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Samenvatting
Dit document presenteert een eerste idee voor
de gehele groenstructuur van het WFC-terrein;
complementair aan de visie voor een innovatief
en bijzonder kennispark. Een opzet die past bij de
vele verschillende vormen van openbaar groen:
van strakke architectonische perken tot een
levendig voedselbos. Kenmerkend voor Ede en het
WFC-terrein is de lading van deze vormen met de
thema’s food en Veluwe.
Food en Veluwe zijn de twee grootste iconen
waarmee de gemeente Ede zich onderscheidend
kan profileren naar een internationale omgeving.
Het WFC moet op alle niveaus van wereldklasse
zijn. Het grote terrein vraagt vanwege de veelheid
aan functies om een samenbindend en herkenbaar
landschappelijk raamwerk. Tegelijkertijd is variatie
en diversiteit in beeld en gebruik nodig om de
buitenruimte van waarde te laten zijn. Daardoor
wordt het hele terrein een kennisbelevingspark,
aantrekkelijk voor bezoekers en bedrijven.
Landschappelijk raamwerk
Een belangrijk thema is de verweving van stad en
natuur. Het Veluwelandschap wordt naar binnen
gehaald en vormt een dragende structuur die
robuust, flexibel en duurzaam is. Het bestaande
plan gaat uit van de reeds aanwezige kwaliteiten
als belangrijkste dragers van de ruimtelijke
identiteit.
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Op basis van het landschappelijk raamwerk
zijn verschillende deelgebieden met eigen
karakteristieken te onderscheiden. Per deelgebied
is gekeken naar de huidige situatie en hoe
deze het doel van het WFC kan versterken.
Hier hoort ook een eerste suggestie voor
voedselgerelateerde toevoegingen bij, welke
past bij de architectonische uitwerking van de
verschillende deelgebieden. Daarbij is rekening
gehouden met het karakter, de beheersintensiteit
en de funcitie(s) van het gebied.
Rijkdom van het thema food
Het thema food is een rijk onderwerp. Het
gaat niet alleen om eten, het gaat om geur, om
smaak, maar het gaat ook om het vergroten van
de biodiversiteit of het nadenken over nieuwe,
circulaire manieren van voedselproductie. Een
gevarieerd voedselbos, fleurige tuinen met
eetbare elementen, een park vol notenbomen
en een eetbare groenlaag in de bosstrook zijn
mogelijkheden die de rijkdom van het thema food
laten zien. Het samenspel tussen food + cultuur,
food + biodiversiteit, food + uitstraling en food
+ fauna leidt tot gevarieerde en waardevolle
combinaties. Deze laten zien dat het onderwerp
food op meerdere vlakken van toegevoegde
waarde kan zijn. Food smaakt naar meer!

Verhalen vertellen
Het terrein nodigt uit tot het vertellen van
verhalen. Verhalen over Ede en de Veluwe.
Maar ook verhalen over de geschiedenis
en ontwikkeling van voedsel, het mondiale
voedselprobleem, voedselvraagstukken voor
de toekomst en innovaties op het gebied van
voedsel. Maar er is ook ruimte voor verhalen over
de eigen tuin, wat kan men thuis, op het gebied
van voedsel doen?
Het idee is om het hele terrein, samen met de
ruime omgeving, in te zetten als ‘verlengstuk’ van
de Experience, waarbij de buitenruimte onderdeel
wordt van deze beleving. De business op het
WFC moet zich bevinden in een authentieke,
inspirerende omgeving, met het imago van de
Veluwe. Agri en food staan dicht bij de natuur en
wat is er mooier dan deze te combineren en te
versterken.
Kennistuinen
De kennistuinen zijn een onderdeel van
placemaking en branding van de locatie. Ze zullen
voor het brede publiek het begin van de nieuwe
ontwikkeling markeren. De kennistuinen vormen
in een vroeg stadium van de totale ontwikkeling
van het WFC-terrein al een aantrekkelijk
herkenningspunt op het grote terrein, dat
langdurig in ontwikkeling is.

De tuinen zijn multifunctioneel. Ze vormen een
etalage en lab tegelijkertijd. Ze bieden een locatie
voor innovatie en onderzoek, maar ook voor de
praktijk van ontwikkelingen in de voedselketen.
Daarnaast heeft het publiek de mogelijkheid
om het terrein te ontdekken en mee te doen
aan activiteiten. Het is een startpunt voor
ontmoetingen tussen bewoners en bedrijven
onderling. In het WFC ligt de focus op voeding
en alles wat daarmee samenhangt. Maar er moet
ook ruimte zijn voor thema’s die daar nauw mee
verwant zijn, zoals ecologie en duurzaamheid. In
het verlengde van de ontmoetingsfunctie en de
ruimte voor ecologie en duurzaamheid, ligt er een
specifieke functie voor educatie.
De weg er naartoe
De belangrijke vraag: hoe nu verder? Op dit
moment wordt de hand gelegd aan een globale
stedenbouwkundige opzet. Op basis van dit
globale plan zullen, wellicht per deelgebied,
stedenbouwkundige- en inrichtingsplannen
worden gemaakt. In elke stap worden
afwegingen gemaakt tussen de gewenste
gebruikswaarde, het beeld, natuurwaarden en
juridische randvoorwaarden. Dit alles in nauwe
samenwerking met alle relevante stakeholders.
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De rijkdom van het thema Food

Het World Food Center (WFC) is dé plek waar iedereen kan
beleven wat de kracht is van de Nederlandse foodsector.
Het WFC Experience Center is een iconisch gebouw met
internationale allure en gericht op innovatie en educatie.
De voedselwaardeketen is de rode draad en laat de WFCbezoeker foodgerelateerde ervaringen op doen. Op unieke
wijze ziet, proeft, ruikt, voelt én hoort de bezoeker de
voedselwaardeketen in het Experience Center. Dit is een
goede stap naar een meer bewuste, gezonde, welvarende en
duurzame samenleving. Bij het WFC gaat het niet alleen om
het bezoek aan het Experience Center, maar om het geheel
aan mogelijkheden voor een foodgerelateerd dagje uit. De
bijzondere landschappelijke context biedt daarvoor veel
potentie. Zo kan een voedselbos bijvoorbeeld een hele sterke
aanvulling zijn op het concept van het World Food Center. Ook
voor het WFC Kennispark kan een bijzondere buitenruimte
complementair en waardevermeerderend zijn. Het WFC
Kennispark is gericht op het huisvesten van voedselbedrijven
en -instellingen op het gebied van onderzoek, innovatie
en dienstverlening. Voor hen is een bijzondere en wellicht
experimentele buitenruimte een extra reden om zich te
vestigen op het WFC Kennispark.
Programma’s Food, KennisAs en Duurzaamheid
De ontwikkeling van het WFC-gebied past geheel in de visie
van Ede. Deze visie wordt onder andere zichtbaar in de
programma’s Food, Duurzaamheid en de KennisAs van de
gemeente Ede. Door middel van het programma Food stuurt
Ede aan op een gezonde en duurzame voedselkeuze voor en

door inwoners van Ede. Daarnaast profileert Ede zich als plek
waar alle agrifoodbedrijven en -initiatieven in de voedselketen
innovatief en duurzaam kunnen opereren. Dit is bij uitstek in lijn
met de doelstellingen van het WFC Experience Center en het
bijbehorende Kennispark.
De gemeenten Ede en Wageningen en de provincie Gelderland
bundelen hun krachten met één gemeenschappelijk doel: de
kenniseconomie in de KennisAs laten uitgroeien tot motor
voor de hele economie. Er is nauw contact met het Rijk en
met de EU om aan te sluiten bij het topsectorenbeleid. Vanuit
het programma Duurzaamheid wordt aangestuurd op een
duurzame manier van planvorming, inrichting en vooral op het
stimuleren van het innovatieve karakter van het planidee. Dat
innovatieve karakter is ingebed in de eigentijdse restauratie van
de monumentale kazernegebouwen, het ontwikkelen van een
duurzaam en innovatief Kennispark en een Experience Center
met internationale uitstraling en dito buitenruimtes.
De rijkdom van het thema Food
Het onderwerp food is veel breder dan alleen voeding. Ook
gezondheid, interactie en kennisontwikkeling zijn thema’s die
gekoppeld kunnen worden aan Food.
Daarnaast zijn duurzaamheid en circulariteit onderwerpen die
een relatie met voedsel kunnen hebben. De eindeloze productie
van noten van een notenboom is een ultiem voorbeeld van
circulariteit. Een voedselbos, ingericht op basis van ecologische
principes, is duurzaam. Ingrijpen van de mens is niet nodig en
het systeem is zelfvoorzienend. Het doel van dit document is
het gesprek rondom Food in breder perspectief te zien, niet

