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Voorwoord
Wat betekent agrofood voor de
economie van Ede?

Ede kent een lange traditie als
het gaat om landbouw, innovatie
en food. In de IJzertijd leerden de

Ede ligt in het hart van FoodValley, de internationale topregio voor
kennis en innovatie op het gebied van voedselproductie. Food omvat
veel schakels in de voedselketen: van boer tot bord. In Ede en de
Regio FoodValley is allerlei bedrijvigheid rond voedselproductie en
-consumptie binnen deze waardeketen te vinden.
De as tussen Ede en Wageningen vormt hierbij de spil. Deze as
staat behalve voor een ruimtelijk gebied ook voor een netwerk van
bedrijven, overheid en kennisinstellingen die elkaar verder helpen.
Een plek waar vernieuwingen in voedselproductie en -bereiding het
licht zien. Op de campus van de universiteit in Wageningen, op en rond
het WFC of bij één van de vele innovatieve bedrijven uit dit gebied.

landbouwers hier omgaan met de
schrale heidegrond door wisselbouw
te plegen op kleine akkertjes, de
zogenaamde celtic fields. Nu lijkt
dat een traditionele manier van
akkerbouw, toen was het bijzonder

In deze Agrofood Monitor, een co-productie van de programma’s
Food en KennisAs Ede-Wageningen en de afdeling Economie van de
gemeente Ede, vindt u actuele gegevens over de betekenis van
agrofood voor de Edese economie. Daarbij is steeds de link gelegd
naar de Regio FoodValley en landelijke gegevens, waardoor het
mogelijk is de huidige positie van de gemeente Ede te bepalen.
De opzet van deze monitor sluit aan bij de Agrifood Capital Monitor
van de regio Noordoost-Brabant. Dit biedt in de nabije toekomst de
mogelijkheid tot een goede vergelijking van onze positie ten opzichte
van andere Nederlandse en Europese regio’s.

innovatief. En die innovatie zien we
na al die eeuwen nog steeds terug in
ons buitengebied.

Deze monitor zien wij als een mogelijke opmaat voor een regionale
aanpak om te komen tot een gezamenlijke Regio Foodvalley Monitor.
De gemeente Ede deelt graag de opgedane kennis en data en nodigt
geïnteresseerde regiogemeenten uit om door samenwerking te
komen tot een regio-breed opgestelde monitor.
Uit deze Agrofood Monitor blijkt dat Ede met de keuze voor agrofood,
inzet op een perspectiefrijke ontwikkeling. En dat geldt ook voor de
Regio FoodValley als geheel.
Wij wensen u veel leesplezier.
Ede, mei 2017
Willemien Vreugdenhil
wethouder Economie en KennisAs
Ede-Wageningen

Leon Meijer
wethouder Food
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Inleiding
Voor u ligt de eerste editie
van de Agrofood Monitor Ede.
De gemeente Ede heeft een

Ons voedselbeleid is uniek te noemen. We proberen het zowel lokaal,
regionaal, nationaal als Europees op de agenda te zetten en uit te
voeren. Dat doen we volgens een programmatische aanpak, gebaseerd
op een integrale benadering van het thema. Daarbij krijgen zowel
economische als sociaal-maatschappelijke onderwerpen onze aandacht.
Er liggen op dit gebied nog veel kansen.

groeiende bevolking en bloeiende
werkgelegenheid. We liggen

Deze Agrofood Monitor is geboren uit de behoefte aan inzicht: waar
staan we als gemeente Ede op dit moment en welke cijfers onderbouwen onze positie?

midden in de Regio FoodValley, met
In deze monitor komen de volgende drie thema’s aan bod:

kennisintensieve topinstituten op
het gebied van Food. Als gemeente
zetten we dan ook sterk in
op Food & Veluwe.

1. People

2. Business

3. Innovation

De ontwikkeling
van de bevolking en
arbeidsmarkt in de
gemeente Ede.

Economische
indicatoren, de
structuur en
ontwikkeling van de
werkgelegenheid, en
de werkgelegenheid
in de topsector
Agrifood en de
diverse deelsectoren.

Innovatieve
gegevens over snelle
groeiers, data over
publicaties, citaties
en studenten.

De macro-economische indicatoren op het gebied van People, Business
en Innovation, komen overeen met die van de Agrifood Capital Monitor
van Noord-Oost Brabant. Dit levert duidelijke cijfers op en biedt mogelijkheden voor een goede samenwerking met andere foodregio’s.
Deze eerste Agrofood Monitor Ede is een nulmeting. Het geeft facts
en figures over de bevolking in de gemeente Ede, de werkgelegenheid
met de focus op food en de innovatieve aard van de Regio FoodValley.
U vindt in deze monitor cijfers van de gemeente Ede, de Regio FoodValley en Nederland. Van de macro-economische indicatoren zijn de cijfers veelal alleen beschikbaar op een hoger schaalniveau. Op Europees
niveau zijn dat cijfers van landen, op nationaal niveau van provincies en
Corop-gebieden1.

1: Corop-gebieden zijn de gebieden waarvan het CBS
vanaf 1974 statistieken verzamelt. Zoals bijvoorbeeld
het Corop-gebied Veluwe, met daarin alle gemeenten

De Regio FoodValley is een jonge regio, gevormd in 2010 met gemeenten uit de provincie Gelderland en Utrecht. Daardoor zijn de benodigde
cijfers niet altijd voorhanden. Deze monitor is dan ook het resultaat van
een zoektocht naar de juiste data binnen diverse bronnen zoals CBS,
Eurostat en Lisa. In deze zoektocht zijn onderzoekers van de afdeling
Onderzoek van de gemeente Den Bosch ons zeer behulpzaam geweest.
Mede dankzij de goede samenwerking met Agrifood Capital kon deze
monitor tot stand komen.

van de Noord Veluwe en de Gelderse gemeenten van
de Regio FoodValley.
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People
De demografische ontwikkeling,
beroepsbevolking en ontwikkeling
van de arbeidsmarkt.
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Highlights
•

In de afgelopen 10 jaar

groeide de bevolking van Ede fors met 4,6%.

