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Wat 
is de 
KennisAs 
Ede-Wageningen

Het gebied Ede-Wageningen in de regio 

FoodValley is hét kloppend hart van 

kennisontwikkeling, innovatie en toepassing 

op het gebied van AgroFood. Hier werken 

overheid, onderwijs en bedrijven samen aan 

innovatieve oplossingen voor wereldwijde 

voedseluitdagingen: een betere, duurzamere 

en veiligere voedselproductie bij een 

voortdurend groeiende wereldbevolking. 

De ambitie is verder door te groeien 

naar een economisch foodcluster van 

nationale en internationale betekenis. 

Gemeente Ede, gemeente Wageningen en 

provincie Gelderland zijn de dragers van 

het programma KennisAs en werken nauw 

samen met kennisinstellingen en bedrijven. 



Doelstelling en programmalijnen
Het doel van het programma KennisAs is: het creëren en versterken 
van een (inter)nationaal vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven en 
kennisinstellingen op het vlak van AgroFood. 
De partners stimuleren samen innovatie in dit gebied. Dit doen zij door het 
stimuleren van voldoende kennis & talent en innovatie & spin off. Daarnaast 
zorgen zij voor een passend voorzieningenniveau. 

Waarom innovatie 
Door innovatie wordt kennis omgezet in waarde voor de samenleving. Hierbij 
maken we onderscheid tussen economische waarde (werkgelegenheid en 
nieuwe en betere voedingsproducten) en maatschappelijke waarde (het 
oplossen van maatschappelijke vraagstukken). De focus van het programma 
KennisAs ligt op het creëren van economische waarde. De partners stimuleren 
daarom samen innovatie in dit gebied. Dat doen zij in de volgende gebieden: 
 
1. Concurrentiekracht
 Een sterke concurrentiepositie van bedrijven vereist de aanwezigheid en 

ontwikkeling van kennis en talent. Het programma KennisAs bevordert de 
groei van kennis & talent. Hieronder vallen ook projecten die de aansluiting 
van aanbod en vraag op het gebied van kennis en talent verbeteren. Dit 



kan door het aantrekken van talent, maar ook door het stimuleren van 
onderwijs, dat aansluit bij de behoefte van (food)bedrijven. Tegelijkertijd 
gaat het om profileren en branden van de kansen en mogelijkheden in dit 
gebied. Een stevige, gezamenlijke acquisitie is daarbij een must.

2.	 Innovatie	&	spin	off	
 Innovatie komt tot stand als bedrijven, kennisinstellingen en overheid 

kennis uitwisselen en toepassen in de samenleving. Daarom stimuleert en 
ondersteunt het programma initiatieven en projecten die uitwisseling van 
kennis en samenwerking stimuleren tussen studenten, bedrijven, kennis- en 
onderwijsinstellingen, overheden èn inwoners. Dit kan door het stimuleren 
van netwerken en ontmoetingen en het stimuleren van ondernemerschap.

3. Fysiek vestigingsklimaat
 Een passend voorzieningenniveau is belangrijk om ondernemers en 

onderzoekers aan te trekken en blijvend aan het gebied te binden. 
Het gaat om voorzieningen die een directe bijdragen leveren aan 
het vestigingsklimaat van de KennisAs. Door het verbeteren van de 
bereikbaarheid, gedeelde starters- en onderzoeksfaciliteiten, hoogwaardige 
uitstraling en kwaliteit van de bedrijventerreinen en aantrekkelijkheid van de 
woonomgeving voor kenniswerkers en studenten.





Projecten 
2018-2019

Voor 2018-2019 pakt 

het programmateam 

in ieder geval de 

volgende projecten 

op. Daarnaast 

staan we open voor 

kansen die zich 

voordoen. 

1. Concurrentiekracht

 Onderzoeksprogramma WFC 
 Ontwikkelen onderzoeksprogramma ‘Food 

en consument’. Dit is een programma 
waar meerdere universiteiten, HBO’s, 
kennisinstituten en bedrijven aan deelnemen. 
Het programma maakt gebruik van de 
verwachte bezoekersstroom van het WFC.

 Versterking acquisitie (doorontwikkeling)
 Sinds de zomer van 2017 komen Wageningen 

University & Research, Business and Science 
Park Wageningen, World Food Center 
-development, OostNL en de gemeenten 
Wageningen en Ede maandelijkse bijeen om 
potentiële leads en activiteiten m.b.t. acquisitie 
te delen. Vervolgstap is om te komen tot een 
gerichte aanpak en strategische samenwerking 
om het kenniscluster Ede-Wageningen 
optimaal op de kaart te zetten, met aandacht 
voor de juiste (complete) propositie richting 
geïnteresseerde bedrijven en instellingen.



 Agrofoodmonitor (doorontwikkeling)
 In mei 2017 heeft Ede de eerste Agrofoodmonitor uitgebracht. Deze 

monitor laat zien wat AgroFood betekent voor de economie in Ede, de 
regio FoodValley en Nederland. De monitor is gebaseerd op de AgroFood 
Capital Monitor in Brabant en maakt daarmee vergelijking mogelijk met 
meerdere regio’s. In september 2018 volgt de tweede Agrofoodmonitor. 
Daarin worden Ede en Wageningen beide opgenomen en vindt een eerste 
vergelijking plaats met de AgroFood Capital regio. 

2.	Innovatie	&	spin	off	

 City Deal Kennis Maken (lopend project)
 Landelijk wordt door middel van zogeheten City Deals op verschillende 

thema’s ingezet op samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, 
overheden en bedrijfsleven. Het doel van de Citydeal Kennis Maken 
is om maatschappelijke opgaven in de stad sneller op te lossen, door 
onderzoekers, docenten en studenten te betrekken.



