Maak kennis met deze
kant van de regio FoodValley
Regio FoodValley heeft de ambitie zich te ontwikkelen tot hét
agrofoodcentrum van Europa. Een internationale topregio voor
kennis en innovatie op het gebied van gezond en duurzaam
voedsel. In FoodValley werken het bedrijfsleven, kennisinstellingen
als Wageningen UR en de overheid nauw samen om deze ambitie
te verwezenlijken. De ontwikkeling van een icoon als het World
Food Center (WFC) in Ede is hiervan een uniek voorbeeld: een plek
die wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en
consumenten met elkaar én met de Nederlandse agrifoodsector
verbindt. Een goede stap naar een meer gezonde, welvarende en
duurzame samenleving.

Visie & food
Sterk en integraal overheidsbeleid is van
cruciaal belang in het beantwoorden
van de huidige voedseluitdagingen.
Voedsel beïnvloedt immers bijna alles. In
Regio FoodValley ontwikkelt gemeente
Ede daarom een integraal voedselbeleid.
Ede loopt daarmee voorop als het gaat
om de nationale transitie op dit gebied.
Daarnaast is Ede met deze integrale
voedselaanpak één van de eersten in

Nederland die het thema voedsel prominent agendeert en op integrale wijze
aanpakt. Zo heeft Ede als eerste Nederlandse gemeente een wethouder ‘Food’
en bijbehorend uitvoeringsprogramma,
en neemt ze actief deel aan het actief
deel in samenwerkingsverbanden als bijvoorbeeld de Green Deal Dutch Cuisine
en City Deals.
Ede pioniert door een duidelijke visie op
voedsel in de praktijk te brengen. Wat
is die visie? Kennis en innovatie op het

gebied van voedsel integraal inzetten
voor de versterking van de maatschappij:
zowel economisch als sociaal-maatschappelijk. Denk aan voedselonderwijs, het
terugdringen van overgewicht, een
levendig foodnetwerk voor bedrijven,
regionale geproduceerde producten in de
supermarkt en Smaak van Van Gogh.
Maar ook inzetten op duurzaamheid
met eiwittransitie en het terugdringen
voedselverspilling. In Ede zorgt voedsel
voor ontmoeting en verbinding.
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Meer informatie?

www.ede.nl/edeKiestvoorfood
www.worldfoodcenters.com
www.kennisasedewageningen.nl

Food is voor iedereen

Kijk voor mooi foodverhalen op
www.watfoodvoorededoet.nl

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

Ondernemen met Food in Ede
Martin Egging
Accountmanager Food
T: +31 318 68 05 71
M: +31 6 121 271 92
E: martin.egging@ede.nl

Kennis
In Ede is kennis de verbindende schakel.
De KennisAs tussen Ede en Wageningen
is het hart van deze agrofoodkennis. Het
is een netwerk van bedrijven, instellingen en overheid die elkaar verder
helpen. Langs de KennisAs wordt kennis
direct omgezet in praktische resultaten:
betere, duurzamere en veiligere voedselproductie. Kennis en innovatie vormen
dan ook het kader van het regionale
beleid. Onze uitvoering leggen we langs
deze meetlat: welke voedselkennis is
hier te vinden, wat voegt het toe en hoe

zetten we dat in? Hierdoor behouden
we de focus.

World Food Center
In het World Food Center landen de
economische en de sociaal-maatschappelijke thema’s van het Edese voedselbeleid, en kan iedereen ze zien en beleven.
Het WFC wordt hét (inter)nationale
experience center dat de dialoog van
de agrofoodsector met de samenleving
versterkt. Door te laten ervaren hoe
voedsel gemaakt wordt, van grond tot
mond, verbindt het WFC consumen-

ten opnieuw met hun voedsel. In Ede
hebben wij niet alle antwoorden op
de voedselvraagstukken. We onderzoeken en innoveren samen met onze
omgeving en andere overheden om de
antwoorden op deze belangrijke vragen
te vinden. Als gemeente kunnen we dat
niet alleen. We hebben ondernemers,
kennisinstellingen, maatschappelijke
partners en onze inwoners hiervoor
hard nodig. En we zijn trots op de resultaten die we daarin met elkaar behalen.
Op deze manier zijn wij een vooruitstrevende partner in een wereld die voor
complexe voedselopgaven staat.

Wat food voor Ede doet
Food verbindt Ede; we ontmoeten elkaar, activiteiten ontstaan en verhalen worden verteld. Samen vormen die verhalen een
mooi foodbeeld van Ede. Lees op www.watfoodvoorededoet.nl mooie foodverhalen van Edenaren. Wij zijn ook benieuwd naar
uw foodverhaal! Mail het naar info@watfoodvoorededoet.nl #watfoodvoorededoet

Hulpboer
stadsvarkens:

Jeroen Candel:

“Ede doet met
voedsel wat andere
steden nog lang
niet doen.”

“Nu kan mijn zoon ook
van dichtbij zien waar
vlees vandaan komt en hoe
je op een goede manier
met je voedsel om kan
gaan.”

Eetgroep in
de Elskamp flat
Ede-Zuid:

“Het is fijn om buurtgenoten beter te
leren kennen!”

Eetvallei:

“Hoe leuk is het om dagelijks te kunnen koken
met door jouw lokale boeren geteelde en geproduceerde producten?”