Ook in de Regio FoodValley nam de bevolking flink toe met 5,5%. Landelijk lag dit cijfer op 3,8%.

•

In 2016 was

•

De afgelopen jaren had Ede een positief binnenlands én buitenlands migratiesaldo.

•

32% van de bevolking van Ede jonger dan 25 jaar. 17% was 65 jaar en ouder.

Dit droeg bij aan de

sterke bevolkingsgroei.

Vanaf 2006 nam de

beroepsbevolking in Ede sterk toe met 9,3%. Dat was meer dan de landelijke groei

(6,6%). Ook in de regio was de toename fors met 9,7%.

•

De

•

De bruto-arbeidsparticipatie ligt zowel in Ede als in de Regio FoodValley op een hoger niveau dan in Nederland.

•

In Ede lag het werkloosheidspercentage in 2015 op

bruto-arbeidsparticipatie in Ede steeg tussen 2006 en 2015 van 69,4% naar 71,7%.

6,1%.

Dat was aanzienlijk lager dan het landelijk percentage van 6,9%. De afgelopen 10 jaar was het
werkloosheidspercentage in Ede telkens

8

lager dan het landelijk percentage.

People

Bevolkingsgroei
Ontwikkeling bevolking (2007 = 100%)

4,6% bevolkingsgroei Ede in periode
2007-2016
Ede had in 2016 112.430 inwoners. In de
afgelopen 10 jaar groeide de bevolking
met 4,6%. In de Regio FoodValley nam de
bevolking in die periode met ruim 5% toe.
Landelijk lag dit cijfer op 3,8%. In 2016 was
32% van de Edese bevolking jonger dan
25 jaar; 17% was 65 jaar en ouder.
Waarom is deze indicator belangrijk?
De economie gaat over mensen. De ontwikkeling van de bevolking is een bepalende factor
voor het toekomstige arbeidsaanbod en de
consumptie in de regio.
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Forse bevolkingsgroei in Ede
In Ede groeide de bevolking fors de afgelopen
10 jaar, van 107.500 in 2007 naar 112.430
in 2016. Dat is een toename van 4,6%. In de
Regio FoodValley nam de bevolking in die
periode met ruim 5% toe. Landelijk was deze
groei minder met 3,8%.

Leeftijdsopbouw Ede en Nederland 2016
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Migratie
Binnenlands migratiesaldo Ede

Positief binnenlands en buitenlands
migratiesaldo voor Ede
In 2014 was het binnenlands migratiesaldo
400: er vestigden zich netto 400 personen
vanuit andere gemeenten in Ede. In 2014
vestigden zich vanuit het buitenland netto
106 personen in Ede. Sinds 2009 was er
telkens sprake van een positief buitenlands
migratiesaldo.
Waarom is deze indicator belangrijk?
Migratie zegt iets over de aantrekkelijkheid
van een gebied. Als er sprake is van een positief migratiesaldo komen er meer mensen dan
er vertrekken. Dit leidt tot een versterking van
de bevolkingsgroei.
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Buitenlands migratiesaldo Ede

Migratiesaldo’s Ede
Het binnenlands migratiesaldo lag in 2014
op 400: netto vestigden zich 400 mensen uit
andere gemeenten in Ede. In 2014 bedroeg
het buitenlands migratiesaldo voor Ede 106:
netto vestigden zich 106 mensen vanuit het
buitenland. Sinds 2009 is dit buitenlands
migratiesaldo positief.
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De afgelopen jaren was zowel het binnenlands
als buitenlands migratiesaldo voor Ede positief. Dit droeg mede bij aan de forse groei van
de bevolking in de laatste 4 jaar.
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People

Beroepsbevolking
Ontwikkeling beroepsbevolking (2006=100%)

Sterke groei beroepsbevolking Ede
sinds 2006
In 2015 bestond de beroepsbevolking in Ede
uit 59.000 personen. Vanaf 2006 nam de
beroepsbevolking fors toe, zowel in Ede als
in de regio.

112%

Waarom is deze indicator belangrijk?
De beroepsbevolking geeft het potentieel aan
van de werkenden. Personen tussen 15 en 75
jaar die kunnen en willen werken behoren tot
de beroepsbevolking. Het is een indicator voor
het aanbod van arbeid in een regio.

104%

Meer dan 9% groei
In 2015 bestond de beroepsbevolking in Ede
uit 59.000 personen. Vanaf 2006 nam de
beroepsbevolking in Ede sterk toe met 9,3%.
Ook in de regio groeide de bevolking fors met
9,7%, landelijk was de toename iets minder
met 6,6%.
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Arbeidsparticipatie
Bruto-arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie Ede en Regio Food
Valley hoger dan landelijk
Tussen 2006 en 2015 steeg de arbeidsparticipatie in Ede van 69,4% naar 71,7%. De
arbeidsparticipatie lag in Ede en de Regio
FoodValley (71,5%) op een hoger niveau dan
in Nederland (70,2%).
Waarom is deze indicator belangrijk?
De bruto-arbeidsparticipatie geeft het
aandeel van de beroepsbevolking aan
dat werkt of wil werken, binnen de totale
bevolking van 15-74 jaar.

