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Ede Living Lab

RURAL-URBAN UPDATE
Duurzame ontwikkeling en een circulaire economie vragen om innovatie oplossingen waarbij
stad en land elkaar versterken. ROBUST is een Europees project dat de relaties tussen stad en land
in beeld brengt en zoekt naar manieren om ze van elkaar te laten profiteren. In ROBUST werken 11
Europese regio’s samen met onderzoeksinstellingen aan het in beeld brengen en realiseren van
kansen. Voor Nederland zijn dat de Gemeente Ede en de Wageningse Universiteit afdeling Rurale
Sociologie (WUR). ROBUST startte in juni 2017 en loopt tot mei 2021. In deze nieuwsbrief leest u
over de voortgang.
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Ede ligt in het hart van Food Valley Regio, topregio voor

onderzoeksinstellingen en andere partijen. In ‘Living Lab
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Ede’ werken de gemeente Ede en de WUR samen aan
vragen als: hoe maken we het Edese voedselbeleid
succesvol? wat betekent dat voor de bedrijven in

het landelijk gebied? en hoe benutten we daarbij het
‘natuurlijk kapitaal’ van ons gebied? De omgevingsvisie
landelijk gebied, die Ede aan het opstellen is, bekijkt

een topsector. Met dank aan de Wageningse Universiteit

met de vraag hoe we ‘de wereld kunnen voeden’.
Ede loopt ook voorop bij het ontwikkelen van lokaal

voedselbeleid. En is het een gemeente waar mensen
graag wonen vanwege de stedelijke voorzieningen en de
aanwezigheid van een aantrekkelijk buitengebied.

al deze onderwerpen in hun onderlinge samenhang.
Een insteek die zal worden gedeeld met onze Europese
projectpartners.

Helsinki Living Lab

Tukums Living Lab

Mid Wales Living Lab

Een aantrekkelijk buitengebied is een belangrijke troef voor de gemeente
Ede.

Ede Living Lab

Gloucestershire Living Lab
Frankfurt Rhein-Main
Living Lab

Metropolitan Area of
Styria Living Lab
Ljubljana Living Lab
Lucca Living Lab

Lisbon Living Lab

gemeente Ede

In dat buitengebied verandert veel. Het aantal agrarische
bedrijven neemt in rap tempo af. De overblijvende

bedrijven worden steeds groter. Voormalige agrarische
bebouwing krijgt een nieuwe bestemming of wordt
gesloopt. Dat biedt kansen én bedreigingen. Bedreigingen
als er nieuwe activiteiten ontstaan die afbreuk doen aan

Valencia Living Lab

de kwaliteiten van het gebied. Kansen als de nieuwe
ontwikkelingen inspelen op de relatie tussen stad en

land, bijvoorbeeld ‘korte ketens’ en/of nieuwe vormen
van recreatie en toerisme.

Projectactiviteiten in 2019
Een succesvol Living Lab vraagt om een actieve inbreng

leveren. Daarnaast nodigen we iedereen met specifieke

op verschillende manieren aan. We benaderen partijen

om contact met ons te zoeken.

van verschillende belanghebbenden. Daar werken we

interesse in deze centrale ROBUST thematiek van harte uit

actief om hun opvattingen kenbaar te maken rondom de

De drie centrale thema’s binnen ons ROBUST project zijn:

3 centrale project thema’s en de onderlinge samenhang
daartussen. Het ROBUST-team zal aanwezig zijn op de

verschillende gemeentelijke deelgebiedbijeenkomsten

Voedselbeleid: Uitbouw van het gemeentelijk
voedselbeleid, met bijzondere aandacht voor
monitoring en evaluatie

die de gemeente Ede organiseert in het kader van het
opstellen van de omgevingsvisie voor het buitengebied.

In het najaar van 2019 organiseren we vanuit het ROBUST

project een Regionale Workshop rondom de mogelijke

Ecosysteemdiensten: Duurzaam benutten
van ’natuurlijk kapitaal’ in de vorm van natuur,
landschap, grondwater, een vruchtbare
bodem etc.

vertaalslagen naar concrete beleidsinstrumenten ter
ondersteuning van duurzame, elkaar versterkende stad-

platteland relaties. Deze kunnen een rol spelen bij de

implementatie van de omgevingsvisie en omgevingswet

Verdienmodellen: De kansen benutten die
voedselbeleid en eco-systeem diensten
bieden
aan
uiteenlopende
nieuwe
verdienmodellen.

(denk bv aan de menukaartbenadering). Voor deze
workshop gaan we gericht mensen uitnodigen van wie

wij verwachten dat ze hier een bijdrage aan kunnen

Lokale contactgegevens
Hans Vulto

Henk Oostindie

Gemeente Ede

Wageningen Universiteit, Rurale Sociologie

E: Hans.Vulto@Ede.nl

E: Henk.Oostindie@wur.nl

T: 0318-68 05 81

T: 0317-485039

ROBUST Project Timeline
Kansen om deel te nemen aan het project
Deelname Gemeentelijke
Omgevingsvisie bijeenkomsten
Stakeholdervergadering
in Brussel (BE)
Consultatie + Mobilisatie
Belanghebbenden in Ede

2017

2018

Project Kickoff
in Ede (NL)

Project Meeting 2
in Lissabon (PT)

Regionale Workshop
Omgevingsvisie &
Duurzame Stad-Platteland
Relaties in Ede

2019
Project Meeting 3
in Ljubljana (SI)

ROBUST
conferentie
in Lucca (IT)

Stakeholdervergadering
in Brussel (BE)

2020
Project Meeting 4
in Helsinki (FI)

Project Meeting 5 in
Riga / Tukums (LV)

2021
Project Meeting 6
in Graz (AU)

Laatste projectvergadering in
Valencia (ES)

Meer informatie over ROBUST
ROBUST Project Coordinator
Prof.dr.ir. JSC (Han) Wiskerke
Professor and Chair of Rural Sociology
Wageningen University
info@rural-urban.eu

To learn more about the ROBUST project and to get the latest information about cutting-edge
research on rural-urban issues visit www.rural-urban.eu
@RuralUrbanEurope

@RuralUrbanEU
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