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Leeswijzer
Voor u ligt de Edese voedselvisie. In dit document leest u hoe de gemeente Ede 

meer richting en invulling wil geven aan de keuze voor food 1  die gemaakt is 

in het Visiedocument Ede2025: ‘Ede kiest voor Food’. In het hoofdstuk ‘Ede & 

food; een logische keuze’ leest u wat in Ede uniek is op foodgebied en waarom 

de keuze voor food een logische is. In ‘Food’ in de maatschappij’ leest u meer 

over de algemene trend naar meer aandacht voor voedsel en de bredere 

context waarin de visie is opgesteld. ‘De visie’ en ‘Strategie’ vormen de kern 

van het document en laten zien waar de gemeente Ede samen met Edenaren 

daadwerkelijk op in wil gaan zetten. Natuurlijk zijn er naast deze ambities ook 

al volop bestaande foodinitiatieven in Ede. Door het document heen kunt u in 

‘Al het goede bij de hand’  kennis maken met een aantal initiatieven, waar de 

voedselvisie natuurlijk goed bij aansluit. Dit document zet kaders neer en geeft 

richting aan hoe Ede zich verder wil ontwikkelen. Wij willen hiermee inspireren en 

committeren; we hopen samen met partners en Edenaren de Edese voedselvisie 

verder te brengen richting uitvoering. Hoe het na de totstandkoming van de 

voedselvisie verder gaat met Ede en food leest u in ‘Vervolg’. In de bijlage worden 

de citymarketing en communicatie rondom het thema food toegelicht.

1 ‘Food’ is een uit de Engelse taal afkomstige term die alle aspecten rond eten, voeding en 
voedsel omvat. Denk bijvoorbeeld aan economische aspecten (productie, handel, logistiek en 
consumptie), maar ook milieu (duurzaamheid) en gezondheid (keuring van waren en eetgedrag). 
Ook smaak en hiermee samenhangende zaken (uit eten gaan, gezelligheid. recreatie en 
toerisme) vallen hieronder. Helaas is er voor deze allesomvattende betekenis van food (nog) 
geen goede Nederlandse vertaling.
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Ede & food; een 
logische keuze
In de visie Ede2025 kiest Ede voor food als uitgangspunt voor beleid. Met reden. 

De gemeente is van oudsher verbonden aan voedsel. Voedsel niet alleen als 

product met een voedingswaarde, maar ook als onderwerp van onderzoek, 

cultuur en handel. Deze verbinding met food wordt in Ede alleen maar sterker. Zo 

is onderzoek naar de haalbaarheid van de vestiging van het World Food Center 

gaande en is Ede in 2014 ‘Hoofdstad van de Smaak’. Aan de andere kant zijn er 

ook in het heden nog volop kansen voor Ede op foodgebied die de gemeente, 

samen met Edenaren, optimaal willen benutten. 

Ede als foodgemeente is niet meer dan logisch. De huidige FoodValley regio, 

waar Ede onderdeel van uitmaakt, is één van de oudste landbouwgebieden 

van Nederland. Een groot en gevarieerd aantal landbouwsporen laten die rijke 

geschiedenis zien. Dit is uniek in Nederland. Met stip op één staan de Celtic 

fields; kleine vierkante akkertjes van duizenden jaren oud. De maar liefst vijf 

molens die de gemeente Ede rijk is, de schaapskooien, talloze boerderijen, de 

oude silo’s en instituten zoals het voormalige Instituut voor Rassenonderzoek 

van Landbouwgewassen (IVRO, aan de Willem Dreeslaan) zijn ook sprekende 

voorbeelden van belangrijke landbouwsporen in de gemeente. 

De opbouw van de gemeente Ede, is vanuit de landbouwgeschiedenis logisch 

te verklaren. De bossen en heide op de droge hoge gronden, de dorpen op de 

overgang van hoog naar laag, met de voedselproductie op de engen, en de 

laaggelegen, nattere gebieden als hooilanden. Bijzonder is dat deze opbouw 

vandaag de dag nog steeds is terug te vinden. 

Sinds de Middeleeuwen heeft Ede zich doorontwikkeld tot agrarische gemeente. 