73%

72%

71%

NL

70%

69%

68%

Bruto-arbeidsparticipatie Ede bijna 72%
In Ede was de bruto-participatiegraad in 2015
bijna 72%. Dat was 2% hoger dan in geheel
Nederland. Ook in de Regio FoodValley was
de bruto-arbeidsparticipatie hoog met 71,5%.
Sinds 2013 ligt de bruto-arbeidsparticipatie
in Ede en de Regio FoodValley ruim een
procentpunt hoger dan de landelijke
arbeidsparticipatie.
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People

Werkloosheid
Werkloosheidspercentage 2006 - 2015

Werkloosheidspercentage Ede lager
dan landelijk
In 2015 had Ede een werkloosheids
percentage van 6,1%. Dit was lager dan
het landelijke percentage van 6,9%. In de
afgelopen tien jaar was de werkloosheid in
Ede en de regio altijd lager dan landelijk.
Waarom is deze indicator belangrijk?
Deze indicator geeft een beeld van de situatie
op de arbeidsmarkt en in het bijzonder van de
vraag naar arbeid.
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NL

7%
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1%

Werkeloosheid Ede even hoog als in regio
Het werkloosheidspercentage in Ede was eind
2015 6,1%. Dit was even hoog als in de regio,
maar lager dan landelijk (6,9%). Het werkloosheidspercentage steeg vanaf 2006 fors
als gevolg van de financiële crisis. Van 4% in
2006 naar 6,6% in 2014, om vervolgens weer
te dalen naar 6,1% in 2015. Ook landelijk was
deze tendens te zien, waarbij het landelijke
werkloosheidspercentage grofweg 1% hoger
lag dan in Ede.
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FORSE
GROEI WERK
GELEGENHEID
EN EXPORT
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Business
ALGEMEEN
Banenontwikkeling en de
betekenis van agrofood voor
Ede en de Regio FoodValley.
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Highlights
•

Van 2006 tot 2015 groeide

de werkgelegenheid in Ede fors met 8%.

Dat was een grotere toename dan op regionaal (7%) en landelijk (3%) niveau te zien was.

•

In de zakelijke dienstverlening en handel kwamen er veel banen bij. Bij financiële instellingen en in
de landbouw nam de werkgelegenheid af.

•

4,4 miljard naar het buitenland.
Vanaf 2008 steeg de totale export vanuit de regio met 15%. Dat was beduidend meer dan de
In 2015 exporteerde de Regio FoodValley voor

landelijke exportgroei van 8%.

•

In 2015 exporteerde de Regio FoodValley voor ruim

2 miljard aan agrifood goederen.

Vanaf 2008 steeg de export van agrifood goederen met 13%: dat was net zoveel als landelijk.

•

In de Regio FoodValley is

48% van de export foodgerelateerd.

Dat is een veel groter deel dan landelijk (20%).
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Business
ALGEMEEN

Banen (totaal)
Ontwikkeling aantal banen (2006 = 100)
110%

Groei werkgelegenheid met 8% sinds 2006
Van 2006 tot 2015 groeide het aantal banen
in Ede fors met 8%. Dat is een grotere toename dan landelijk (3%) en regionaal (7%)
te zien was. Er kwamen veel banen bij in de
zakelijke dienstverlening en handel. Het
aantal banen bij financiële instellingen en in
de landbouw nam fors af.

Ede

108%

RFV

106%
104%

NL

102%

Waarom is deze indicator belangrijk?
De werkgelegenheid is een zeer relevante
economische indicator voor de economische
activiteit in een gebied.

100%
98%

Werkgelegenheid Ede
In Ede waren er in 2015 in totaal 56.540
banen. De werkgelegenheid groeide sinds
2006 met 8%. Dat was een grotere toename
dan in Nederland (3%) en de regio (7%).
In de zakelijke dienstverlening en de handel
kwamen er veel banen bij. De sectoren met
krimp waren in de afgelopen jaren de financiële
instellingen en de landbouw.
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Banen per sector
Aantal banen per sector Ede

Meeste banen in sector overheid/
onderwijs/zorg
De werkgelegenheidsstructuur van Ede is
in grote lijnen vergelijkbaar met die van
Nederland en de regio. De sector overheid/
onderwijs/gezondheidszorg is met 16.250
banen een grote sector. De sectoren
zakelijke dienstverlening en handel volgen
met respectievelijk 10.630 banen en
10.390 banen.
2006

Werkgelegenheidsstructuur Ede
De werkgelegenheidsstructuur van Ede is in
grote lijnen vergelijkbaar met die van de regio
en Nederland. In de landbouw is 3% van het
totaal aantal banen te vinden.
De sector overheid/onderwijs/gezondheids
zorg is in Ede goed voor 16.250 banen (29%).
Ook de handel en industrie zijn in Ede goed
vertegenwoordigd.

2015

Landbouw
Industrie
Bouw
Handel
Zakelijke dienstverlening

Vervoer, opslag en
communicatie
Financiële instellingen
Overheid, onderwijs en zorg
Overige dienstverlening

Bron: Lisa

Banen per sector 2015
Landbouw
Industrie
Bouw
Handel
Zakelijke dienstverlening
Vervoer, opslag en communicatie
Financiële instellingen
Overheid, onderwijs en zorg
Overige dienstverlening
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Regio FoodValley

20%
Nederland

30%

Business
ALGEMEEN

Export algemeen
Ontwikkeling export (2008=100)

Groei export Regio FoodValley met
15% sinds 2008
In 2015 exporteerde de Regio FoodValley
voor 4,38 miljard naar het buitenland. Vanaf
2008 is hiermee een toename gerealiseerd
van 15%.
Waarom is deze indicator belangrijk?
Exportcijfers geven een indicatie van de
internationale economische betrekkingen
van de regio. Daarnaast geeft het een beeld
van de structuur van de regionale economie.
Bij het CBS zijn geen cijfers over export van
de gemeente Ede te verkrijgen, van de Regio
FoodValley wel. Daarom zijn alleen cijfers van
de regio opgenomen.
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Exporttoename Regio FoodValley
In 2015 bedroeg de totale goederenexport
voor de Regio FoodValley 4,38 miljard euro.
De totale export groeide van 2008 tot 2015
met 15%, landelijk was de toename 8%. Vanaf
2008 nam de export eerst af: de afname was
het grootst in de Regio FoodValley. Van 2010
tot 2015 nam de export weer toe, waarbij
de grootste toename was te zien bij de
Regio FoodValley.

