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aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief kan met een bericht aan: stadsvarkens  

 

Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren en op de hoogte brengen van de vorderingen van het 

eerste stadslandbouwproject in Ede met stadsvee. Begin dit jaar is de aftrap gegeven op een 

bijeenkomst “Veldhuizerbos voor iedereen” voor het project stadsvarkens. De gevormde werkgroep 

heeft een pitch verzorgd op de eerste FoodFloor van Ede (10 juni 2015). Het is nu eind december, 

hoe staan we ervoor?  

Het project 

Met stadsvarkens, gehouden (in het Veldhuizerbos) op een zo 

natuurlijk mogelijke wijze geven wij hier vorm aan. De 

varkens laten zien waar vlees vandaan komt. Het project is 

zeer toegankelijk en de varkens zijn heel zichtbaar. Iedereen 

is welkom om mee te helpen met voeren, de modder poel te 

vullen of gewoon langs te wandelen. Door verschillende afval 

stromen te benutten als voer en strooisel creëren we kleine 

gesloten kringlopen. Uiteindelijk is het de bedoeling om 

samen van het bijzondere vlees te gaan genieten. Het contact 

met de varkens betrekt mensen bij voedselproductie en 

stimuleert bewustzijn van voeding in de breedste zin.  

Food verbindt, het project speelt in op de aspecten: 

1. Bewustwording gezond en duurzaam voedsel 
“van grond tot mond / lokale kringlopen / natuur / gezondheid” 

 

2. Sociaal en maatschappelijk 
“betrekken buurtbewoners / verbinding met lokale landbouw / intensief samenwerken met Edese  

  organisaties / beleven, proeven, verbinden en ontmoeten” 

 

3. Verrijken van de woon- en recreatieomgeving  
“Multi functioneel karakter Veldhuizerbos / voorziening passend bij FoodValley / 

  bewuste groene leefomgeving” 

Naast de aanwezigheid van de dieren in het Veldhuizerbos willen we met zoveel mogelijk partners 

gaan samenwerken om met onze doelstelling veel mensen te gaan bereiken. In samenwerking 

kunnen we het project als springplank gebruiken naar de omringende agrarische wereld en de 

verbinding leggen met andere stadslandbouwprojecten. Er zijn veel momenten die gevierd kunnen 

worden. Vieringen organiseren we dan ook graag samen met een of meerdere partners. 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigofbNlf_JAhVHcRQKHVCpB8AQjRwIBw&url=http://www.donderij.be/nl/mangalica&psig=AFQjCNHI9Rk18yO6A_it9W4JQgHU9Xo9Sg&ust=1451412215686695
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigofbNlf_JAhVHcRQKHVCpB8AQjRwIBw&url=http://www.donderij.be/nl/mangalica&psig=AFQjCNHI9Rk18yO6A_it9W4JQgHU9Xo9Sg&ust=1451412215686695
mailto:stadsvarkens@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_zpmYkf_JAhXKORQKHXaZB7MQjRwIBw&url=http://www.biojournaal.nl/artikel/15724/Buitenverwachting-experimenteert-met-Mangalica-varken&psig=AFQjCNGCc8yxJa9Wm00OtrEiPjxlw9f3-g&ust=1451411873493806


 

Nieuwsbrief december 2015 Stadsvarkens Ede  Pagina 2 van 3 

 

Onze acties 

De werkgroep Stadsvarkens heeft contacten gelegd met en zich georiënteerd op projecten met 

varkens in de bebouwde kom. In juni hebben we als werkgroep een bezoek gebracht en ons 

uitgebreid laten informeren over de varkens in Oosterbeek langs het spoor. We hebben de 

mogelijkheden en beperkingen goed in beeld gekregen. Met de vergaarde kennis waren we klaar 

voor een pitch op de FoodFloor en overleg met de buurtbeheerder Veldhuizen/Kernhem van de 

gemeente voor een geschikte locatie in het Veldhuizerbos. Met het uitzoeken van nadere details en 

checks zetten we puntjes op de ”I”. Het project heeft een ruim draagvlak nodig in de maatschappij. 

Begin 2016 betrekken we de buurtbewoners bij de uitgewerkte plannen, met hun inbreng en 

participatie wordt het project klaar voor de eerste varkens in het Veldhuizerbos. 

 

Uitnodiging 

Sponsor natura of financieel 

Wij nodigen mensen uit die kunnen bijdragen in 

sponsoring in natura. Hierbij kunt u denken aan 

afval dat nuttig kan zijn als voer of strooisel.  

Wij nodigen ieder uit die hulp wil bieden bij de 

levering van alle hardware zoals de afrastering, 

stroomvoorziening voor schrikdraad, 

gereedschap, watervoorziening, voedering, 

schuilhut, grondverzet, e.d. in natura of financieel. 

Wij nodigen mensen uit om te participeren, als 

hulpboer in het boerenwerk. Hoe meer handen 

hoe lichter het werk. Iedere vrijwilliger helpt mee 

met de garantie dat het project een duurzaam 

bestaansrecht krijgt. Verzorging van de dieren, 

controle van de afrastering en de gezondheid van de varkens, voeren, terreinonderhoud en al het 

voorkomende werk. 

Wij nodigen organisaties uit om partner te worden in het project om samen educatieve acties, 

excursies, evenementen, of iets dergelijks te organiseren. Ter inspiratie volgt hier een lijst met 

mogelijke evenementen. Bent u geïnteresseerd om mee te doen met een incidenteel of een terug 

kerend evenement, laat het ons weten. 

voorjaar  
Ontvangst nieuwe stadsbiggen / 
geboortefeest 

Beschuit met muisjes 
Naamgeving biggen 

Varkens verhalen festival Herinneringen door oudere mensen vertelt 
Mooie waargebeurde of verzonnen verhalen 

zomer  
Varkensverwendag 
 

Groente voor de zwijnen 
Foto wedstrijd 
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Samen speeldag 
i.s.m. scouting 

Spelen bij of met de varkens 
Wie durft een modderbad te nemen samen met de varkens 

Maaifeest 
 

Bermmaaisel; kruiden zijn gezond en lekker 

najaar  
Herfstvakantie bij de varkens Samen eikels, noten en kastanjes verzamelen 

Inzamelen eikels, noten en kastanjes 
Voeren eikels, noten en kastanjes 

Slachtfeest 
 

Varken op de leer 
Verkoop vleespakketten 

 

Varkens 

De werkgroep heeft gekozen voor een sterk varken,met een zacht karakter dat zich buiten goed kan 

redden. De keuze is gevallen op het met uitsterven bedreigd oud Hongaars ras Mangalica in 

Nederland ook wel wolvarken genoemd. 

     

Het Mangalica is een traag groeiende varken en staat bekend om de uitstekende kwaliteit van het 

vlees en het spek. Het is een spek varken met een heel hoog vetgehalte. Opmerkelijk is dat het 

onverzadigde vetten zijn. Het vlees is uitzonderlijk lekker. 

 

Kijk ook eens bij 

Mangalica varken 

Mangalica vlees 

 

  

Mangalica rood Mangalica blond 
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