Het ondernemerschap vormde hierin de rode draad. Hierdoor is de kenmerkende 

intensieve veehouderij ontstaan, zijn woon- en werkgebieden ontwikkeld en 

heeft het toerisme vorm gekregen. Dit ondernemerschap, in combinatie met de 

agrarische achtergrond en het pure water, voortgebracht door het Veluwe massief, 

hebben er voor gezorgd dat er vandaag de dag nog steeds talloze agrifood 

bedrijven gevestigd zijn in Ede. Denk daarbij aan een bedrijf als Riedel en een 

kennisinstituut als het NIZO.

Naast het feit dat de gemeente Ede van oudsher verbonden is aan food ligt de 

echte kracht van Ede in de combinatie tussen kennis en agrarische achtergrond. 

Wageningen UR, een internationaal gevestigde naam op foodgebied en al 

Al het goede bij de hand
Er zijn in Ede al volop initiatieven op foodgebied te 

vinden. Een greep hieruit:

Uitgelicht: 

World Food Center

Momenteel is er een haalbaarheidsonderzoek naar 

de vestiging van het World Food Center (WFC) 

in Ede gaande. Het WFC heeft de ambitie dé 

internationale etalage te worden van de Nederlandse 

foodsector. Een ontmoetingsplek voor bedrijven, 

kennisinstellingen en consumenten met als doel 

kennis over voeding en gezondheid, verduurzaming 

en smaakbeleving te verspreiden.
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ruim honderd jaar buur van Ede levert hier een grote bijdrage aan. Ook op de 

kenniscampus Ede en langs de kennisas Ede-Wageningen liggen belangrijke 

onderwijs- en kennisinstellingen die zich steeds meer richten op food. 

Kortom, in en rond Ede gaan historie, wetenschappelijke kennis, dagelijkse 

praktijk én bestuurlijk draagvlak voor food hand in hand. Ede bouwt voort op 

de ‘oude’ samenhang met grondstoffen voor de foodindustrie naar een nieuwe 

samenhang van kennis, productie, distributie, gezondheid, bewustwording 

en centrale ligging. De agrarische wereld, ambachtelijke ontwikkelingen, 

wetenschappelijke kennis over food en lekker, smakelijk en gezond eten: het 

komt hier samen. De gemeente Ede heeft op foodgebied dus al het goede bij de 

hand. Nu is het zaak dit goed zichtbaar te maken en kansen te benutten. Nu in 

Ede de grote economische dragers: de ENKA fabriek en defensie verdwenen zijn 

is food bijvoorbeeld een belangrijke kans voor economische stimulans, die o.a. 

werkgelegenheid kan creëren. Om food in Ede zichtbaar te maken en kansen op 

dit gebied optimaal te benutten, is het zaak een duidelijke richting te geven aan 

de keuze voor food. Met dit doel is de voedselvisie ontwikkeld. 

Uitgelicht: 

Hoofdstad van de Smaak 2014

Ede is uitgeroepen tot Hoofdstad van de 

Smaak 2014. Volgens de jury heeft Ede mooie 

streekproducten, gevarieerde foodbedrijven en 

kennisinstellingen die betrokken zijn bij voedsel 

en voeding met een schat aan kennis over 

food. De Hoofdstad van de Smaak 2014 staat 

een jaar lang garant voor extra activiteiten en 

evenementen die zich richten op puur, authentiek, 

duurzaam, streekgebonden Veluws voedsel.
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Food in de 
maatschappij
De Edese voedselvisie sluit aan bij een bredere maatschappelijke trend. Deze 

trend is er één van meer aandacht voor lekker (samen) eten, producten van 

dichter bij huis, gezondheid en voedselveiligheid. Duurzame supermarkten, 

evenementen die om lekker en bewust eten draaien, een toename van het aantal 

kookprogramma’s op tv, streekmarkten, de aandacht voor gezond eten op scholen 

en in instellingen, restaurants die zich profileren met streek- en/of biologische 

producten en veel aandacht in de media voor het thema food horen allemaal bij 

deze trend. 

In het verlengde van deze trend ontwikkelen zich in steeds meer steden duurzame 

voedselinitiatieven. Voedsel is namelijk hot, maar het is geen hype. Soms neemt 

een gemeente initiatief (het voormalige Proeftuin Amsterdam), soms reageert 

een gemeente op de vraag vanuit de markt (De voedselraad van Rotterdam). 

Veel vaker nog nemen maatschappelijke organisaties het voortouw en hopen ze 

hiermee gemeenten te enthousiasmeren. Bekende, uiteenlopende initiatieven 

zijn: Lekker Utrègs (Utrecht); Oregional (Arnhem-Nijmegen); Farming the City 

(Amsterdam) en Eetbaar Rotterdam. 