Educatie

alleen eten, maar duurzaamheid, educatie, biodiversiteit,
circulariteit en allerhande andere thema’s
Kiezen om gekozen te worden
Dit document bevat mogelijke bouwstenen voor de inrichting
van de openbare ruimte van het WFC-terrein. Deze bouwstenen
passen bij de verschillende landschappelijke functies (zakelijk,
educatief, recreatief) en verschillende landschappelijke
karakters (openbare ruimte, aansluiting met natuur en
monumenten). De bouwstenen zijn op originele wijze ingevuld
met de thema’s food en Veluwe.
Het zijn experimentele, innovatieve, haalbare en concrete
ideeën met meerwaarde. De ambities voor het plan zijn
hoog, die gelden ook voor de inrichting van de buitenruimte.
Het gebied grenst aan de Veluwe en is aangewezen als
foerageergebied voor verschillende kleine zoogdieren.
Traditionele vormen van landbouw zijn door de arme zandgrond
en het risico op vraat, moeilijk in stand te houden en sluiten
niet aan bij de bijzondere landschappelijke positionering
van het gebied. In plaats van de traditionele boerderij met
wortels en aardappelen de stad in te halen, is gezocht naar
nieuwe vormen van voedselproductie en voedsel gerelateerde
elementen voor de buitenruimte welke passen bij de Veluwe
en de historie van de plek. Deze bouwstenen zijn niet in beton
gegoten. In tegendeel, ze vormen een basis om met elkaar
het gesprek te voeren over de invulling van het WFC terrein,
met ruimte voor ieders wensen. Het document kan gebruikt
worden als voorbeeldenboek voor betrokken meedenkers
en belanghebbenden. Het kan inspireren, verwarmen en de
samenwerking voeden.
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Food en Veluwe, dragers van gebiedsontwikkeling
Gevarieerd en samenhangend geheel
Het grote terrein vraagt vanwege de veelheid aan functies om
een samenbindend en herkenbaar landschappelijk raamwerk.
Tegelijkertijd is variatie en diversiteit in beeld en gebruik nodig
om de buitenruimte van waarde te laten zijn.
Verrassend en Veluws kennisbelevingspark
Onderscheidend aan het WFC is de samenhangende uitstraling
en variatie in activiteiten. Daardoor wordt het terrein een
groen-, food- en kennisbelevingspark, aantrekkelijk voor
de Edese bevolking, bewoners, bezoekers en bedrijven. De
publieke activiteiten concentreren zich rond het levendige hart
bij het Experience Center. Deze vormt het kloppende hart van
het terrein.
De bijzondere plekken uit het verleden worden opgenomen
in de structuur van de openbare ruimte. Zij krijgen betekenis
door het beleefbaar maken van hun verhalen. Het gaat om het
Ketelhuis, de Stormbaan, de Stingerkoepel en de steilrand aan
de top met mogelijk restanten van een oude wildwal.
Zij dragen bij aan de identiteit van het gebied en maken het
voor Edenaren herkenbaar. Foodevents vinden plaats op de
geschakelde groene plateaus in het hart van het WFC of meer
verscholen in het stormbaanbos.
Het landschappelijke raamwerk gaat uit van het benutten van
de locatiegebonden kansen. De geomorfologie, de ondergrond,
vormt de basis van het plan. De hoge, arme gronden van de
kazerneterreinen geven een scherp contrast met de rijke
agrarische gronden in de Vallei.

Landschappelijk raamwerk
Een belangrijk thema is de verweving van stad en natuur.
Het Veluwelandschap wordt naar binnen gehaald en vormt
een dragende structuur die robuust, flexibel en duurzaam
is. Hoogteverschillen, waterinfiltratie en ontsluiting zijn
geïntegreerd in een aantrekkelijk raamwerk. Dit is gunstig voor
de natuur en relatief eenvoudig te beheren. Loodrecht op de
centrale as zijn vijf verbindende groene stroken gesitueerd Die
vallen globaal samen met bestaande steilranden. Deze groene
dragers hebben elk een wisselend karakter: boomgroepen,
velden of stevige stukken bos. Langs de bosrand, de Sysseltse
zoom, wordt een opener heidelandschap gecreëerd.
Het gebied kent twee soorten dragers: lanen en parklopers.
De lanen zijn verbindingen met de hoofdroute voor de
auto met de formele entrees van de gebouwen. Bedrijven
hebben hieraan een duidelijk adres en zijn goed vindbaar. De
zogenaamde parklopers zijn verbindingen met de recreatieve
verkeersroutes en de informele entrees en tuinzijdes van de
gebouwen. De inrichting is gericht op bezoekers en gebruikers.
Ontmoeten, ontdekken, verrassen en beleven staat daarbij
centraal.
Terrasvormige hoofdopzet
Het bestaande plan gaat uit van de reeds aanwezige kwaliteiten
(Veluwe en kazernegebouwen) als belangrijkste dragers van de
ruimtelijke identiteit. Het Experience Center wordt ingezet als
attractie en vliegwiel voor de planontwikkeling.
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In aansluiting op de kloeke kazernegebouwen zijn bouwvelden
bedacht die telkens een samenhangende eenheid vormen.
Die samenhangende eenheden zijn robuust van buiten en
grenzen pal aan het landschap. Aan de binnenzijden zijn de
overgangen diffuus. Bijzondere binnentuinen, food gardens,
verticaal groen, terrassen en kunstobjecten verbijzonderen
de ruimten en verrassen de bezoekers. De grootschalige maat
van de nieuwe bouwvolumes krijgt door de aanleg van brede
stroken groen tussen de bouwvelden een tegenhanger in de
buitenruimte. Het contrast tussen robuuste en natuurlijke
bosstroken buitenom en gecultiveerde, hightech binnentuinen
verrast en maakt de beleving compleet.
Centrale zone in een boskader
Voor de kazernes ligt een open park met terrassen, dat
via het plein tussen de kazernes overgaat in een centrale
parkruimte. Deze wordt gevormd door grote, flexibel te
gebruikengrasplateaus met enkele solitaire bomen. Het
terrein wordt omzoomd door een volwassen bosrand die
overgaat in het grotere Veluwebos.

Kloppend hart en groene rits
De ruimte rond het Experience Center en het exercitieplein
vormt het levendige hart van het terrein. Hier vindt de
ontvangst van het merendeel van de bezoekers plaats. Vanuit
het kloppend hart is het terrein op verschillende manieren te
verkennen. De monumentale steilrand werkt als groene rits.
Deze ritst de monumentale kazernewereld en het eigentijdse
en innovatieve achterterrein aaneen. Delen van het terrein
zijn gericht op educatief bezoek, andere delen op de zakelijke
gebruiker. De groene rits en het landschappelijk raamwerk
binden alle verschillende functies samen.

