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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.

De Agrofood Monitor 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. In deze Highlights vindt 

u een quick view met infographics. In de uitgebreide versie komen 

alle macro-economische indicatoren gedetailleerd aan bod.

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.

Ede, mei 2017

Willemien Vreugdenhil Leon Meijer

wethouder Economie en KennisAs wethouder Food

Ede-Wageningen

Voorwoord
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People
Ede heeft een groeiende bevolking. Van 2007 tot 

2016 nam de bevolking met bijna 5% toe. Ook de 

beroepsbevolking, het arbeidspotentieel, steeg  

fors met 9,3%. Met een hoge arbeidsproductiviteit 

en lage werkloosheid geeft dit een gezonde 

voedingsbodem voor de Edese economie.
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Bevolkingsgroei in de afgelopen 10 jaar 

De afgelopen jaren had Ede een positief 

binnenlands én buitenlands migratiesaldo. Dit 

droeg bij aan de sterke bevolkingsgroei.
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Leeftijdsopbouw bevolking Ede in 2016
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Bruto-arbeidsparticipatie in Ede Werkeloosheidspercentage 2015 in Ede

71,7%

69,4%
2006

2015 6,1%

De bruto-arbeidsparticipatie ligt zowel in 

Ede als in de Regio FoodValley op een hoger 

niveau dan in Nederland.

In 2015 was het werkloosheidspercentage aanzienlijk lager  

dan het landelijk percentage van 6,9%. De afgelopen 10 jaar  

was het werkloosheids percentage in Ede telkens lager  
dan het landelijk percentage.
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Business

De werkgelegenheid van de gemeente Ede heeft 

een robuuste en diverse structuur met 56.640 

banen in 2015. Van 2006 tot 2015 groeide de 

werkgelegenheid met 8%. In 2015 exporteerde 

de regio FoodValley voor 4,4 miljard naar het 

buitenland, 48% hiervan was foodgerelateerd.

3%8% 7%

NederlandRegioEde

Groei werkgelegenheid van 2006 tot 2015

In de zakelijke dienst-

verlening en handel  

kwamen er veel banen bij.

Bij financiële instellingen  

en in de landbouw nam  

de werk gelegenheid af.

Regio +15%
Exportgroei

Nederland +8%

In 2015 exporteerde de Regio FoodValley 

voor 4,4 miljard naar het 
buitenland

ALGEMEEN
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In 2015 exporteerde de Regio FoodValley 

voor ruim 2 miljard aan  

agrifood goederen. 

In de Regio FoodValley is 48% van de export 

foodgerelateerd.

Vanaf 2008 steeg de export van agrifood goederen met 13%:  

dit is gelijk aan het landelijke percentage.

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

Aandeel export foodgerelateerde goederen
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Business

In de topsector Agrifood zijn er in Ede in 2015  

7.890 banen. Ede heeft relatief veel banen in de 

primaire productie: 21%. De regio FoodValley heeft 

relatief veel banen in de sector ontwikkeling: 10%.

In 2015 zijn er in Ede 470 banen in Onderzoek en 

advisering. 

AGRIFOOD

Verdeling banen in de topsector Agrifood

Agrifood-cluster Ede

Primaire productie

IndustrieHandel

Ontwikkeling

Ede

7.890 banen
in topsector 

Agrifood 2015

Ede heeft relatief veel banen  

in de primaire productie  

(21%), in de regio is dit 14%,  

landelijk 15%.

Topsector Agrifood Agrocomplex

Primaire 

productie

Bedrijven Banen

Voedings-

middelen -

industrie

Onderzoek & 

 ontwikkeling

Handel Onderzoek &  

advisering
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Ede had in 2015

470 banen
in advisering 
en onderzoek

verdeeld over

36 bedrijven

14%

Toename in werkgelegenheid in de regio FoodValley (2009-2015)

In de periode 2009 tot 

2015 nam in Ede de 

werkgelegenheid in de 

primaire productie af 

met 16%. Landelijk was 

er een afname van 24% 

te zien.

in de deelsector 
ontwikkeling 

Speur- ontwikkelingswerk Landbouw & Visserij

Speur- ontwikkelingswerk Gezondheid

Keuring agrarische producten

Veterinaire dienstverlening

Ede had in 2015

470 banen
in advisering 
en onderzoek

verdeeld over

36 bedrijven

Aantal banen in de deelsector ontwikkeling

Deelsector 
ontwikkeling

Nederland
Regio FoodValley

28.500 banen
in topsector 

Agrifood 2015

10%

2%
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Innovation
In de gemeente Ede en in de regio FoodValley zijn veel 

snelle groeiers onder de grotere bedrijven met meer 

dan 50 werknemers. Landelijk nam het aantal snelle 

groeiers af sinds 2009, in Ede verdubbelde dit aantal.

De regio FoodValley is een innovatieve regio met de 

WUR als kloppend hart. In 2014 publiceerde de WUR 

ruim 2800 publicaties, publicaties die het meest van 

alle Nederlandse universiteiten worden geciteerd.

Snelle groeiers

Dit was meer dan 9,9%  
van alle bedrijven met meer 

dan 50 banen

7,9% 7,8%

In 2015 had Ede 

16 snel groeiende bedrijven

Het percentage snelle groeiers lag in Ede aanzienlijk 

hoger dan in de Regio FoodValley en Nederland

Wageningen University & Research

Het aantal snelle 
groeiers in Ede is

meer dan 
verdubbeld

In de Regio FoodValley 
nam het aantal snelle 

groeiers toe met  5%

Landelijk was in de snelle 
groeiers een afname 

van 30% zichtbaar

Het aantal snelle 
groeiers in Ede is

meer dan 
verdubbeld

In de Regio FoodValley 
nam het aantal snelle 

groeiers toe met  5%

Landelijk was in de snelle 
groeiers een afname 

van 30% zichtbaar

De WUR had in 2010 - 2013  

met 1,68 de hoogste  
citatie-index

van alle Nederlandse  

universiteiten
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Van alle WUR-publicaties in de periode 2010-2013, 

werd 60% opgesteld in samenwerking met een  

internationale partner

In 2014 was de WUR goed voor ruim 

2800 publicaties

In 2015 waren er 3700  

eerstejaars studenten 
ingeschreven in het weten-

schappelijk landbouwonder-

wijs. Vanaf 2010 is dat aantal 

met 40% gegroeid. In het 

HBO waren dat 2170 eerste-

jaars.

+40%
2010-2015

Eerstejaars studenten wetenschappelijk landbouwonderwijs
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