Een andere ontwikkeling is de groeiende wereldbevolking. In 2050 wonen er 

naar verwachting ruim 9 miljard mensen op deze aarde. Al deze mensen moeten 

gevoed worden, terwijl het huidige voedselsysteem tegen zijn grenzen op loopt. 

Op verschillende manieren wordt daarom gewerkt aan verduurzaming van het 

voedselsysteem, zoals aan oplossingen om voedselverspilling tegen te gaan. Ook 

wordt er gezocht naar alternatieve eiwitbronnen en worden bestaande gewassen 

op nieuwe, duurzame manieren gebruikt en verwerkt, om zo meer mensen te 

kunnen voeden. 

De meeste voedselinitiatieven in steden zijn vooral gericht op het sociale en 

het gezondheidsaspect, hoewel ze ook inspelen op economie en kennis. In de 

Edese voedselvisie focussen wij ons zowel op economie, kennis én het sociale en 

gezondheidsaspect. Dit is een unieke combinatie.

Uitgelicht: 

Voedingsalliantie/ het voedingsziekenhuis

Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een ziekenhuis 

met bijzondere expertise en focus op het gebied 

van voeding & beweging. Een voorbeeld is de 

maaltijdservice At Your Request® waarbij patiënten 

zelf kunnen kiezen wat en wanneer ze eten. Sinds 

2007 werken het ziekenhuis en Wageningen 

universiteit bovendien samen in Alliantie Voeding 

Gelderse Vallei. Deze alliantie verbindt zorg aan 

voeding en zet zich in voor een betere gezondheid 

van patiënten thuis, in het ziekenhuis en in 

verpleeghuizen.
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De visie: 
Ede als dé 
toonaangevende 
foodgemeente 
van Nederland 
Food is een breed begrip, waar iedereen op zijn eigen manier kleur en smaak 

aan kan geven. Voor de gemeente Ede heeft food een specifieke betekenis. Ede 

wil, als onderdeel van de Regio FoodValley, dé toonaangevende foodgemeente 

van Nederland zijn waar een veelheid aan voedselinitiatieven en –concepten, die 

zich richten op een verduurzaming van de productie, verwerking en distributie, 

tot leven komt. Ede als proeftuin voor food zogezegd. In Ede geven we vorm aan 

de verbinding tussen ‘Kennis, de Europese topregio en high tech innovaties’ en 

‘De burger, bewustwording en ambachtelijke smaak’. Dit is de unieke combinatie 

van Ede. Hierbij kan gedacht worden aan een netwerk van lokale producenten, 

een bedrijf waar ‘nieuwe’ eiwitten worden geproduceerd, het ontwikkelen van 

moestuinen bij peuterspeelzalen, een gemeenschappelijke stadstuin waar 

consumenten groenten af kunnen nemen, of een algenboerderij voor de 

productie van duurzaam veevoer. In Ede maken we wetenschappelijke kennis 

en onderzoek zichtbaar voor inwoners en bezoekers. Zo concreet dat je het kunt 

proeven. 

Hierbij wordt uitgegaan van een ruime opvatting: voedsel voor de wijk, voor de 

stad en voor de regio. Food als middel om te verbinden en te ontmoeten. Dit 

sluit naadloos aan bij de kern van de visie Ede 2025: Ede als stad van verbinden 

en ontmoeten. Bovendien wil Ede met de andere FoodValley-gemeenten, rond 

het thema food ook de verbinding maken met andere regio’s, waar voedsel 

en landbouw een belangrijke rol spelen, in binnen- en buitenland. Dit sluit aan 

bij de ambitie van de Regio FoodValley om Europese innovatieve topregio op 

foodgebied te zijn in 2020.

Uitgelicht: 

Regio FoodValley

Regio FoodValley is een sterk samenwerkings-

verband van acht gemeenten (Barneveld, Ede, 

Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, 

Veenendaal en Wageningen) met samen 

330.000 inwoners. Het is de thuisbasis 

van kennisinstellingen, researchcentra en 

onderwijsinstellingen in de agrifoodsector. De 

gemeenten in deze regio willen zich samen 

ontwikkelen tot hét agrifoodcentrum van 

Europa, de internationale topregio voor kennis 

en innovaties op het gebied van gezonde en 

duurzame voeding. 
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 [Intermezzo: de rol van de gemeente]
Uit de samenleving komen voldoende goede initiatie-
ven, initiëren is dus niet nodig. Faciliteren, verbinden 
en creativiteit stimuleren zijn rollen die de gemeente 
wil vervullen om zo te helpen initiatieven uit de 
samenleving tot een succes te maken. 

