Vijf jaar Food4you
‘Een kijkje op toekomstige ontwikkelingen’
Kennisfestival Food4you beleeft in
oktober zijn vijfde editie. Van een vrolijke Wageningse informatiedag over
voeding is Food4you uitgegroeid tot een
regionaal evenement van twee weken.
Nieuwste deelnemer aan de festiviteiten
is Veenendaal.
Van zaterdag 1 tot en met zaterdag 15
oktober zijn dit jaar in vier steden van de
Food Valley activiteiten rond eten en smaak:
in Wageningen, Ede, Barneveld en – nieuw
dit jaar – Veenendaal. De ambitie is dat de
andere vier Food Valleygemeenten zich op
termijn ook aansluiten bij Food4you, zegt
Arnoud Leerling van Regio Food Valley.
‘De deelname van steeds meer gemeenten,
instellingen en bedrijven, geeft een impuls
aan de Food Valley-regio.’
Burgers kunnen zich bij Food Valley nog
weinig voorstellen, geeft Leerling toe. ‘Het
leuke van het festival is nou juist dat je kunt
zien hoe kennis uit de regio naar concrete
producten wordt vertaald. Het laat inwoners
zien waar wetenschap en bedrijven mee
bezig zijn, en biedt zo een kijkje in de ontwikkelingen die ons te wachten staan.’
Toch ging de uitbreiding vorig jaar naar
Ede en Barneveld niet zonder slag of stoot.
Gemeenten moeten betalen om mee te
mogen doen, maar moeten wel zelf activiteiten organiseren. Die krijgen ze niet kant-

Food4you in 2009.

en klaar uit Wageningen aangeleverd. Maar
ze gingen overstag: ‘Een reden voor de
gemeenten om mee te doen is dat gezond
eten en bewegen alle burgers aangaat’, zegt
Leerling. ‘Ede kijkt bijvoorbeeld met die blik
naar groenvoorzieningen, en op scholen
en sportclubs wordt aandacht besteed aan
gezonde voeding en minder alcoholgebruik.
Daar past een evenement als Food4you bij.’
Verder investeert een gemeente volgens
Leerling via Food4you in een regionaal
gevoel, waar je in de stad zelf gezelligheid voor terugkrijgt. ‘Scholen, burgers die
iets ondernemen brengen reuring, maar
anders dan een braderie.’ In Ede komt zo
nu voor het tweede jaar een onderwijsplein.
‘Leerlingen van vmbo, mbo en hbo kunnen
daar ontdekken wat Food Valley hen aanstudie- en carrièremogelijkheden te bieden
heeft. Dat organiseren lukt alleen omdat het
een publieksfestival met inhoud is geworden.’
Bedrijven doen volgens Leerling mee aan
het kennisfestival omdat het een prachtige
gelegenheid is om zichzelf te laten zien.
‘Publiek loopt er toch al rond, dat hoef je
niet zelf meer te regelen.’

Informatie:

www.food4you.nl
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