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DNA
• De regio heeft een unieke ligging…

• tussen het Veluwe-massief en de Utrechtse heuvelrug in de Gelderse vallei, met 

aantrekkelijke landschappen, in het midden van het land, ‘aan de rand’ van de Randstad;

• De regio heeft een gevarieerd economisch profiel…

• waarbij handel en ICT eruit springen Waar kennis en praktijk elkaar optimaal kunnen 

aanvullen;

• De regio heeft een unieke kennispositie…

• Als vestigingsplaats van de internationaal acterende WUR; 

• Met grote mbo en hbo scholen die de praktijk weten te bedienen;

• De regio heeft een traditie van samenwerking…

• met campussen, clusters en centra.



TRENDS
• De landbouw staat onder druk, zowel in omvang als het huidige verdienmodel;

• Gezonde voeding en een gezonde leefomgeving is een voorwaarde voor een gezonde 

voedselkeuze;

• De effecten van klimaatverandering en de eindigheid van fossiele brandstoffen raken ons allemaal;

• Innovatie, clustervorming, digitalisering en circulaire oplossingen zijn een belangrijke 

voorwaarde voor duurzaam succes;

• Bedrijven in de regio ervaren schaarste in voldoende gekwalificeerde werknemers;

• woon- en leefomgeving zien we blijvende schaarste aan kwalitatief goede huur en koopwoningen, 

in alle prijssegmenten;

• bereikbaarheid en het vestigingsklimaat van de regio staat onder druk bij de huidige groei van de 

woningvoorraad en bedrijvigheid.



VISIE

Regio Foodvalley is een topregio op het gebied van landbouw en voeding, ingebed 

in een omgeving waar het goed wonen, werken en ondernemen is. Vanuit onze 

ervaring en onze kennis, innovatie en betrokkenheid zetten we gericht in op het 

realiseren van brede welvaart. In onze regio zijn we een voorbeeld in het 

combineren van economische welvaart, fijne leefomstandigheden, natuurwaarden 

en het bijdragen aan mondiale voedseloplossingen. 



AMBITIES / STRATEGISCHE DOELEN
Circulair

We hebben een toekomstbestendige structuur waarin circulair werken en denken gemeengoed is geworden in al 

onze werkwijzen en programma’s. 

Gezond

We zijn de regio waar de landbouwsector bijdraagt aan een gezonde en groene leefomgeving en waar voeding 

een essentiële rol vervult voor versterking van de gezondheid van haar burgers en willen daar om bekend staan. 

In verbinding

Regio Foodvalley is letterlijk en figuurlijk in verbinding: verbinding tussen 

1. de triple helix; 

2. Utrecht en Gelderland; 

3. stedelijk gebied en buitengebied; 

4. de regionale economie en het kennisintensief topcluster AgriFood; 

5. de verbinding tussen Randstad en Oost-Nederland. 