Strategie: 
Hoofdthema’s en 
Doelen
Ede wil, als onderdeel van de wereldbekende Regio FoodValley, dé 

toonaangevende foodgemeente van Nederland zijn waar een veelheid aan 

voedselinitiatieven en –concepten, die zich richten op een verduurzaming van de 

productie, verwerking en distributie, tot leven komt. Dit doet zij door in te zetten 

op drie pijlers (1) innovatieve bedrijvigheid, (2) het verbinden van kennis en 

arbeidsmarkt en (3) het koppelen van voedsel aan sociale cohesie en gezondheid. 

Deze pijlers maken ‘Ede kiest voor food’ zichtbaar. Zo zichtbaar dat je het kunt 

proeven. De drie hoofdthema’s en onderliggende doelen zijn complementair aan 

elkaar. Ede draagt de doelstelling van Regio FoodValley om Europese topregio 

in de agrifood te worden actief uit en maakt dit zichtbaar voor inwoners en 

bezoekers.

1. Innovatieve bedrijvigheid in de 
regio

Het huidige voedselsysteem loopt tegen zijn grenzen aan. Om in 2050 9 

miljard mensen te voeden, moet gezocht worden naar nieuwe, duurzame 

voedselsystemen en concepten. Product-, systeem-, proces-, en sociale 

innovaties staan daarbij centraal en zullen zich verschillende schaalniveaus 

manifesteren. Wezenlijk hierbij is dat nieuwe én bestaande initiatieven en 

concepten ook economisch gezond en duurzaam zijn. Ede gaat daarbij als 

onderdeel van FoodValley voor de ambitie Europese topregio. We zetten stevig 

in op innovatie en samenwerking binnen de Regio FoodValley en met de andere 

foodregio’s in binnen- en buitenland. Dit doen we met belangrijke partners zoals 

de provincie Gelderland, Oost NV, regionale ondernemers en kennisinstellingen. 

De moestuin van ziekenhuis 

Gelderse Vallei

In september 2013 is in de binnentuin van hét 

voedingsziekenhuis van Nederland, Gelderse Vallei, 

een moestuin aangelegd. Deze tuin is aangelegd 

en wordt onderhouden door leerlingen van het 

Groenhorst Ede. In de toekomst kunnen patiënten, 

bezoekers en medewerkers hier bijvoorbeeld 

verse aardbeien, tomaten en munt plukken. De 

moestuin past perfect bij de focus op voeding van 

het ziekenhuis en vormt een mooie verbinding 

tussen onderwijs en praktijk voor leerlingen van het 

Groenhorst Ede.
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• Innovatieve bedrijvigheid, Europese topregio

Dankzij Wageningen UR, de Regio FoodValley, en een aantal gerenommeerde 

kennisinstellingen en multinationals in de buurt is Ede onderdeel van een 

Europese topregio op food gebied. Ede zet actief in op de acquisitie van food 

gerelateerde bedrijven. De regionale economie (o.m. werkgelegenheid) kan 

profiteren van deze status als Europese topregio. Het Edese vestigingsklimaat 

richt zich op bedrijven uit de hele voedselketen. Om de economische 

duurzaamheid in Ede te stimuleren is het belangrijk een interessant 

vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven en zo werkgelegenheid te creëren. De 

foodsector is hier uitermate geschikt voor en blijft ook nu, tijdens de economisch 

crisis, een groeimarkt. Het kan gaan om een breed spectrum aan bedrijvigheid, 

zoals innovatieve producenten, voedselverwerkingsbedrijven, retailers, 

onderzoeksinstituten, zakelijke dienstverlening of horecagelegenheden. Dit sluit 

ook aan bij het uitvoeringsprogramma Economie van de gemeente, waar het 

thema food een belangrijke rol in speelt.