Export uit Regio FoodValley in miljard euro
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Export Agrifood
Food gerelateerde export uit de regio FoodValley (in miljard euro)

Groei export Agrifood met 13% sinds 2008
In 2015 exporteerde de Regio FoodValley
voor ruim 2 miljard aan agrifoodgoederen.
Vanaf 2008 nam de export in Agrifood met
13% toe. In de regio FoodValley is 48% van
de export foodgerelateerd.
Waarom is deze indicator belangrijk?
Exportcijfers geven een indicatie van de
internationale betrekkingen van de regio.
Sectoren met een hoog exportpercentage
hebben sterke internationale verbindingen.
Exportgroei Agrifood Regio FoodValley
In 2015 exporteerde de Regio FoodValley
voor ruim 2 miljard aan agrifoodgoederen. De
export van agrifoodgoederen nam van 2008
tot 2010 eerst af en van 2010 tot 2015 weer
toe. Ook landelijk was deze toename te zien.
De export nam in totaal vanaf 2008 met 13%
toe in de Regio FoodValley, ongeveer net
zoveel als landelijk.
Aandeel Agrifood in totale export
In de regio FoodValley is 48% van de export
foodgerelateerd, een veel groter aandeel dan
landelijk (20%).
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Ontwikkeling foodgerelateerde export (2008=100)
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Aandeel topsector Agrifood in totale export
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In bijlage 2 zijn de SBI-codes opgenomen van de bedrijfs
activiteiten die bij de Topsector Agrifood behoren.
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GROEI BANEN,
ONDERZOEK
EN ONTWIK
KELING
22

Business
AGRIFOOD
Banenontwikkeling en de
betekenis van agrofood voor
Ede en de Regio FoodValley.
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Highlights
•

Ede had in 2015

7.890 banen in de topsector Agrifood, waarvan 21% in de primaire productie (1640),

12% in de industrie (970), 66% in de handel (5240) en 1% in de ontwikkeling.

•

Ede heeft relatief veel

•

In de periode 2009 tot 2015 nam in Ede de werkgelegenheid in de primaire productie af met 16%. Landelijk was

banen in de primaire productie (21%), in de regio is dit 14%, landelijk 15%

er een afname van 24% te zien. In de regio FoodValley zijn in 2015

28.500 banen banen in de topsector

Agrifood Het aandeel banen in de deelsector ontwikkeling is hoog met 10%, dit ligt fors hoger dan het
landelijke aandeel van 2%.

•

In de periode van 2009 tot 2015 was er een grote

toename van 14% in de werkgelegenheid in de

deelsector ontwikkeling in de regio FoodValley .

•

De provincie Gelderland heeft een uitgebreide indicator voor de werkgelegenheid in de foodsector. Daarin zijn ook
de activiteiten ‘agrarische keuring’ en ‘speur- en ontwikkelingswerk in de gezondheid’ opgenomen. Ede had in 2015
in totaal

24

470 banen in Onderzoek en Advisering.

Business
AGRIFOOD

Agrifood
Van boer tot bord: agrifood is een veel
omvattende sector. Binnen de gemeente Ede
en de Regio FoodValley zijn alle activiteiten
binnen de waardeketen te vinden. Niet alleen
primaire landbouw, industrie en groothandel.
Maar ook onderzoek en ontwikkeling door
kennisintensieve foodbedrijven, met de WUR
als kloppend hart.

Foodbedrijven kunnen op meerdere manieren worden ingedeeld.
Landelijk wordt de Topsector Agrifood gehanteerd met een onderverdeling in primaire productie, industrie, handel en ontwikkeling.
Deze indeling maakt een goede vergelijking met landelijke gegevens
mogelijk.
De provincie Gelderland gebruikt daarnaast ook de Agrocomplex-indeling. Deze heeft de indeling primaire landbouw, industrie, groothandel
en onderzoek en advisering. Detailhandel en horeca zijn niet in deze
indeling opgenomen. Onderzoek en advisering omvat naast keuring
ook speur- en ontwikkelingswerk in de gezondheid.

Agrifood-cluster Ede
TOPSECTOR AGRIFOOD
Primaire productie

759

Voedingsmiddelen
industrie

1636

36

966

AGROCOMPLEX

Onderzoek &
ontwikkeling

12

Handel

47

471

5241

Onderzoek &
advisering

36

466

Bij de Agrocomplex-indeling zijn bij onderzoek
en advisering de volgende activiteiten opgenomen:
Ede Banen

Ede Bedrijven

Speur- ontwikkelingswerk Landbouw & Visserij

25

10

Speur- en ontwikkelingswerk Gezondheid

251

5

Keuring agrarische producten

105

1

Veterinaire dienstverlening

85

20

466

36

Geen toponderzoek zonder toponderwijs
In de Regio FoodValley is groen onderwijs op alle niveaus te vinden.
De Aeres-groep verzorgt onderwijs van praktijkgerichte cursussen
tot HBO-opleidingen. Aeres Tech geeft praktijkgerichte cursussen
in het groene domein. De Groenhorst biedt onderwijs op VMBO- en
MBO-niveau. Aeres Hogeschool geeft onderwijs op HBO-niveau.
De Wageningen Universiteit geeft, als enige Nederlandse universiteit,
onderwijs in de sector landbouw op WO-niveau.
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Banen deelsectoren Agrifood
Banen deelsectoren Agrifood, Ede