Schaalstudie
Een aantal, op bepaalde vlakken aan het WFC relateerbare, referentieprojecten zijn over het plan voor het WFC -terrein geprojecteerd, om gevoel te krijgen voor maat en
variatie. De bestaande tuinen, parken en kennisplekken geven een gevoel van het laadvermogen van het WFC raamwerk. Ze laten zien dat binnen de maatvoering van
het terrein een gevarieerde en samenhangende invulling mogelijk is. Zowel intieme ruimtes voor kleine evenementen als grotere ruimtes voor publieke bijeenkomsten van
formaat kunnen hier een plek krijgen.

Paleis het Loo, Apeldoorn

Kwekerij de Kas/park Frankendael, Amsterdam

Opper vlakte:
Jaar:		
Type:		
Gebruik:		
Programma:

Opper vlakte:
20 ha
Jaar:		
1998
Type:		
park
Gebruik:		
intensief
Programma:
restaurant,moestuin,volkstuinen,
		
spelen, educatief, scouting, 		
		kasteeltuin, markt

7.8 ha
1686
tuin
intensief
museum

Hor tus Botanicus, Leiden

Voedselbos Ketelbroek, Groesbeek

Opper vlakte:
Jaar:		
Type:		
Gebruik:		
Programma:

Opper vlakte:
Jaar:		
Type:		
Gebruik:		
Programma:

3.6 ha
1590
tuin
intensief
educatief, grandcafé

2.4 ha
2009
landbouw
extensief
educatief, voedselproductie
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Vertellen van smakelijke verhalen
Het in het Experience Center vertelde verhaal over de
voedselwaardeketen vormt voor veel bezoekers een eerste
kennismaking met dit verhaal. Het idee is om het hele terrein,
samen met de ruime omgeving, in te zetten als ‘verlengstuk’
van de Experience. Zo bieden we een volwaardig dagje uit.
Voor de een kan een verlenging bestaan uit een fietstocht
door de Foodvalley, voor de ander is een wildplukexcursie met
kookworkshop een leuke afsluiting van de dag. Ook ruimte
voor debat, het ontmoeten van bedrijven en een bezoek aan
Ede kunnen op het programma staan. Door het terrein niet als
een doorsnee park te ontwerpen, maar meer lading en diepere
betekenis te geven, geeft het landschappelijk raamwerk een
extra dimensie aan het WFC bezoek. De verweving van stad
en natuur, parken en tuinen, geuren, smaken en kleuren van
landschappen, vormt voor ieder wat wils. Eenvoudige verhalen
over hoe de mens ooit met de seizoenen at, tot complexe
verhalen over voedselinnovatie, zijn via een ‘parcours’ over het
terrein te beleven.
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het experience bezoek gaat buiten verder

WNF Zeist, hoogwaardige werkomgeving in natuurlandschap

Business
Authentieke en inspirerende omgeving voor bedrijven
Grote bedrijven hebben als missie succesvol te zijn en als
zodanig gezien te worden door hun klanten. Een deel van de
bedrijven is op zoek naar ‘reuring’, exposure en zichtbaarheid.
Een ander deel is op zoek naar een hoogwaardige, rustige en
ruimtelijk aantrekkelijke omgeving die een goede basis vormt
voor bijvoorbeeld onderzoek.
Het kantoorpand van het Wereld Natuur Fonds in
Zeist is daar een goed voorbeeld van. Los van de grote
duurzaamheidsambitities die in het pand verwezenlijkt
zijn, draagt de plek in Zeist bij aan het totaalbeeld van het
landschap.
De locatie in Zeist staat in een mooie natuurlijke omgeving,
met goede horeca aan de Arnhemse Bovenweg. Soms komt er
een ree, vogel of eekhoorn voorbij. De bossen en de parken
hebben een rustgevende werking, voordat de hectiek binnen
de organisatie begint. Het dakterras wordt altijd volop bezocht
en gasten zijn altijd verrast door de mooie omgeving.

Bedrijfsbezoek - Business 2 Consumer en Business 2 Business

Speeltuin - stormbaan - fun

guide

Debate!

Voedselbos - education, elaboration

Debate - Business 2 Society

EXPERIENCE

Enter

De business op het WFC moet zich bevinden in een
authentieke, inspirerende omgeving, met het imago van de
Veluwe. Agri en food staan dicht bij de natuur en wat is er
mooier dan deze te combineren en te versterken.
Food en Veluwe zijn de twee grootste iconen waarmee de
Gemeente Ede zich onderscheidend kan profileren naar
een internationale omgeving. Het WFC moet op alle niveaus
van wereldklasse zijn. Dus ook de buitenruimte. Een goede
zonering met afwisselend actieve, drukke plekken en ruimtes
die rustiger zijn, draagt bij aan een terrein dat een brede groep
bedrijven aanspreekt.

Business

Engage

?

?
?

Exit

WFC Park en showkas - education, elaboration, fun

Frisopark

LIVING
Company

WFC - food, drinks, events and living

WFC

WFCbike - explore and visit Veluwe - Ede - Foodvalley

terrein en omgeving inzetten als verlengstuk van de experience

sequentie van belevingen als onderdeel van totaalexperience

15

2

De smaken van
het WFC

16

World Food Center - foodscan

nieuwe wetenschappelijke inzichten toepassen of testen

Inspirerende verhalen
Het terrein nodigt uit tot het vertellen van verhalen.
Verhalen over Ede en de Veluwe. Maar ook verhalen over
de geschiedenis en ontwikkeling van voedsel, het mondiale
voedselprobleem, voedselvraagstukken voor de toekomst en
innovaties op het gebied van voedsel. En het moet ook nog
leuk zijn. Het terrein kan niet alleen voedsel laten zien, maar
moet ook een basis bieden voor gesprekken over hoe we met
voedsel omgaan of hoe we erover denken. Waarom eten we
niet met seizoenen mee, zou dat niet juist heel logisch zijn?
Wat doet dat met ons lichaam? Wat is gezond en wat niet?
Nooit aten we gezonder dan de eerste jaren van de Tweede
Wereldoorlog.
Verschillende smaken
Op basis van het eerder op hoofdlijnen uitgewerkte
landschappelijk raamwerk zijn verschillende deelgebieden
met eigen karakteristieken te onderscheiden. Per deelgebied
is een eerste suggestie gedaan voor voedselgerelateerde
toevoegingen. Daarbij is rekening gehouden met het karakter
van het deelgebied. Het resultaat is een soort menukaart van
de verschillende deelgebieden. Deze biedt keuze in smaken en
gerechten die bij het uitwerken van de deelgebieden gebruikt
kunnen worden.
Het terrein leent zich, door de veelheid aan sfeergebieden
en functies, heel goed voor een verkenning naar het op
verschillende manieren integreren van het thema voedsel. De
verschillende deelgebieden hebben in het stedenbouwkundige
plan al hun eigen signatuur gekregen. Het verrijken van die
signatuur met het thema voedsel kan het verhaal van de
voedselwaardeketen en de kennismaking met- en verdieping in
het voedselthema vergroten.