Binnen dit thema zijn twee subthema’s belangrijk:

a) Gebiedsontwikkeling;  Een belangrijk uitgangspunt voor het verbeteren 

van het vestigingsklimaat in Ede vormen de wensen van de bestaande 

food bedrijven in de regio. In samenwerking met ondernemers, bedrijven 

en burgers wordt gezocht naar de sleutels om waarde toe te voegen, 

werkgelegenheid te vergroten, nieuwe bedrijven aan te trekken, 

bestaande bedrijven te behouden voor de regio en/of samenwerking te 

faciliteren. 

b) Innovatie gericht op duurzaamheid; het zorgen voor spin-off en 

samenwerking van bedrijven met Wageningen UR en de kenniscampus 

Ede.

Doel: In Ede, als onderdeel van de Regio FoodValley, is groei en 

ontwikkeling waarneembaar in het aantal food-gerelateerde bedrijven door 

het aantrekkelijke vestigingsklimaat. 

2.  Sociaal & Gezond

Bij dit thema staat de mens en zijn groene omgeving centraal. Eten is meer dan 

alleen een gevulde maag; voedsel heeft een culturele waarde en eten is een 

sociale aangelegenheid. Eten is ook vooral iets dat je samen doet, het verbindt 

mensen. Niet alleen de consumptie van voedsel is een sociale aangelegenheid, 

maar ook de productie ervan kan dat zijn, bijvoorbeeld in een moestuin, een 

schooltuin of een buurttuin. In Ede wordt de sociale kant van voedsel nog 

onvoldoende belicht en benut. In de toekomst komt hier verandering in. Een 

voorbeeld is het versterken van de sociale cohesie in wijken door middel van 

stadslandbouw. De Werkgroep Eetbaar Ede is één van de organisaties die 

duidelijk behoefte heeft aan meer stadslandbouw in Ede  en zich hier momenteel 

voor inzet. Waar mogelijk leggen we hier verbindingen met innovatieve 

bedrijvigheid. 

Producenten

In de gemeente Ede zijn veel agrariërs te vinden, 

die vaak prachtige producten maken. Boerderij 

de Hooilanden, Brandrood en Remeker leveren 

bijvoorbeeld eerste klas duurzame en smaakvolle 

kaas. Deze bedrijven houden alle drie bijzondere 

koeienrassen: de hooilanden houdt Blaarkopppen, 

Brandrood houdt natuurlijk brandrode runderen 

en Remeker melkt Jersey koeien. Remeker wint 

zelfs internationaal prijzen met zijn kazen 

gemaakt van Jersey-melk.
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Een misschien meer voor de hand liggend aspect van voedsel is gezondheid. 

Gezond en gevarieerd voedsel dragen hieraan bij. Bijvoorbeeld in de strijd tegen 

overgewicht. Overgewicht is een belangrijk probleem in Nederland. In 2012 

had ruim de helft (53%) van de volwassen mannen en 44% van de vrouwen 

overgewicht . Gezond voedsel is dus ook een thema waar Ede op in gaat zetten.

• Beleven, proeven, verbinden en ontmoeten

De beleving van food is in opkomst in Nederland en ook in Ede. Ede is een 

stad van verbinden en ontmoeten. Voedsel is hier een uitstekend middel voor. 

Beleven, proeven, verbinden en ontmoeten, o.a. in een groene omgeving 

kunnen helpen om bewustwording rond voedsel te vergroten. 

Doel: Edenaren worden meer verbonden door- en ontmoeten elkaar meer 

rondom voedsel.

• Versterken band stad – platteland

Ede heeft een groot buitengebied met veel agrariërs. Bij de meeste 

Edenaren is echter niet bekend dat sommige van deze agrariërs eerste klas 

streekproducten produceren. Bovendien liggen Edese kaas en vleeswaren 

nog niet in de Edese supermarkten. Een versterking van de band tussen stad 

en platteland, bijvoorbeeld in de vorm van stadslandbouw, kan bovendien 

ook bijdragen aan bewustwording rond de herkomst van voedsel en kan de 

regionale economie stimuleren.

Een van de manieren om stad en platteland te verbinden, maar ook 

om voedselsystemen duurzamer te maken is het reduceren van 

‘voedselkilometers’. In andere woorden: het dichterbij huis produceren van 

voedsel. Dit is niet alleen goed voor de duurzaamheid van onze ‘planet’, 

maar ook voor de economische duurzaamheid, de ‘profit’. Met regionaal 

geproduceerd voedsel, dat ook regionaal wordt afgezet, stimuleren we de 

lokale en regionale economie en komen we de consument tegemoet die het 

verhaal achter zijn voedsel wil weten. Bovendien bieden kortere voedselketens 

en slimme logistiek mogelijkheden om voedselverspilling tegen te gaan.