Samenstelling in 4 deelsectoren
In 2015 had Ede 7890 banen in de topsector
Agrifood. In de primaire productie 1640
banen, in de industrie 970, in de handel 5240
en in de ontwikkeling 50. Ede heeft relatief
meer banen in de primaire productie (21%)
dan de regio (14%) of landelijk (15%). De
regio FoodValley heeft relatief veel banen in
de ontwikkeling (10%).
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Samenstelling Ede
Ede had in 2015 7890 banen in de topsector
Agrifood, waarvan 21% in de primaire
productie (1640), 12% in de industrie
(970), 66% in de handel (5240) en 1% in de
ontwikkeling. Het aantal banen in de handel
was het grootst met 5240 banen. Hiertoe
behoren ook alle supermarkten en horeca.
In Ede hoog aandeel primaire productie, in
regio FoodValley hoog aandeel ontwikkeling
Het grootste deel van de banen in de
topsector Agrifood is gerelateerd aan
de handel. In Ede is dit 66%, in de regio
FoodValley 60% en in Nederland 71%.
Ongeveer een vijfde deel van de agrifood
banen in Ede is te vinden in de primaire
productie, hiermee is het aandeel van de
primaire productie in de agrifood banen
hoog met 21%. In de regio is dit aandeel 14%,
landelijk 15%. In de sector ontwikkeling is
het aandeel banen relatief gering. In Ede is
dit aandeel 1%, in Nederland 2%. In de regio
FoodValley is dit aandeel hoog met 10%.
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activiteiten die bij de Topsector Agrifood behoren.
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Banen deelsectoren Agrifood Ede, Regio FoodValley en Nederland
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In bijlage 2 zijn de SBI-codes opgenomen van de bedrijfs
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RFV
Industrie

Handel

Nederland
Ontwikkeling

Business
AGRIFOOD

Ontwikkeling banen deelsectoren Agrifood
Ontwikkeling banen deelsectoren Agrifood Ede (2009=100)

Forse groei banen in sector ontwikkeling in
regio FoodValley
In de primaire productie nam de werkgelegenheid van 2009 tot 2015 fors af. In Ede
met 16%, in de regio met 13% en landelijk
met 24%. In de regio FoodValley was er
een forse toename van 14% van het aantal
banen in ontwikkeling.
Ontwikkeling deelsectoren Ede 2009 – 2015
In Ede nam het aantal banen in de primaire
productie met 16% af, van 1950 in 2009 naar
1640 in 2015. In de deelsector industrie daalde
de werkgelegenheid met 7%. In de handel
steeg het aantal banen met 8% van 4840 naar
5240 banen. In de ontwikkeling steeg het
aantal banen van 30 naar 50.
Afname werkgelegenheid primaire productie,
toename in ontwikkeling
In de landbouw is al langere tijd in heel
Nederland een dalende tendens in de werkgelegenheid zichtbaar. In Ede nam het aantal
banen af met 16% af van 2009 tot 2015, in de
regio FoodValley is een afname te zien in de
primaire productie van 13%, landelijk was de
afname groot met 24%. In de handel nam de
werkgelegenheid overal toe: in Ede met 8%, in
de regio met 12% en landelijk was de toename
10%. In de regio FoodValley was er een grote
toename in ontwikkeling van 14%.
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Bedrijven deelsectoren Agrifood
Bedrijven in deelsectoren naar grootteklasse, Ede 2015

Primaire productie kleine bedrijven
De meeste kleine bedrijven komen voor
in de deelsectoren primaire productie en
handel. De 4 grootste vestigingen met meer
dan 200 werkzame personen zijn te vinden in
de deelsectoren industrie en handel.

800

Kleine en grote bedrijven in de deelsectoren
In 2015 waren in Ede in de primaire productie
veel kleine bedrijven te vinden met 1
werkzame persoon (338) en met 2 t/m 49
personen (420). In de deelsector handel
kwamen naast veel kleine bedrijven ook
grotere bedrijven voor: 17 met meer dan 50
personen en 2 met meer dan 200 personen.
Ook in de industrie waren er 2 bedrijven met
meer dan 200 werkzame personen.

400

700
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Primair
1p
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Handel

50 t/m 199 p
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200+ p

Bron: Lisa

Ontwikkeling bedrijven primaire productie
en handel
De ontwikkeling in de vestigingen naar
grootteklasse laat verschillen zien voor de
primaire sector en de handel. In de primaire
productie was er in Ede van 2009 tot 2015 een
afname te zien van bijna 30% van bedrijven
met 1 werkzame persoon. In de handel nam
deze categorie juist toe met bijna 30%. Dit
bevestigt de tendens die ook al zichtbaar was
bij het aantal banen, met een afname in de
primaire sector en een toename in de handel.

Ontwikkeling bedrijven Agrifood naar grootteklasse Ede (2009=100)
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2011

2012

2013

2014

2015

Topsector Agri - primair 2 t/m 49 p

Topsector Agri - handel 1 p

Topsector Agri - handel 2 t/m 49 p

Bron: Lisa

In bijlage 2 zijn de SBI-codes opgenomen van de bedrijfs
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Banen foodgerelateerde topsectoren
Verdeling banen naar relevante topsectoren 2015

Veel banen in Agrifood sector
In de topsectoren Agrifood, High Tech
Systems & Materials, Life Sciences en
Logistiek waren er in 2015 in totaal 12.930
banen in Ede. In Ede waren er 7890 banen in
de topsector Agrifood: 14% van alle banen.
In de Regio FoodValley was 19% van alle
banen in de topsector Agrifood en landelijk
bedroeg dit percentage 13%.
Waarom is deze indicator belangrijk?
De vergelijking van het aantal banen in de vier
topsectoren met het totaal aantal banen in de
regio geeft een indicatie van het belang van de
topsectoren voor de regionale economie. Het
vergelijken van regionale cijfers met nationale
cijfers geeft inzicht in de mate waarin een
bepaalde industrie in de regio geconcentreerd is.
12.930 banen in topsectoren Ede
De topsectoren Agrifood, High Tech Systems
& Materials, Life Sciences en Logistiek waren
in 2015 goed voor 12.930 banen in Ede. In
de topsector Agrifood waren er in Ede 7890
banen: 14% van het totaal aantal banen. In de
topsector Agrifood waren in 2015 in de regio
FoodValley 28.510 banen: 19% van het totaal
aantal banen. Dit percentage was aanzienlijk
hoger dan het landelijke percentage (13%).
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Topsector High Tech Systems