Nooit aten we in Nederland gezonder dan in de eerste twee jaren van de Tweede Wereldoorlog.
Dat wil wat zeggen over onze huidige voeding en eetpatroon.
De intrede van de industrialisatie rond 1850 veranderde ons voedingspatroon rigoureus en in een ongekend tempo. Nieuwe
productie- en conserveringstechnieken zorgden voor de massale productie van voedsel. Hierdoor werd er buiten het seizoen gegeten
en werd er van de andere kant van de wereld aangevoerd. Door deze ontwikkeling kwam de consument steeds verder van de
voedselproductie af te staan. Zijn kennis over voedingswaarden kelderde tot een minimum.
De Tweede Wereldoorlog gooide roet in het eten van deze ontwikkelingen. Nederland was weer aangewezen op lokale productie door
het wegvallen van voedselimport. Negen miljoen monden moesten gevoed worden van louter eigen grond. Er werd teruggegrepen
op een eeuwenoud systeem: de veestapel werd geruimd en het grasland werd ingezet voor het verbouwen van stevige en gezonde
voedingsmiddelen zoals aardappelen, peulvruchten en andere groenten. Dit overwegend plantaardig voedselpatroon werd kracht
bijgezet met kookboekjes en pamfletten. Daarin werd gestimuleerd om zelf groenten en kruiden te verbouwen en je te verdiepen in
de eetbare natuur en daar creatief mee te zijn.
Na de schaarste uit de laatste oorlogsjaren was het verlangen naar het voedsel van voor WOII groot. Binnen slechts enkele jaren was
de voedselsituatie weer zoals voor de oorlog. De technologische ontwikkelingen zetten zich in nog rapper tempo voort. Het resultaat
is de voedselsituatie waarin we anno 2017 verkeren: alles is mogelijk, voedingskennis bij de consument is er nauwelijks en de
schappen van de supermarkt liggen voor 80% vol met producten die de consument van voor WOII niet zouden herkennen.
Is er weer een crisis nodig om ons voedingspatroon in balans te brengen en kennis over voeding te vergroten? Of zijn er andere
manieren?
Manon Henzen, kookhistorica Eetverleden
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historische luchtfoto; park en tuin

A. Frisopark
Bestaande situatie
Oorspronkelijk was het Frisopark groter en reikte het tot aan
het Noordplein. Het had een centrale as haaks op het kazerne
ensemble en twee diagonale assen vanuit de hoofdtoegang
van de gebouwen. Qua inrichting was het een combinatie
van een parkachtige uitstraling met tuinachtige elementen
zoals plantvakken, vormsnoei en heesteraccenten. In het
kader van de stationsontwikkeling wordt het zuidelijke deel
van het Frisopark vergraven. Vanaf de stationstunnel wordt
het park traps- en hellingsgewijs weer opgebouwd tot het
oorspronkelijke maaiveld.
Een scherpe overgang tussen park- en stationsomgeving
versterkt het karakter en de ‘eigenheid’ van het Frisopark. Een
meer formele en tuinachtige opzet voor de gebouwen versterkt
de monumentale uitstraling van het geheel. Voor bezoekers die
met het openbaar vervoer aankomen wordt het Frisopark de
eerste stap op het WFC-terrein. Een heldere ‘branding’ door
middel van integratie van food in het park draagt bij aan een
herkenbare binnenkomst op het WFC-terrein.
Mogelijke foodgerelateerde invullingen
Het nieuwe Frisopark weet twee werelden te combineren. Het
is een monumentaal park en een levendige ontvangstruimte.
Bezoekers hebben hier zicht op de historische
kazernegebouwen. Een relatief open karakter zorgt voor
overzicht. Je wordt uitgenodigd om het terrein dat verderop
ligt te gaan verkennen.
Door de openheid heeft het Frisopark een zonnig karakter. De
boomsoorten die hier aangeplant worden, zullen zich daarbij
thuis moeten voelen. In het Frisopark passen robuuste bomen,
meestal solitair of als klein ensemble.
Soorten met rijke, eetbare bloei hebben de voorkeur. Juist in
18
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het zicht zijn ze dan oogstrelend. De juiste soortkeuze heeft ook
gunstige effecten voor insecten. Zij kunnen op verschillende
momenten volop stuifmeel en nectar vinden. De Anna
Pauwlonaboom, Cercis, Japanse rozijnenboom, Sorbopyrus
‘shipova’ en tamme kastanje zijn geschikte bomen. Als de
olijfwilg (Eleaegnus umbellata) hier bloeit, verspreidt ze een
zoete geur.
Pal voor de kazernegebouwen is ruimte voor een meer
tuinachtige invulling met een veelheid aan food-accenten
die passen binnen een formele tuinopzet. Denk aan robuuste
kardoen en de heerlijk geurende rozemarijn. Het zijn prachtige
planten die ook nog eens culinair gebruikt kunnen worden. Ook
fruitbomen, solitaire of in lei-vorm, zijn mogelijk als onderdeel
van de formele tuinopzet. De veelheid aan soorten bloemen en
planten leidt tot substantiële verhoging van de biodiversiteit.
Voor de in het gebied aanwezige vleermuizen leidt dat ook
tot een voedselrijk milieu. Het elk jaar weer terugkerende
plantenbeeld is circulair, en daardoor erg duurzaam.
Gebruik en beheer
De meer formele tuinachtige opzet kent een relatief hoge
beheerintensiteit. Omdat het de eerste kennismaking is met het
terrein, is een verzorgde en piekfijne uitstraling een vereiste.
Geuren, kleuren en uitleg vormen een eerste introductie in de
eetbare wereld. Deze formele tuinopzet leent zich niet op alle
plekken goed voor wildplukken en struintochten door het groen.
Het nieuwe Frisopark wordt bovenal een mooie en prettige plek.
Dat hier ook nog eetbare bloemen, bladeren, vruchten en noten
te vinden zijn, is te zien als een extraatje voor degenen die oog
hebben voor deze dimensie van het park. Na een bezoek aan het
WFC is dit wellicht voor meer mensen vanzelfsprekender.

Recept:

Friso-appeltaar t met
rozenblaadjes in het
ketelhuis-restaurant

Druiven in de haag
De zonnige ligging maakt ook teelt van druiven mogelijk. De Romeinen lieten druiven rijpen in haagstructuren. De veldesdoorn heeft een fraaie,
gele herfstkleur en is een sterke plant. De Romeinen wisten hier slim op in te spelen door de veldesdoorn als ‘klimrek’ voor druiven te gebruiken.
Door de wijnstok aan de noordkant van de struik te planten gaat de druif de struik ingroeien. Door vervolgens de struik om de een tot twee jaar te
snoeien op circa 180 centimeter, blijft gelijktijdig de druif beperkt qua hoogte. De veldesdoorn past zich hierop aan en kan de klimplant makkelijk
dragen. Sterker nog, deze levende constructie gaat niet roesten of rotten! Eerdere experimenten laten zien dat dat op deze manier de rijpende
druiventrossen al na een paar jaar binnen handbereik te oogsten zijn.

bloesem als voorbode voor rijke vruchten in het voorjaar

oogst uit de tuin

geurende kruiden

eetbare bloemen van de naaktbloeiende cercis

Japanse rozijnenboom

eetbare bloemen
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achterzijde Mauritskazerne