Doel: De band tussen stad en platteland in Ede is versterkt.

 

• Bewustwording gezond voedsel

De keuze van het voedsel, de manier waarop we het nuttigen en de verwerking 

van het voedsel door het lichaam hebben allemaal effect op de gezondheid. 

Gezond voedsel en educatie hierover, op scholen bijvoorbeeld, is voor Ede een 

belangrijk aspect om op in te zetten in de strijd tegen bijvoorbeeld overgewicht. 

Ook stadslandbouw kan hier een bijdrage in leveren.

Doel: Edenaren zijn zich meer bewust van voedsel, hoe het geproduceerd 

wordt, waar het vandaan komt en de rol die het speelt voor hun 

gezondheid; hierdoor is gemiddeld de gezondheid van de Edenaar 

verbeterd.

Ede Cultinair

Ede Cultinair is een jaarlijks terugkerend evenement 

in Ede-Veldhuizen met eten en muziek uit alle 

windstreken. Ede Cultinair vindt plaats in april en 

draait om verbinden en ontmoeten door het samen 

proeven en beleven van alle culturen die Ede-

Veldhuizen rijk is. Het evenement is een initiatief 

vanuit de Veldhuizense samenleving en een prachtig 

voorbeeld van de energie die te vinden is in de 

gemeente rondom het thema food.
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3. Onderwijs & Werkgelegenheid

Ede is de verbinding tussen innovatie, kennis en beleving. Uniek voor Ede is 

natuurlijk de grote hoeveelheid kennis die in de buurt is op de kennisas Ede-

Wageningen. Het is dus niet meer dan logisch dat die kennis goed benut wordt 

en dat educatie op foodgebied gestimuleerd wordt. In de toekomst wil Ede hier 

dan ook op inzetten.

• Van lagere school - tot WO

Bewustwording rond voedsel begint bij educatie. In Ede zijn al opleidingen met 

meer aandacht voor het thema food, maar dit zouden er nog meer kunnen zijn. 

Bovendien is het belangrijk dat voedsel op alle scholen, voor alle leeftijden 

en op alle niveaus behandeld wordt, zodat alle Edese kinderen les krijgen 

over gezond en duurzaam voedsel. In Ede zijn momenteel al verschillende 

initiatieven vanuit scholen en andere organisaties op dit gebied,  zoals de 

onderwijsdag 2014 in het kader van voedsel. Uiteraard hebben scholen 

zelf een belangrijke rol te vervullen in het creëren van meer aandacht voor 

voedsel.

Doel: Edese kinderen kennen het belang van goed voedsel.

• Onderwijs verbinden met bedrijfsleven

In Ede liggen momenteel kansen in de aansluiting tussen scholen en 

bedrijven op foodgebied. Het verbeteren van de samenwerking kan meer 

werkgelegenheid creëren en kan ook weer voor kruisbestuiving van kennis 

zorgen. Andersom kan praktijkkennis van mensen in de food business 

bijdragen in het onderwijs voor scholieren. Allianties met andere steden 

zouden hier bijvoorbeeld bij kunnen helpen.

Doel: Edese scholen leveren goed opgeleide vakmensen die werk vinden 

in de regionale foodsector; school en bedrijf stemmen vraag en aanbod 

intensief op elkaar af en werken goed samen.

Stadslandbouw

Stadslandbouw is in opkomst in Ede. Het lidmaat-

schap van het Stedennetwerk Stadslandbouw sinds 

september 2013 en stadslandbouw georganiseerd 

door o.a. de werkgroep Eetbaar Ede zijn hier 

het bewijs van. Ook balkon- of daktuinen in de 

binnenstad, de levendige gemeenschap rond de 

moestuinen van de Vereniging van Amateurtuinders 

(VAT), de kruidentuin van landgoed Kernhem, de 

moestuin van ziekenhuis de Gelderse Vallei en zelfs 

een stadsboerderij kun je nu al vinden in Ede.
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Vervolg
Deze voedselvisie kan gezien worden als het richtinggevende kader voor het 

thema food. De visie is tot stand gekomen in samenwerking met een breed scala 

aan partners op het gebied van food. Met deze voedselvisie werken we de Visie 

Ede2025 met ‘Ede kiest voor food’ verder uit. Met partners en inwoners kan 

food als sterk groeiend thema en sterk merk verder uitgewerkt worden in een 

uitvoeringsprogramma food. Het richtinggevende kader is complementair met 

beleid dat op specifieke vakgebieden wordt gemaakt. Het gaat dan met name 

over economisch beleid (inclusief toerisme en recreatie), beleid op natuur en 

landschap, gezondheidsbeleid en citymarketing- en evenementenbeleid. In dit 

programma kan dan de verdere operationele uitvoering van de visie vastgelegd 

worden.

