We maken voor inwoners en bezoekers zichtbaar dat educatie 
en recreatie goed samen gaan bij agrarische bedrijven. 

Lokaal geproduceerde producten zijn herkenbaar en 
ruim gesorteerd beschikbaar in Ede. Samen met agrariërs 
verkennen we hoe het aanbod van deze producten verbreed 
kan worden.

Ambities op het gebied van food pakken we samen op. 
Deze staan of vallen met de kracht van de samenwerking 
tussen Ede en de beoogde regiopartners, inwoners,  lokale, 
regionale en maatschappelijke organisaties (inter)nationale 
overheden, kennis-, onderwijsinstellingen en bedrijven.

Meer informatie op www.ede.nl/edekiestvoorfood en 
www.watfoodvoorededoet.nl.

Doet u mee? Wij komen graag met u in contact.

drs F.E. (Froukje) Idema, Programmamanager Food
T: +31 318 68 07 01,  M: +31 6 524 722 83
E: froukje.idema@ede.nl 

Sociaal-economisch sterker 
door food

De economische foodcluster stimuleren en faciliteren we 
zodanig dat de werkgelegenheid in de foodsector zich sterker 
in Ede ontwikkelt dan landelijk.

We faciliteren en stimuleren start-ups in de foodsector.

Bestaande bedrijven die zich willen ontwikkelen faciliteren 
we, onder andere door netwerkvorming en innovatie te 
stimuleren.

In onze acquisitie, zowel nationaal als internationaal, ligt onze 
focus op foodbedrijven.

We bieden foodbedrijven aantrekkelijke, (inter)nationale en 
onderscheidende werklocaties aan, onder andere op de KennisAs 
Ede-Wageningen.

We organiseren minimaal 5 zakelijke foodevenementen en/of 
-congressen per jaar om de netwerkvorming en de uitstraling 
van Ede als foodstad te versterken.

Economisch sterker door 
food

We faciliteren en stimuleren dat er jaarlijks een vervolg wordt 
gegeven aan het project ‘Goed voor weinig’, gericht op het 
geven van handvatten voor gezond en duurzaam eten aan 
inwoners met een smallere beurs.

We stimuleren dat overgewicht in Ede minder sterk toeneemt 
dan in de rest van Nederland.

We faciliteren dat het voor elk kind in Ede mogelijk is om 
minstens een jaar gebruik te maken van schooltuinen.

We stimuleren dat 50% van de scholen in Ede deelneemt aan 
educatieprojecten op het gebied van food. 

We bieden inwoners mogelijkheden om zich beter te kunnen 
informeren over voedsel. Hierbij stimuleren we ze ook. Waar 
wordt het geproduceerd en waar komt het vandaan ? Wat zijn 
duurzaamheidsaspecten en wat is de relatie tussen voedsel en 
gezondheid. 

Sociaal-maatschappelijk 
sterker door food 

We stimuleren dat voedselverspilling van huishoudens 
afneemt met 20%. 

We stimuleren en faciliteren dat er meer dan 30 stadsland-
bouwinitiatieven in de gemeente Ede zijn.

Heeft u vragen, opmerkingen 
of ideeën voor samenwerking?

Ede, 
Foodstad 
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“Waar de meeste voedselinitiatieven gaan over het sociale en 
gezondheidsaspect, richt Ede zich op zowel economie als sociaal. 
Deze aspecten versterken elkaar. Kennis en innovatie zijn hierbij 
de verbindende schakel. Een kind dat van jongs af aan bekend is 
met en zich bewust is van de waarde van voedsel zal veel eerder 
kiezen voor een studie in die richting. Deze unieke combinatie 
brengt Ede verder in werkgelegenheid en welzijn.”

Leon Meijer, wethouder Food

Ede heeft ambities als het om food gaat. En dat is logisch. De 
aanwezigheid van foodkennis en innovatie onderscheidt de 
FoodValley en daarmee Ede van andere foodregio’s. Dit terwijl 
ook andere schakels van boer tot bord uit de voedselketen 
aanwezig zijn.

Ede heeft unieke kenmerken. De geografische ligging, het 
landschap en de korte afstand tussen stad en platteland vormen 
letterlijk een uitstekende voedingsbodem. Edese netwerken en 
sociale verbanden vormen een sterke basis voor samenwerking. 
Kennis en innovatie verbindt de economische en sociaal-maat-
schappelijke thema’s van Ede. 

Zo versterken we:
• De economische kracht van Ede: de concurrentie  met 

andere steden en regio’s en aantrekkingskracht voor 
bedrijven en kennisinstellingen, studenten, bezoekers 
(zakelijk en toeristisch) en (toekomstige) inwoners. 

• De sociaal-maatschappelijke kracht van Ede: het bevorderen 
van ontmoeten en verbinden. Het versterken van de 
band tussen stad en buitengebied. En het faciliteren en 
stimuleren van bewustwording rondom gezond en duurzaam 
voedsel.

Food?
In Ede omvat Food alles van boer tot bord. Het gaat over alle 
facetten van de agrifoodketen, van voeding en van gezond-
heid.

Kennis en innovatie

Ede is hét platform waar foodinnovaties en experimenten 
ontstaan, een plek krijgen en in de praktijk worden gebracht. 
Op alle niveaus, zowel sociaal als economisch. Alles doet er 
toe. Gemeente Ede faciliteert onder andere de FoodFloor. Dit 
is een platform voor iedereen die in de regio Ede werkt met 
voeding. Als professional, vrijwilliger of liefhebber. Daarnaast 
werken we aan een bedrijvennetwerk voor innovatieve 
agrifoodondernemers. 

We stimuleren voedselonderwijs op basisscholen en 
werken samen met Wageningen aan de doorontwikkeling 
van de foodopleidingen op de KennisAs. Edenaren laten 
genieten van de kwaliteitsproducten uit het buitengebied, 
omdat we inzetten aan het verkorten van voedselketens. 
Daarnaast creëert dit voor een deel van de agrariërs een mooi 
toekomstperspectief.  

Food is het faciliteren van gezonde sportkantines, maar ook 
de samenwerking met hét voedingsziekenhuis in Nederland. 
Zo versterkt Ede haar economische kracht tot een stevige 
motor voor de economie en een krachtig sociaal Ede. 
Samenwerking met WUR en regio FoodValley is onmisbaar.

Ede en food: versterken 
door verbinden World Food Center

De Smaak van Van Gogh

Voedingsziekenhuis Gelderse Vallei en de Alliantie Voeding

Regio FoodValley

Korte ketens / Streekproducenten

Stadslandbouw

KennisAs Ede-Wageningen

Evenementen: Food Unplugged, Eten op rolletjes,

Eten delen Ede platform 

Gezonde sportkantine

Green Deal Dutch Cuisine, verduurzaming voedselconsumptie

Voedselonderwijs

FoodFloor

Food in Ede; ontwikkelingen
Wat food voor Ede doet

met en zich bewust is van de waarde van voedsel zal veel eerder 
kiezen voor een studie in die richting. Deze unieke combinatie 
brengt Ede verder in werkgelegenheid en welzijn.”

Leon Meijer, wethouder Food

Primaire agrarische productietoelevering

Duurzame verwerking en verpakking
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