B. Kazernezone
Bestaande situatie
De monumentale gebouwen, het exercitieplein en de steilrand
met bomenrij vormen een samenhangend geheel. De dubbele
bomenrij op de steilrand vormt een ruimtelijke barrière naar
het achterliggende gebied. Door strategisch te dunnen en ook
in de onderlaag veel weg te halen ontstaat een transparanter
geheel. Zo ontstaat er een zichtrelatie tussen beide werelden
en wordt het bijzondere landschapselement ingezet als
‘groene rits’. Deze knoopt de monumentale en nieuwe wereld
aan elkaar. De ruimte rondom de kazernegebouwen wordt
grotendeels verhard. Het iets verlaagde exercitieterrein wordt
ingezet als waterplein. Bij piekbuien kan daar regenwater
verzameld worden. Het exercitieplein is, na aankomst vanuit
de parkeergarage of het station, de centrale ruimte waar
bezoekers worden ontvangen en bezoekersstromen worden
afgewikkeld. Het is ook de verbinding naar het centrum van
Ede. Via een fiets- en voetgangersbrug over de Parklaan is
er een rechtstreekse en aantrekkelijke verbinding met het
centrum.
Mogelijke foodgerelateerde invullingen
De centrale ruimte op het plein is de meest representatieve
zone van het gehele project. Het is het levendige hart en is dé
ruimte voor de samenkomst van allerhande bezoekersstromen.
Door bijvoorbeeld te werken met iconische potten met
seizoensgebonden vulling, food-kunst en andere hoogwaardige
tijdelijke invullingen, is het terrein alle dagen van het jaar
anders.
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Afhankelijk van de stedenbouwkundige invulling, zijn tussen de
achtervleugels van de monumenten of tussen de nieuwbouw
kleinschalige ‘tuinen’ mogelijk. Deze kunnen een kruidenachtig
karakter krijgen. Ook meer exotische en kwetsbare soorten zijn
hier mogelijk en iedere plek kan anders zijn. Adoptie door,
en een relatie met, aangrenzende bedrijven (bijvoorbeeld een
restaurant wat kruiden teelt) wordt aanbevolen. Variatie en
verrassing zijn sleutelwoorden.
Het groen is ondergeschikt en complementair aan het
monumentale geheel van kazernegebouwen en bomenrijen op
de steilrand.
Gebruik en beheer
De wereld rondom de monumenten wordt grotendeels
verhard. Met losse elementen als grote potten, bakken,
tijdelijke installaties en dergelijke, kunnen verrassende, met
het seizoen mee variërende, hoogwaardige groenstatements
worden getoond. Het onderhoudsniveau is hoog.
Het karakter van de groeninvullingen kan kleinschalig,
hoogwaardig, exclusief en experimenteel zijn. De bezoeker kan
kennismaken met onbekende planten, kruiden en combinaties
daarvan. De kleinschalige opzet levert geen aanzienlijke
oogsten, maar selectief gebruik door bijvoorbeeld bedrijven,
restaurants, onderzoekers is mogelijk. De invulling van de
tuinen, het onderhoud en seizoensgebonden aanplant, lijkt het
beste te kunnen gebeuren door bedrijven die gevestigd zijn in
het gebouw.

Recept:

Ver veinethee met sinaasappel

voedselmuur of -bank

bescherming bijzondere planten

tijdelijke accenten

kleinschalige en variabele invullingen

kleurrijke ensembles

architectonische patronen

verplaatsbare elementen

educatie

relatie met gevels
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wonen in de bosrand

C. Sysseltse Zoom
Bestaande situatie
De Sysseltse zoom en de bosrand langs het spoor zijn
kwetsbaar en niet geschikt voor grootschalige betreding. Toch
kunnen ze op subtiele wijze bijdragen aan het thema food. De
zone rond de Sysstelt kent een gevarieerde bebouwingsopzet.
Daarbij wordt de heide die op de steilrand aanwezig is, het
terrein opgetrokken. Hierdoor ontstaat een extensief, Veluws
beeld wat onder andere de beschermde zandhagedis kan
huisvesten.
Mogelijke foodgerelateerde invullingen
Door in de bosrand op strategische plekken inheemse,
bloeiende bosbomen zoals linde toe te voegen, wordt het
bosbeeld verrijkt en de ecologische functionaliteit verbeterd.
Het is niet het idee de heide en bomen te gaan eten. Wel
zijn heide en linde goede planten voor bijvoorbeeld een bij
om nectar te oogsten. Bijen zoeken in de wijde omgeving
naar bloeiende bomen en planten om nectar te halen. Per
plant of bloeiperiode worden zo specifieke soorten honing
gemaakt. Door centraal op het WFC-terrein of op meerdere
plekken bijenvolken te huisvesten, kan de Sysseltse zoom
en de boszone langs het spoor ook een rol spelen in het
voedselverhaal. In de zomer kan Veluwehoning, WFC-honing,
lindehoning en heidehoning worden geslingerd en geproefd.
De randen zijn rijke plekken in het ecosysteem van het bos.
Door de geleidelijke overgang tussen zonnige- en schaduwrijke
plekken biedt het leefplaatsen voor veel soorten planten en
dieren.
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De mispel, het krentenboompje, de bosappel en de
vruchtmeidoorn bieden bloesem in het voorjaar, in een later
seizoen volgen dan de bessen en het valfruit. Dat is een
feest voor veel vogels en foeragerende dassen. Wandelaars
kunnen in deze zone de Veluwe zien, ruiken en proeven.
Daarnaast vormt de bosrand de poort naar de Veluwe. Ervaren
wildplukkers vinden een overvloed aan voedsel op de Veluwe.
Georganiseerde rondleidingen over de Sysstelt laten de
rijkdom zien van het Veluwse bos.
Gebruik en beheer
De bosrandzones en ruige velden worden extensief
onderhouden. Alleen onderhoud dat noodzakelijk is voor
instandhouding en veiligheid wordt gepleegd. Het gebied
functioneert vooral als ruimtelijke ‘begrenzer’ van het terrein,
en is vanwege de ecologische functionaliteit minder geschikt
voor grote hoeveelheden bezoekers. Het gebied vormt het
startpunt voor wildplukexcursies in het Veluwse Bos.

Recept:

bosaardbeien met heidehoning

De Veluwe, een creatie van de mens
De wisselwerking tussen mens en natuur heeft in dit gebied door de eeuwen heen een variatie aan
begroeiingen opgeleverd. Voor de jaartelling groeide er een rijk loofbos, gedomineerd door eiken en linden.
Onder de hoge kruinen was plek voor andere vegetatielagen, met kleinere boomsoorten als hulst en
taxus, struiken als hazelaar en kruisbes, klimmers als kamperfoelie en bosrank, bosbodemplanten als
salomonszegel en bosaardbei. De opkomst van veeteelt en akkerbouw heeft in latere eeuwen de draagkracht
van de bodem overvraagd. De afvoer van (brand)hout, voer voor vee, strooisel en plaggen voor de akkers leidde
tot het ontstaan van grote zandverstuivingen en enorme heidevelden. Armoede en magere oogsten waren het
gevolg. Eind negentiende eeuw werd grootschalig ingezet op herbebossing van deze ‘woeste gronden’, met
name door de Heidemaatschappij en Staatsbosbeheer. Daarbij werden veelal exotische naaldbomen als grove
den, lariks en douglasspar ingezet. De laatste decennia worden de meeste van deze terreinen beheerd op een
manier die leidt tot een gevarieerd bos, met meer plek voor loofbomen. Hiermee lijkt de cirkel rond. De Veluwe
wordt weer een gebied met een rijk bos, waar bodemvruchtbaarheid opgebouwd wordt.

linde, passende toevoegingen in bosrand

de bij haalt voedsel uit de bosrand

eetbare varens uit het bos

excursies

bloeiende heide

dagkoekoeksbloem
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bestaande evenementen