Om het programma in goede banen te leiden is een (part-time) 

programmamanager die midden in de Edese samenleving staat en tegelijk zijn 

weg kent binnen de gemeente een vereiste. Misschien nog wel belangrijker is dat 

bij een programmamanager food, expertise op foodgebied niet mag ontbreken. 

De programmamanager is een serieuze gesprekspartner voor professionals in de 

food, collega’s, regiopartners en inwoners. Deze programmamanager regisseert 

en is betrokken bij alles wat raakvlak heeft met het thema. Hierdoor wordt de 

verantwoordelijkheid voor food gewaarborgd binnen de gemeentelijke organisatie. 

Naast de normale taken moet de programmamanager er in het bijzonder voor 

zorgen dat het thema food ook verbonden wordt met andere beleidsvelden, zoals 

wonen en economie. De programmamanager food is hèt aanspreekpunt voor alle 

partners en de organisatie en vervult daarmee een loketfunctie. 

Bij het opstellen van een uitvoeringsprogramma food kan een voedselraad in 

de vorm van het ‘foodplatform Ede’ een belangrijke bijdrage leveren. Met het 

instellen van het foodplatform zou Ede zich aansluiten bij de koploper-gemeenten 

die sinds kort een voedselraad hebben, zoals Amsterdam en Rotterdam. In het 

foodplatform zouden belanghebbenden uit de Edese samenleving moeten zitten, 

met expertise op foodgebied. Het is belangrijk dat er mensen met zoveel mogelijk 

verschillende foodachtergronden in het platform komen, zodat een zo goed 

mogelijke afspiegeling van de Edese foodsector ontstaat. Dit platform kan als 

klankbord fungeren. Het platform zou op dezelfde manier kunnen functioneren als 

het platform MVO. 

Kennisas Ede-Wageningen

De kennisas Ede-Wageningen is een samenwerking 

van Wageningen UR en kenniscampus Ede om 

doorlopende leerlijnen te stimuleren, waarbij het 

thema food steeds meer centraal komt te staan. De 

Gemeente Ede, de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), 

de Aeres-groep met PTC+ en Groenhorst Ede, het 

ROC A12, Het Streek, Woonstede en Idealis hebben 

de handen ineen geslagen om de plannen voor de 

Kenniscampus te realiseren. Kenniscampus Ede is de 

thuisbasis voor 12.000 studenten en scholieren van 

VMBO tot en met HBO. 
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Uit de notitie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Duurzaamheid in 

Ede:

“Het MVO-platform Ede is een samenwerkingsverband van bedrijven, 

onderwijsinstellingen, inwoners en gemeente, die gezamenlijk Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen in Ede en omgeving willen stimuleren en ondersteunen 

door kennis, ervaring en ideeën te delen, met elkaar en met de buitenwereld, en door 

samen te werken. Het daarbij praktisch en tastbaar maken van de zorg voor de 3 P’s, 

te weten Planet, People en Profit.

Daarmee kunnen informatie en ideeën ook worden getoetst, kan er meegedacht 

worden of kunnen anderen op ideeën worden gebracht.

Het platform kan gebruikt worden om initiatieven te stimuleren en te ondersteunen, 

problemen op te lossen en barrières te slechten, niet alleen in adhesiebetuigingen, 

maar wellicht ook in daadwerkelijke zin faciliteren. De samenstelling ervan en 

vooral die van de werkgroepen is in principe dynamisch en past zich aan de actuele 

behoefte en mogelijkheden. 

Deze structuur is in lijn met de nieuwe werkwijze van samenwerking tussen 

samenleving en gemeente. Door het foodplatform Ede wordt automatisch 

foodexpertise vanuit de samenleving in huis gehaald en door het platform kan ook 

een goede samenwerking tussen gemeente en samenleving ontstaan. Het is aan te 

raden in het platform een mooie balans tussen verschillende belanghebbenden te 

creëren, waar ambtenaren ook zeker onder vallen.