Topsector Logistiek

Bron: Lisa

In bijlage 2 zijn de SBI-codes opgenomen van de bedrijfsactiviteiten die
bij de Topsector Agrifood behoren. In bijlagen 4,5 en 6 zijn de SBI-codes
opgenomen van de topsectoren High Tech Systems & Materials,
Life Sciences en Logistiek.
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WUR
HOOGSTE
CITATIE-INDEX
IN NEDERLAND
30

Innovation
Kennisontwikkeling (citaties,
publicaties) en toename van
innovatieve bedrijven.
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Highlights
•

In 2015 had Ede

16 snel groeiende bedrijven. Dit was 9,9% van alle bedrijven met

meer dan 50 banen. Het percentage snelle groeiers lag in Ede aanzienlijk hoger dan in de Regio FoodValley (7,9%) en
Nederland (7,8%).

•

Het aantal snelle groeiers is sinds 2009 in Ede meer dan verdubbeld, terwijl er landelijk een afname te zien was
van 30%. In de Regio FoodValley nam het aantal snelle groeiers toe met 5%.

•

Wageningen University & Research (WUR) had met 1,68 de hoogste citatie-index
van alle Nederlandse universiteiten in de periode 2010-2013.

•

In 2014 was de WUR goed voor ruim

•

Van alle WUR-publicaties in de periode 2010-2013, werd 60% opgesteld in samenwerking met een

•

In 2015 waren er 3700 eerstejaars

internationale partner.

Vanaf 2010 is dat aantal met

32

2800 publicaties.

studenten ingeschreven in het wetenschappelijk landbouwonderwijs.

40% gegroeid. In het HBO waren dat 2170 eerstejaars.

Innovation

Snelle groeiers
Snelle groeiers (als percentage van bedrijven > 50 werkzame personen)

Verdubbeling aantal snelle groeiers in Ede
sinds 2009
In 2015 had Ede 16 snel groeiende bedrijven.
Dit was 10% van alle bedrijven met meer dan
50 werknemers. Het aandeel snelle groeiers
in Ede lag hoger dan in de Regio FoodValley
en Nederland (beide bijna 8%). Sinds 2009
is het aantal in Ede verdubbeld, terwijl er
landelijk een afname van 30% was te zien.
Waarom is deze indicator belangrijk?
Snelle groeiers zijn bedrijven met meer dan
50 werknemers die in 3 jaar tijd met meer
dan 60% zijn gegroeid. Deze snelle groeiers
zijn een belangrijke indicator voor succesvolle
innovaties en een sterke regionale economie.
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Ontwikkeling aantal snelle groeiers
bedrijven > 50 werkzame personen (2009 = 100)
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16 snelle groeiers in Ede
Het aantal snelle groeiers in Ede is vanaf 2009
fors toegenomen. In 2009 waren er slechts 7
snelle groeiers. In 2015 maar liefst 16. Dat is
een groei van 230%. Voor geheel Nederland
nam het aantal snelle groeiers in de periode
2009-2015 af met 30%.
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Citaties
Citatie-impact van Nederlandse universiteiten 2010 - 2013

Hoogste citatie-index van alle
universiteiten voor WUR
Wageningen University & Research (WUR)
had in de periode 2010-2013 de hoogste
citatie-index (score: 1,68) van alle Nederlandse universiteiten.

1,8
1,6
1,4
1,2
1

Waarom is deze indicator belangrijk?
Het aantal citaties in academische tijdschrijften die ertoe doen, geeft rechtstreeks de
relevantie aan van de universiteit binnen
het vakgebied. Een citatie verwijst naar een
publicatie. Hoe meer citaties, hoe relevanter
de rol van de universiteit binnen een bepaald
vakgebied. Het mondiale gemiddelde van alle
universiteiten is 1.0.

0,8
0,6
0,4
0,2
0

EUR LEI

RU RUG TiU TUD TU/E UM

UT

Bron: Rathenau Instituut (Web of Science / CWTS)

Hoe staat de regio ervoor?
De WUR voerde van 2010 tot en met 2013 de
lijst aan met een citatie-index van 1,68.
Ook de Universiteit van Utrecht had een
hoge citatie-index van 1,61.
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EUR
LEI
RU
RUG
TiU
TUD
TU/E
UM
UT
UU
UVA
VU
WUR

Erasmus Universiteit Rotterdam
Leiden Universiteit
Radboud Universiteit
Rijksuniversiteit Groningen
Tilburg University
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Maastricht
Universiteit Twente
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Wageningen University & Research

UU UVA VU WUR

Innovation

Publicaties
Publicatie output per universiteit 2014

Ruim 2800 WUR-publicaties in 2014
Wageningen University & Research (WUR)
publiceerde in 2014 ruim 2800 bijdragen
in academische tijdschriften. In de periode
2010-2013 werd 60% van alle WUR-publicaties samen met een universiteit in het
buitenland opgesteld.
Waarom is deze indicator belangrijk?
Het aantal publicaties is een indicator voor
het innovatieve vermogen van de regio. Hoe
meer een universiteit publiceert in relevante
academische media, hoe groter de rol binnen
het vakgebied. Samenwerking in publicaties
met een universiteit in het buitenland, geeft
een indicatie van het internationale karakter
van het onderzoek.
Veel samenwerking
De Universiteit van Utrecht is een grote
universiteit en bracht in 2014 de meeste
publicaties uit. Het aantal publicaties van de
WUR bedroeg in 2014 ruim 2800. Van alle
WUR-publicaties in de periode 2010-2013
werd 60% opgesteld in samenwerking met
een internationale partner.
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Samenwerking in publicaties, 2010-2013
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Radboud Universiteit
Rijksuniversiteit Groningen
Tilburg University
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Maastricht
Universiteit Twente
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Wageningen University & Research
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Instroom WO- en HBO-studenten
Eerstejaars studenten WO sector landbouw

Grote toename studenten hoger onderwijs
In 2015 volgden in de Regio FoodValley
3700 eerstejaars studenten een landbouw
opleiding op WO-niveau. Vanaf 2010 is dat
aantal eerstejaars met 40% gegroeid. In
het HBO stonden in 2015 2170 eerstejaars
studenten ingeschreven.