omvorming van eentonig bos tot gemengd bos

D. Stormbaanbos en Parklaan
Bestaande situatie
De stormbaan zelf vormt een langgerekte plek in het bos langs
de Parklaan. De open plek in het westen komt, door de komst
van de Parklaan, meer in de luwte te liggen. De kwaliteiten van
de plek bestaan uit de combinatie van herkenbare militaire
objecten en een intieme, door bos omgeven ruimte. De
Parklaan komt, met name in de noordwestelijke zone, op zeer
korte afstand te liggen.
Een meer open bostype geeft ruimte aan ondergroei en
natuurlijke bosverjonging. Juist door die ondergroei te
stimuleren kan een gevarieerder en robuuster bos ontstaan.
Daarnaast geeft ondergroei een goede beschutting naar de
Parklaan, waarmee gevaarlijke situaties worden voorkomen. De
serie stormbaanelementen geeft aanleidingen voor sport en
spel.
Mogelijke foodgerelateerde invullingen
Het bos rondom de stormbaan creëert een eigen sfeer op deze
plek. Dit bos moet tijdig versterkt worden, om in te spelen
op de komst van de Parklaan aan de westkant en nieuwe
gebouwen aan de oostkant. Het is belangrijk dat de groene
omlijsting van de stormbaan voldoende robuust blijft. Het
sparrenbos is nu nog een eenzijdige plantage, met weinig
variatie en zeer kwetsbaar voor windval. Onder en tussen de
bestaande bomen kunnen vegetatielagen worden toegevoegd.
Deze versterken de beleving en biodiversiteit in dit gebied.
Inheemse bosplanten zoals kruisbes, rode bes, zwarte bes,
framboos, gele kornoelje en hazelaar horen daar zeker bij.
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Ook blauwe bessen zullen zich onder de sparren thuis voelen.
Struinend door het bosje valt er in het plukseizoen veel lekkers
te snoepen.Pal naast de stormbaan kan aan de bosrand een
‘saladebuffet’ worden aangeplant. Het gaat hierbij om diverse
eetbare soorten planten. Met eetbaar blad of smakelijke
bloemen dragen deze bij aan een lekkere salade bij de picknick.
Muskuskaasjeskruid, winterlinde, Sechuan peper, Toona
sinensis en de sneeuwklokjesboom zijn enkele soorten die
hiervoor geschikt zijn.
Gebruik en beheer
De voormalige stormbaan heeft zich al bewezen als
uitmuntende locatie voor kleinschalige festivals, zoals Food
Unplugged. Het idee is om kleinschalige evenementen te
behouden en zelfs uit te breiden. Grotere evenementen
vinden plaats in de centrale parkzone of rondom de
kazernegebouwen.
Maar het is óók een plek om te picknicken of te ravotten. Het
saladebuffet is op zich onopvallend en gaat als vanzelf op in
de zoomvegetatie van het bos. Bij evenementen kan ter plekke
worden geoogst; als onderdeel van het evenement en als
onderdeel van het te bereiden gerecht. Het beheerniveau is
extensief.

Recept:

salade uit eigen bos

picknick

frambozen uit het bos

uitleg en ruimte voor vragen

verrassingen in de bosrand

saladebuffet uit het bos

druiven

evenementen

onderdeel van de rondleiding

gelaagde opbouw schermt Parklaan af

25

E

Eiwitrijk notenbos

E. Dansende Notenlaan
Beoogd beeld en gebruik
Vanaf de westelijke rotonde van de Parklaan vormt de
Notenlaan een belangrijke ontsluiting van het terrein. De weg
is de kortste route naar de centrale parkeervoorzieningen.
Door de weg niet centraal in de ruimte te plaatsen, maar
juist uit het midden, ontstaan er grotere ruimten voor
andere invullingen. In een brede parkloper met verschillende
soorten notenbomen wordt de entreeweg begeleid. Mogelijk
zorgen incidenteel geplaatste eiken en grove dennen voor
een Veluwse uitstraling en ‘body’ in de eerste jaren. Deze
parkloper, met de hoofdweg er doorheen, organiseert vooral
de ‘ontvangst’ voor diegenen die met de auto komen. De
bebouwing die eraan grenst, krijgt een adres aan deze loper,
maar de bouwwerken en verdere voetgangersstromen zullen
zich meer naar de andere zijde (het voedselbos en de rits)
richten.
Mogelijke foodgerelateerde invullingen
Noten zijn er in vele soorten en maten. Veel hangt van de
definitie af. Heel strikt kun je stellen dat het gaat om zaden
die in een gesloten, houtig omhulsel zitten. De hazelnoot
past perfect in deze definitie. Maar de walnoot blijkt voor
botanici eigenlijk een steenvrucht te zijn: het omhulsel kan
in twee helften gesplitst worden. Laten we dan maar als
noot benoemen wat noot genoemd wordt. Wat ze veelal
gemeenschappelijk hebben is dat ze smakelijk zijn en ons veel
gezonde eiwitten en oliën leveren. Noten rapen is daarnaast
een ontspannen bezigheid.De bekende walnoot is afkomstig
uit Centraal-Azië (Afghanistan, Tadzjikistan). De reis naar onze
regio verliep deels via de Zijderoute en deels via het Romeinse
Rijk. Maar er blijken veel meer noten te zijn die in ons klimaat
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goed groeien. De witte walnoot, de Japanse walnoot en de
zwarte walnoot, zijn prachtige bomen met goede opbrengsten.
Zelfs de pecan en de hickorie kunnen hier een mooie toekomst
hebben. Deze soorten moet je wel klein aanplanten. Ze maken
een metersdiepe penwortel en zijn na enkele jaren niet meer
te verplanten. Het kan enkele decennia duren voordat er
redelijk wat noten aan deze bomen groeien. Nu aanplanten
betekent iets waardevols doorgeven aan komende generaties.
De amandel pakt het anders aan. De boompjes groeien snel,
bloeien prachtig in het voorjaar en zijn na een paar jaar al
heel gul met hun noten. Enig nadeel is dat de amandel het
slechts 20 jaar naar behoren doet. Zo krijgt het ontwerp wel
een vierde dimensie: de geleidelijke ontwikkeling van het
systeem zorgt dat er soorten komen en gaan. De notenboom
is circulariteit in optima forma: elk jaar komt er een
overvloed aan noten zonder transport, mest, investeringen of
werkzaamheden. De totale productiviteit groeit met de jaren,
maar het is wel zo fijn om ook kort na de aanplant al wat noten
te kunnen rapen.
Gebruik en beheer
Het beeld is vooral een representatieve toegangsweg waarbij
grote bomen bezoekers het terrein op leiden. In de zomer en
in het najaar is er een rijke oogst. In verband met vruchtval
komen de bomen op ruime afstand van de weg te staan.
Hierdoor is tevens relatief weinig onderhoud noodzakelijk.
Door in de zomer onbekende toepassingen (het fermenteren
van nog niet rijpe walnoten) te tonen, krijgt de notenlaan
een extra dimensie. Brede akkerranden vormen een zomers
eetbaar accent.

Recept: gekonfijte walnoten
Zoals een kleine geschiedenis van een ingrediënt zo vaak begint: de Romeinen introduceerden de walnoot in onze contreien. Dat weten we dankzij
archeologische vondsten. In de Ménagier de Paris, een Frans handschrift uit 1393, staan twee recepten om walnoten te konfijten met honing. In theorie
hadden de Romeinen het ook kunnen doen. Het konfijten van onrijpe walnoten is nooit meer verdwenen uit onze keukens.
Walnoten konfijten in de 17e eeuw - Antonius Magirus konfijt ze met suiker in zijn Koocboek uit 1612. Hij brengt de noten op smaak met kaneel,
gember en kruidnagel. Hij tipt bovendien dat je er ‘riekend water’ aan toe kunt voegen. François Pierre La Varenne geeft maar liefst vier recepten om
de walnoten met suiker te conserveren. In zijn Le Cuisinier François uit 1651 vertelt hij hoe je witte walnoten moet maken. Wit, omdat hij de groene
bast er af schilt. De verstandige kok weet er in 1683 ook raad mee. Hij maakt een natte konfijt en gebruikt kaneel en kruidnagels als smaakmakers.
Maar hoe doe je dat eigenlijk, walnoten konfijten? Het proces is nog hetzelfde als in de Middeleeuwse en 17e-eeuwse kookboeken. Je plukt walnoten in
de zomer, voordat de noot zich begint te vormen. Ze zijn dan nog zacht en wit zijn van binnen. Ruik er vooral aan, ze geven een fantastische zoete
bloemige geur af. De noten kleuren (bijna) zwart. Geen paniek, dat is de bedoeling.
Na koken en diverse andere handelingen kleuren de gekonfijte walnoten helemaal zwart. Deze zijn nu in principe eetbaar, maar worden aanzienlijk
lekkerder als je ze minimaal 3 maanden laat staan. Daarna blijven ze lang goed, dus je kunt er het hele jaar van genieten!
Je eet ze met een zoete suikersiroop, maar natuurlijk kun je ook andere smaakmakers, zoals vanille, foelie, jeneverbes of pimentkorrels gebruiken. Of
probeer het eens met kaneel, kruidnagel, staartpeper en lange peper.