 Begin 2017 tekenden de gemeente Wageningen, Wageningen University & 
Research (WUR) en Idealis mee in deze landelijke City Deal Kennis Maken. 
In juli 2018 tekenen ook de gemeente Ede en de Christelijke Hogeschool 
Ede. De gemeenten en onderwijsinstellingen in Wageningen en Ede 
werken samen aan het verminderen van voedselverspilling en aan een 
duurzame stad. 

 
 WFC-Accelerator (‘versneller’)
 In de tweede helft van 2018 start een World Food Accelerator op het WFC 

terrein. Deze faciliteit is bedoeld voor doorgroeiende foodbedrijven, als 
aanvulling op de startersfaciliteit op de Wageningen Campus. 

 Netwerkbijeenkomsten (lopend project)
 Er vinden al veel netwerkbijeenkomsten plaats. Voorbeelden zijn het 

maandelijkse business café op Wageningen Campus en de maandelijkse 
bijeenkomsten van EBC (Edes bedrijvencontact) en WOC (Wageningse 
ondernemerscontact). Als aanvulling hierop is nu NEON Food opgericht, 
het NEtwerk ONdernemers voor foodondernemers in de breedste zin van 
het woord: van bakkers tot pluimveehouders en van kennisinstituten tot 
transporteurs. In 2018 zijn drie bijeenkomsten georganiseerd, 

 in 2019 volgen er nog vier. 



 

3 Fysiek vestigingsklimaat

 Revitalisering Business & Science Park Wageningen (BSPW) (lopend 
project)

 BSPW is een belangrijk bedrijventerrein voor kennisintensieve 
ondernemers. Op dit moment wordt de potentie van dit terrein niet ten 
volle benut, doordat voorzieningen en uitstraling niet op benodigd niveau 
zijn. Daarom wordt gewerkt aan een programma voor de revitalisering van 
het BSPW.

 Fysieke herkenbaarheid (lopend project)
 Doel van dit project is om door middel van een aantal fysieke 

herkenningspunten in de openbare ruimte het KennisAs gebied een 
hoogwaardige uitstraling te geven, die past bij het innovatieve karakter. 
Naar verwachting start de uitvoering in het laatste kwartaal van 2018.

 Kennistuinen (lopend project)
 Met de Kennistuinen kunnen bewoners en bezoekers op een actieve en 

leuke wijze kennis maken met innovaties op het gebied van AgroFood. De 



openbare Kennistuinen fungeren daarmee als visitekaartje van bedrijven 
en instellingen die verbonden zijn aan de KennisAs. De aanleg, exploitatie 
en het beheer worden uitgevoerd door de bedrijven, instellingen of 
particulieren. Tot nu toe zijn hiervoor nog geen locaties en initiatiefnemers 
gevonden. De gemeenten sluiten aan bij initiatieven van particulieren. 

 Pilot Erlenmeyer potten (lopend project)
 In maart 2018 is gestart met een pilot Erlenmeyer potten met bomen 

(Lineair arboretum), vooruitlopend op de toepassing van het Handboek bij 
ruimtelijke projecten. Deze manshoge Erlenmeyers worden speciaal voor 
dit gebied ontwikkeld en bestaan uit biobased material, waarover de WUR 
adviseert. Het  uittesten van het materiaal op houdbaarheid, beheer en 
effect op bomen duurt ca. 2 jaar. 

 Verkenning Landschap en vestigingsklimaat (nieuw project)
 Een goede landschappelijke kwaliteit is een belangrijke vestigings-

voorwaarde voor de KennisAs. Daarom starten we een verkenning voor het 
gebied Ede-Wageningen om te bezien hoe landschap en vestigingsklimaat 
zich tot elkaar kunnen verhouden en wat ze voor elkaar kunnen betekenen. 



Resultaten 2017

1. Handboek inrichting openbare ruimte. Een 
handboek met bouwstenen voor de inrichting van 
de openbare ruimte in de KennisAs, om deze een 
hoogwaardige uitstraling te geven.

2. Het onderzoek “Kennispark FoodValley” is 
afgerond en vastgesteld. Inmiddels is de 
kwartiermaker gestart. 

3. Versterken onderwijs. Het onderwijs op MBO-
niveau is versterkt door een gezamenlijke opzet 
voor een MBO-Food opleiding. Op HBO-niveau 
gebeurde dit door de start van de minor Food 
en het aantrekken van een lector Voeding en 
Gezondheid bij de CHE.

4. De haalbaarheid van een accelerator op de WFC-
locatie is aangetoond. Het proces voor werving 
van een programmerende partij is gestart. 

5. Voor het onderzoeksprogramma Food & 
Consument, gerelateerd aan WFC, is de 
verkennende fase afgerond. 

6. Branding & marketing vond plaats door 
publicaties in landelijke bladen en deelname aan 
events als Food Unplugged en de World Food 
Day. Daarnaast is de booqi geactualiseerd en een 
digitale toolbox (‘FoodintheValley’) opgezet. 

7. In mei 2017 is de eerste Agrofoodmonitor Ede 
uitgebracht. Deze monitor geeft kwantitatief 
inzicht in de betekenis van Agrofood voor dit 
gebied. De volgende monitor maken Ede en 
Wageningen samen.

8. De Citydeal Kennis Maken is vanaf najaar 2017 
gestart met de vorming van een agenda. Voor de 
eerste verkenning met WUR, CHE, Idealis en beide 
gemeenten is gewerkt met een procesbegeleider. 
Een aanpak waar landelijk veel belangstelling 

 voor is. 