Waarom is deze indicator belangrijk?
Het aantal studenten dat zich inschrijft voor
een landbouwopleiding geeft een beeld van
het toekomstig beschikbare arbeidspotentieel.
Hoe staat de regio ervoor?
In 2015 volgden 3700 eerstejaars studenten
een opleiding op WO-niveau. Vanaf 2010 is
het aantal eerstejaars studenten aan de
Wageningen University & Research (WUR)
fors gegroeid met ruim 40%. In 2015 waren
er in de regio FoodValley 2170 eerstejaars
HBO-studenten. Ook in het HBO was een
forse toename te zien in het aantal eerstejaars
studenten. Deze toename is tijdelijk. Door het
vertrek van de Van Hall Larenstein hogeschool
zal het aantal HBO’ers in de landbouwsector in
de regio weer dalen naar het niveau van 2010.
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Bijlage 1

Kaart Regio FoodValley

De Regio FoodValley is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten:
Gelderse gemeenten
• Barneveld
• Ede
• Nijkerk
• Scherpenzeel
• Wageningen

38

Utrechtse gemeenten
• Renswoude
• Rhenen
• Veenendaal

Bijlage 2

SBI-codes topsector Agrifood

SBI-code Omschrijving

Sector

0111

Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden

Agrifood primair

0113

Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen

Agrifood primair

0140

Fokken en houden van dieren

Agrifood primair

0150

Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren

Agrifood primair

0161

Dienstverlening voor de akker- en/ of tuinbouw

Agrifood primair

0162

Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren

Agrifood primair

0163

Behandeling van gewassen na

Agrifood primair

0170

Jacht

Agrifood primair

03

Visserij en kweken van vis en schaaldieren

Agrifood primair

10

Vervaardiging van voedingsmiddelen

Agrifood industrie

11

Vervaardiging van dranken

Agrifood industrie

4611

Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en grondstoffen
voor textiel en voedingsmiddelen

Agrifood handel

4621

Groothandel in granen, oliën, zaden en veevoer.

Agrifood handel

4623

Groothandel in levende dieren

Agrifood handel

4624

Groothandel in huiden, vellen, leer en halffabricaten van leer

Agrifood handel

463

Groothandel in voedings- en genotmiddelen

Agrifood handel

4661

Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren

Agrifood handel

46682

Groothandel in machines voor de voedings- en genotmiddelenindustrie

Agrifood handel

4711

Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment
voedings- en genotmiddelen

Agrifood handel

472

Gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen.

Agrifood handel

4781

Markthandel in voedings- en genotmiddelen

Agrifood handel

56

Eet- en drinkgelegenheden

Agrifood handel

2015

Vervaardiging kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

Agrifood ontwikkeling

2020

Vervaardiging verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën

Agrifood ontwikkeling

2830

Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

Agrifood ontwikkeling

2893

Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en gemotmiddelen

Agrifood ontwikkeling

72111

Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van agrarische
producten en processen

Agrifood ontwikkeling

72191

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van landbouw en visserij
(niet biotechnologisch)

Agrifood ontwikkeling
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Bijlage 3

SBI-codes Agrocomplex

SBI-code Omschrijving

Sector

0111

Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden

Landbouw

0121

Druiventeelt

Landbouw

0140

Fokken en houden van dieren

Landbouw

0150

Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren

Landbouw

0161

Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw

Landbouw

0162

Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren

Landbouw

0164

Behandeling van zaden voor vermeerdering

Landbouw

0210

Bosbouw

Landbouw

0220

Exploitatie van bossen

Landbouw

0240

Dienstverlening voor de bosbouw

Landbouw

0321

Kweken van zeevis en/of -schaaldieren

Landbouw

0322

Kweken van zoetwatervis en/of -schaaldieren

Landbouw

10

Vervaardiging van voedingsmiddelen

Industrie

11

Vervaardiging van dranken

Industrie

2830

Vervaardiging van machines voor de landbouw

Industrie

4611

Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en grondstoffen

Groothandel

voor textiel en voedingsmiddelen
4617

Handelsbemiddeling in voedings- en/of genotmiddelen

Groothandel

4621

Groothandel in granen, olien, zaden en veevoer

Groothandel

4622

Groothandel. in bloemen en planten

Groothandel

4623

Groothandel. in levende dieren

Groothandel

46311

Groothandel. in groenten en fruit

Groothandel

463

Groothandel in voedings- en genotmiddelen

Groothandel

4661

Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren

Groothandel

46682

Groothandel in machines voor de voedings- en genotmiddelen industrie

Groothandel

46752

Groothandel. in bestrijdingsmiddelen

Groothandel

71201

Keuring agrarische prod.

Onderzoek/Advisering

72111

Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van agrarische

Onderzoek/Advisering

producten en processen
72191

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van landvouw en visserij

Onderzoek/Advisering

(niet biotechnologisch)
72193

Speur- em ontwikkelingswerk op het gebied van de gezondheid

Onderzoek/Advisering

7500

Veterinaire dienstverlening

Onderzoek/Advisering

7731

Verhuur en lease van landbouwmachines

Onderzoek/Advisering

82991

Veilingen land- en tuinbouwproducten

Onderzoek/Advisering
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Bijlage 4

SBI-codes topsector
High Tech Systems & Materials

SBI-code Omschrijving
2311

Vervaardiging van vlakglas

2312

Vormen en bewerken van vlakglas

2313

Vervaardiging van holglas

2314

Vervaardiging van glasvezels

2319

Vervaardiging en bewerking van overig glas inclusief technisch glaswerk

2320

Vervaardiging van vuurvaste keramische producten

2331

Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen

2332

Vervaardiging van keramische producten voor de bouw (geen tegels en plavuizen)

2341

Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk

2342

Vervaardiging van sanitair aardewerk

2343

Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen

2344

Vervaardiging van overig technisch aardewerk

2349

Vervaardiging van overige keramische producten n.e.g.