eetbare bloemen in de randen

tijd om te oogsten

uitleg en rapen
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Circulaire en multiculturele plantengemeenschap

F. Het voedselbos
Beoogd beeld en gebruik
Het mooiste is om tot een collectie te komen waarbij van elke
struik of boom ‘iets’ eetbaar is. Het idee is een hoogwaardig,
groen en gevarieerd voedselbos te ontwikkelen, wat op de
een of andere manier een architectonische relatie aangaat
met de rest van het raamwerk en de bebouwing. Een
rommelig en kneuterig beeld moet worden voorkomen. Juist
een verrassend, door de seizoenen en door de jaren heen
hoogwaardig en aantrekkelijk beeld, moet vanuit de kantoren
en woongebouwen een aantrekkelijk uitzicht vormen. Ook
moet het een aangename plek zijn om te wandelen.
Mogelijke foodgerelateerde invullingen
Het voedselbos krijgt een 100% voedsel gerelateerde invulling
waarbij educatie, bewustwording en onderzoek centraal staan.
Het proeven, ruiken en horen van verhalen over voedsel vormt
de rode draad in het planproces.
Een voedselbos is niet één op één te kopiëren. Een
voedselbos moet passen op de plek, zowel fysiek als qua
bodemgesteldheid. De zanderige, droge en arme gronden van
de Veluwe zijn nu alleen met veel moeite geschikt te maken
voor landbouw. Door bij aanleg van het voedselbos te kiezen
voor bestaande en nieuwe soorten die het goed doen op deze
plek, wordt een nieuw mini-ecosysteem gemaakt wat zichzelf
door de jaren heen kan verrijken.
Niet alles in het voedselbos is direct te proeven, maar
het verhaal rondom alles wat er eetbaar is en de tijd die
duurzame, natuurlijke processen soms nemen zijn ook
belangrijk. Ze vormen een interessant contrast met andere
productiemethoden, waarbij enkele weken na het zaaien al te
oogsten is.
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Het gaat in het voedselbos vooral om het horen van verhalen
en het laten begrijpen van de fascinerende wereld van het
voedselbos. De grote variatie en afwisseling in structuren en
soorten leidt tot een heel divers ecosysteem, waar ook voor
insecten en kleine dieren veel te halen valt.
Gebruik en beheer
De eerste gebruikers van het terrein zijn de bezoekers van het
WFC terrein. Het voedselbos is gevarieerd en smakelijk, maar
lastig ‘leesbaar’. Gerichte rondleidingen door vrijwilligers,
koks en onderzoekers leggen bezoekers de principes van het
voedselbos uit. De kaya-notenboom zal na aanplant pas vele
generaties later de eerste noten produceren. Na de eerste
productie komt er echter een rijke, terugkerende productie op
gang die generaties na ons nog van vele eiwitten kan voorzien.
Bepaalde soorten zullen een rijkere en snellere oogst
hebben. In samenwerking met een goed restaurant kunnen
bijvoorbeeld de jonge scheuten van een bamboe uit het bos
de basis vormen voor een smakelijke maaltijd. De zaden van
de Akebia kunnen een leuke decoratie op een gerecht vormen.
Het eten uit het voedselbos kan, in wat voor vorm dan ook, zo
op je bord landen. Een goede afstemming en samenwerking
met de horeca die op het terrein aanwezig is, is nodig om
productie en gebruik op elkaar af te stemmen.
Het ontwikkelen van voedselbossen bevindt zich nog in de
experimentele fase. Vooral de eerste jaren zal er moeten
worden bijgestuurd in aanplant en snoei. Uiteindelijk ontstaat
er een circulair systeem, wat het beste floreert zonder al te
veel ingrijpen van de mens.

Dit om toch een beeld te krijgen dat past bij de kwaliteiten van
de plek. Echter, dit dient heel terughoudend te gebeuren,
omdat het voedselbos zichzelf ontwikkelt. Monitoring door
deskundigen is nodig, om te kijken waar en hoe er bij te sturen
is. Zo voorkomen we dat er een verstoring in het circulaire
systeem optreed.
Los van de bosbouwkundige monitoring is monitoring
op andere vlakken ook interessant. Door samenwerking
met onderwijsinstituten te zoeken, kan bijvoorbeeld de
biodiversiteit, de waterhuishouding, veranderingen in
grondsamenstelling en dergelijke worden onderzocht. Het
levert voor het WFC en de gemeente waardevolle informatie
op over wat het voedselbos allemaal brengt. Maar ook voor
de onderzoeksinstellingen kan de informatie interessant
zijn, vooral in relatie tot andere onderzoeken en andere
voedselbossen.
Het voedselbos vergt in principe nauwelijks onderhoud,
omdat natuurlijke processen de regie voeren over het bos.
Door successie stabiliseert het systeem. Om met name in
de beginfase een ruimtelijk aantrekkelijk beeld te krijgen,
wordt in die eerste fase de natuur een handje geholpen. Door
aanplant van de kruidlaag wordt de successie versneld en
worden vlaktes met brandnetels voorkomen. Door aanplant
van soorten die snel voedsel produceren (hazelaar al na enkele
jaren) naast soorten die pas na vele jaren vruchten vormen
(kaya na 50 tot 100 jaar) te planten, ontstaat er een gevarieerd
beeld dat enerzijds eetbaar is en waarover anderzijds
smakelijke verhalen te vertellen zijn.

architectonische elementen zorgen voor ordening

veel bloei

gevarieerd bosbeeld

er is altijd wat eetbaars te vinden

ecologische waarde

rondleidingen en excursies

sporadisch onderhoud

Recept:

tapasmaaltijd; hapjes uit het
bos met verrassende smaken

hoogwaardig zicht op voedselbosrand
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G. Stinger-businesspark
Beoogd beeld en gebruik
Deze zone is Veluws en enigszins militair van karakter. De zone
wordt gekenmerkt door het open karakter en de zichtrelatie
tussen kazernegebouwen en Veluwe. Deze parkzone is
informeler van karakter. Het bolvormige gebouw, de oude
Stingerkoepel, is een in het oog springend militair relict wat
onderdeel wordt van een nieuw bouwveld. Door de rooilijn
van de omringende bebouwing wat terug te leggen ten
opzichte van de rand van de koepel, blijft hij als contour een
belangrijke rol spelen in de openbare ruimte. Juist het zicht
op de Frisokazerne en de Sysselt maakt deze strook waardevol
en bijzonder. Door een langgerekt pad, geflankeerd door
transparante bomen als de berk en acacia blijft het zicht
op die elementen behouden. Deze zone is meer gericht op
bedrijven dan op grote aantallen bezoekers. De functie ervan is
ontmoeten, ontvangen en overleggen.
Mogelijke foodgerelateerde invullingen
Het programma rondom de groenzone bij de koepel is nog
onduidelijk, maar deze is in ieder geval meer extensief
en gericht op bedrijven. Een hoogwaardige, maar ‘rauwe’
inrichting past bij de sfeer van de plek. De strook is daarmee
anders van aard dan de strook bij de kas, waar ook grasvelden
zijn. Een fijnmazig en architectonisch padenpatroon met
veldjes korenbloemen, graansoorten, zonnebloemen en
dergelijke zou een invulling kunnen zijn. Ook een meer robuust
en op fruit (bessen) gerichte invulling zou bij de sfeer van de
plek kunnen passen. Met de aanplant van Pinus koraiensis kan
hier een link naar het karakter van de Veluwe worden gemaakt.
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Deze wintergroene Koreaanse pijnboom oogt als de bekende
grove den, maar biedt tegelijkertijd grote, smakelijke
pijnboompitten.
Food en Veluwe zijn de twee grootste iconen waarmee de
gemeente Ede zich uniek en onderscheidend kan profileren
in een internationale omgeving. De omgeving van het WFC
maakt dat zichtbaar, door een hoogwaardige inrichting van de
buitenruimte.
Gebruik en beheer
De ruimte vormt de ontvangstruimte voor de aangrenzende
bedrijven. Een hoogwaardige inrichting is onderdeel van de
business to business omgeving, dit vraagt om een intensief
beheerniveau. De plek geeft ruimte voor evenementen en
voor bedrijfsmatige ontvangst van gasten. Het gebied rond de
koepel vormt de kern van deze zone.