Bij de voedselvisie wordt ook een communicatieplan food ontwikkeld. Daarnaast komt 

er een citymarketing plan waar food een belangrijke rol in krijgt, hier is bijvoorbeeld 

ook de branding in opgenomen. Het communicatie- en citymarketingplan zijn sterk 

aan elkaar gerelateerd.

De structuur van food binnen de gemeente zou er dan uiteindelijk zo uit kunnen zien:

Visie Ede2025: ‘Ede kiest voor Food’ is initiator van:

Celtic Fields

De Celtic Fields of raatakkers zijn overblijfselen 

van de vroege landbouw in de gemeente 

Ede. Deze akkers zijn veelal vierkante, 

aaneensluitende veldjes met lage walletjes er 

omheen. Met tenminste twaalf verschillende 

gebieden met Celtic Fields - in totaal vele 

honderden hectares - mag Ede zich ‘Celtic-

Field-gemeente’ van Nederland noemen. Een 

bijzondere status die de historie van Ede als 

agrarische gemeente recht aan doet. Bij de 

Vijfsprong in Lunteren zijn de Celtic Fields  

gereconstrueerd.

Voedselvisie/ beleidskader
Food ➔

Programma Food met
middelen

Communicatieplan
FoodBeleid Food Citymarketing Food

(incl. branding)

• Loket Food
• Programmamanager
• Foodplatform Ede

Beleid NONFood
(andere

beleidsvelden)

Figuur 2. Ede & food binnen de gemeente.

Denkbaar is dat een wethouder food als een afzonderlijk herkenbaar onderdeel in 

de portefeuille krijgt.
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Bijlage 1

Food & Citymarketing 
Sterke merken kiezen. Ede heeft gekozen, voor food. Het is logisch en sterk dit 

ook in het merk te verankeren, zodat food het profiel van Ede kan versterken.

Food komt nadrukkelijk op de voorgrond, verwoord in de nieuwe wolk, tevens pay-

off: ‘Ede, de proeftuin voor Food’. Dit past uitstekend bij de merkwaarden, die op 

hun beurt richting geven aan de vormgeving van Ede als proeftuin in de praktijk. 

Het mooie van deze positionering is dat deze relevant is voor alle doelgroepen, ze 

vormt letterlijk de verbinding tussen jong en oud. 

Hiermee positioneert Ede zich binnen de Regio FoodValley op een eigen manier. 

Zoals Wageningen dit doet met haar focus op wetenschap in food, is Ede de 

verbinding en platform voor nieuwe food initiatieven. Het is de proeftuin voor 

food. Samen met de andere FoodValley-gemeenten dragen ze bij aan de Regio 

FoodValley en met de eigen positioneringen versterken ze deze en elkaar. De 

Edese food initiatieven zijn het bewijs van de positionering van Ede en worden 

dus actief gepromoot. Natuurlijk gebeurt er in Ede ook veel buiten het thema food, 

maar waar mogelijk wordt de verbinding met food gemaakt. 

Ondernemend

Echt

Levendig

We hebben al het
goede bij de hand

Toegewijd

Open

Ede,
de proeftuin voor 

food
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Food & Communicatie

Plan
Naast de voedselvisie zal er een communicatieplan verschijnen op basis van een 

uitgebreide omgevingsanalyse en duiding van stakeholders, actoren en media. 

Deze analyse gaat ook in op oorzaken, drijfveren en effecten van alles wat op dit 

moment gebeurt op het gebied van food. Ook de rol die de gemeente Ede heeft 

komt aan bod. In het communicatieplan is vanzelfsprekend veel aandacht voor de 

aanpak, met aandacht voor boodschappen, middelen en planning.

Strategie
De basis voor de communicatie vormen: 

• Missie, visie en strategie: behoefte, belofte, bewijs en beleving op basis van 

overtuigen en inspireren;

• Communicatiehouding en verschillende kernboodschappen die doelgroep 

gedifferentieerd zijn;

• Campagne: hoe gaan we het tot een succes maken? Met media per 

doelgroep, planning, evaluatiemomenten, budgettering en concrete 

werkafspraken.

• De partners en ambassadeurs dragen dit allemaal actief en enthousiast uit. 

Dat is nodig om onze doelgroepen te boeien en te binden. 
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