2351

Vervaardiging van cement

23611

Vervaardiging van producten van beton voor de bouw

23612

Vervaardiging van kalkzandsteen

2362

Vervaardiging van producten van gips voor de bouw

2363

Vervaardiging van stortklare beton

2364

Vervaardiging van mortel in droge vorm

2365

Vervaardiging van producten van vezelcement

2369

Vervaardiging van overige producten van beton, gips en cement

2370

Natuursteenbewerking

2391

Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen

2399

Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (geen schuur-, slijp- en polijstmiddelen)

2410

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

2420

Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor

2431

Koudtrekken van staven

2432

Koudwalsen van bandstaal

2433

Koudvervormen en koudfelsen

2434

Koudtrekken van draad

2441

Vervaardiging van edelmetalen

2442

Vervaardiging van aluminium

2443

Vervaardiging van lood, zink en tin

2444

Vervaardiging van koper

2445

Vervaardiging van overige non-ferrometalen

41

2452

Gieten van staal

2453

Gieten van lichte metalen

2454

Gieten van overige non-ferrometalen

2511

Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan

2512

Vervaardiging van metalen deuren, vensters en kozijnen

2521

Vervaardiging van ketels en radiatoren voor centrale verwarming

2529

Vervaardiging van metalen tanks en reservoirs

2530

Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming)

2540

Vervaardiging van wapens en munitie

2550

Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

2561

Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal

2562

Algemene metaalbewerking

2571

Vervaardiging van scharen, messen en bestek

2572

Vervaardiging van hang- en sluitwerk

2573

Vervaardiging van gereedschap

2591

Vervaardiging van stalen vaten e.d.

2592

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal

2594

Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren

2712

Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen

2720

Vervaardiging van batterijen en accumulatoren

2732

Vervaardiging van overige elektrische en elektronische kabel

2733

Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

2740

Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten

2751

Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten

2752

Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten

2790

Vervaardiging van overige elektrische apparatuur

2811

Vervaardiging van motoren en turbines (niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen)

2812

Vervaardiging van hydraulische apparatuur

2813

Vervaardiging van niet-hydraulische pompen en compressoren

2814

Vervaardiging van appendages

2815

Vervaardiging van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen

2821

Vervaardiging van industriële ovens en branders

2822

Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen

2823

Vervaardiging van kantoormachines en -apparatuur (geen computers en randapparatuur)

2824

Vervaardiging van pneumatisch en elektrisch handgereedschap

2825

Vervaardiging van machines en apparaten voor industriele koeltechniek en klimaatregeling

2829

Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik n.e.g.

2830

Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

2841

Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking

2849

Vervaardiging van gereedschapswerktuigen niet voor metaalbewerking
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2891

Vervaardiging van machines voor de metallurgie

2892

Vervaardiging van machines voor de bouw en winning van delfstoffen

2894

Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer

2895

Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton

Bijlage 5

SBI-codes topsector Life Sciences

SBI-code Omschrijving
2110

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

2660

Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

32501

Tandtechnische bedrijven

32502

Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen (geen tandtechniek)

46461

Groothandel in farmaceutische producten

46462

Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden

72112

Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van medische producten en farmaceutische
processen en van voeding

72193

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van gezondheid en voeding (niet biotechnologisch)

86101

Universitair medische centra

86221

Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde of psychiatrie)

86924

Medische laboratoria, trombosediensten en overig behandelingsondersteunend onderzoek
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Bijlage 6

SBI-codes topsector Logistiek

SBI-code Omschrijving
4910

Personenvervoer per spoor (geen tram of metro)

4920

Goederenvervoer per spoor

4941

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

4950

Transport via pijpleidingen

5010

Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten)

50201

Zee- en kustvaart (vracht- en tankvaart; geen sleepvaart)

50202

Zee- en kustsleepvaart

50401

Binnenvaart (vrachtvaart)

50402

Binnenvaart (tankvaart)

50403

Binnenvaart (sleep- en duwvaart)

5110

Personenvervoer door de lucht

5121

Goederenvervoer door de lucht

5201

Opslag in tanks

52109

Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.)

5221

Dienstverlening voor vervoer over land

5222

Dienstverlening voor vervoer over water

5223

Dienstverlening voor de luchtvaart

52241

Laad-, los- en overslagactiviteiten voor zeevaart

52242

Laad-, los- en overslagactiviteiten niet voor zeevaart

52291

Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het
goederenvervoer

52292

Weging en meting

44

Colofon
Agrofood Monitor Ede 2016 is een uitgave van de gemeente Ede.
Samenstelling: Karin Vermeij en Jurgen ten Have
Opmaak: Imagro
Disclaimer
Bij het samenstellen is de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd. Toch kan de informatie in deze
uitgave niet juist of onvolledig zijn. De gemeente Ede is hiervoor niet aansprakelijk. Als u van mening bent
dat er beeldmateriaal is gebruikt waarover u het beeldrecht heeft, neem dan contact op met de gemeente
Ede via postbus 9022, 6710 HK Ede
Copyright
Bij uitgaves van boekjes (ook online) een copyrighttekst opnemen:
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, in een geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door
fotokopieën of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Ede.
45

Raadhuis Ede
Bergstraat 4
6711 DD Ede
Postbus 9022
6710 HK Ede
T: 14 0318
E: info@ede.nl