de Stingerkoepel, karakteristiek militair relict

Recept:

Valleiburger met R emeker
kaas en een Lunters ei

rauwe vlakken verharding

onderdeel van een hoogwaardige bedrijfscampus

relatie met bedrijven

ruimte voor bedrijven; ontvangst, bijeenkomsten, lunch

Koreaanse den

pijnboompitten uit eigen tuin
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H. Centrale parkruimte voor evenementen
Beoogd beeld en gebruik
De centrale zone wordt gekenmerkt door het open karakter.
De velden worden visueel van elkaar gescheiden door de
doorlopende beplanting van de parklopers. De trapsgewijs
opgebouwde velden vormen een geleidelijke overgang van
het meer cultuurlijke lager gelegen terrein naar het meer
natuurlijke hooggelegen terrein. Hoogteverschillen worden
opgelost door getrapte betonelementen waar ook op gezeten
kan worden.
Wanneer noord-zuidgerichte parklopers deze strook kruisen,
is vanuit die lopers ook even zicht op de kas en het Experience
Center.
Mogelijke foodgerelateerde invullingen
De kern van de zone rond de Experience wordt gevormd door
een losstaande kas. De kas wordt al in een vroeg stadium
gebouwd, als aanjager van de gebiedsontwikkeling. Door de
kas te combineren met een goed toegankelijke moestuin,
kan een mooi verhaal over eten uit de grond worden verteld.
Gecombineerd met een horecavoorziening in de plint of in
de kas kunnen groenten uit de moestuin ter plekke worden
gegeten.
Aandachtspunt bij de aanleg is de ligging tegen de bosrand.
Niet alleen de mens, maar ook konijnen en de op het terrein
foeragerende das zullen de moestuin gebruiken. Door
bijzondere en kwetsbare teelten in de kas te combineren,
vormt het een toegankelijke introductie die geschikt is voor
alle leeftijden.
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Gebruik en beheer
Het gebied is relatief open. Het westelijke deel, rondom de
Experience, biedt ruimte aan ontvangst en heeft zicht op de
kazernes en de rand van de Veluwe. De ruimte kan worden
gebruikt voor relatief grootschalige evenementen rondom de
Experience of de kas. De moestuin, kas en de velden worden
intensief gebruikt en onderhouden. Een samenwerking met en
onderhoud door scholen uit de omgeving kan het educatieve
karakter van de tuin versterken.

Recept:

Veluwse tomaat, Vallei-burrata
en Edese zonnebloemolie

betonelementen functioneren als trap en zitelement

pop-up

adoptie

moestuin

direct van de boom

evenementen

eten uit de kas

markten

educatie
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overgangen groen en difuus

combinatie wonen en food

I. Conceptuele foodtuinen en groene gevels
Het stedenbouwkundige plan gaat uit van een robuust,
natuurlijk, landschappelijk raamwerk met architectonische
en exotische binnentuinen. Met functies in de plint van
gebouwen en de bijbehorende ‘foodtuinen’ kunnen bedrijven
op het WFC Kennispark zich optimaal profileren naar hun
consumenten. Om deze ‘foodtuinen’ is bebouwing geschakeld.
De ‘foodtuinen’ kennen een sterk gecultiveerd karakter,
als onderdeel van het architectonische ensemble. Hierdoor
zijn meer warmteminnende teelten denkbaar. Het geheel
maakt allerlei spannende routes mogelijk met proeftuinen,
speeltuinen en bedrijfsbezoeken. Door binnentuinen uit de
wind en op de zon te oriënteren, kunnen temperaturen aardig
oplopen, wat gebruik van andere planten mogelijk maakt. De
binnentuinen zijn hoogwaardig, en conceptueel onderdeel van
de architectuur van het bouwblok.
Mogelijke foodgerelateerde invullingen
De binnentuinen zijn afhankelijk van de gebruiker en in te
richten als siertuin of meer als een eet- en belevenistuin. Ook
slimme combinaties van beiden zijn mogelijk. Tuinen kunnen
horizontaal zijn, maar ook verticaal, op het dak, binnen of
buiten. Door al bij de bouw voorzieningen als klimhaken op
te nemen, zijn er later relatief eenvoudig groene en eetbare
gevels te maken. Soorten als kiwi en akebia zijn dankbare
groeiers, geven mooie bloei en produceren rijkelijk vruchten.
Ook druiven zullen tegen de zonnige gevels goed groeien en
uiteindelijk een bijzondere ‘huiswijn’ geven.
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Het recent opgeleverde Orlyplein bij Station Sloterdijk,
oogt als een stadstuin. Bewust of onbewust zijn er in het
beplantingsplan veel eetbare plantsoorten toegepast. Deze
gaan als vanzelf op in het tuinontwerp, maar bevatten voor de
kenner een eetbaar accent.
Gebruik en beheer
De tuinen zijn hoogwaardig en horen bij de bedrijven. Ze
vormen een onderdeel van de ontvangst en de uitstraling
van een bedrijf. Ze worden intensief onderhouden door
de gebouweigenaren. De parkeervoorzieningen zijn
architectonisch onderdeel van de bouwvelden. Door
voorzetgevels met klimmers te gebruiken of hangende tuinen
te introduceren, wordt een extra dimensie gegeven aan de
gebouwen. Ze worden onderdeel van de totaalbeleving van
het terrein. Dak- of hangende tuinen zijn onderhoudsintensief.
Klimmers in de volle grond vergen aanzienlijk minder
onderhoud.
fragment van het Orlyplein

Recept:

huiswijn met kiwitapenade

Fruit aan de wand
Begroeiing van gevels is een manier om (delen van) een gebouw te laten leven. De seizoenen tonen zich op de wanden, van pril
lentegroen tot fraaie herfstkleuren. Waar een versteende omgeving tijdens hete zomerdagen hittestress en gezondheidsschade
veroorzaakt, daar zorgt de groene aankleding juist voor een prettig verblijfsklimaat.
Natuurlijke, groene gevels hebben geen kunstmatige en kwetsbare installaties voor voeding of irrigatie nodig. Het is overigens wel
belangrijk om te kiezen voor soorten die ranken gebruiken om te klimmen. Hierdoor tasten ze geen constructies aan (waar klimop
terecht wel berucht om is). Door geschikte soorten op korte afstand van de gevel in de bodem te planten ontwikkelen de planten
zich vitaal, zonder hulp. Ze moeten wel naar de gevel geleid worden en daar via ingemetselde ‘stijgbeugels’ hun weg kunnen
vinden. Dit is iets waarmee idealiter al bij het ontwerp van de bouwwerken rekening gehouden moet worden. Door deze constructie
tijdens de bouw al te realiseren worden de gebouwen en de groene buitenruimte in samenhang ontwikkeld.
Noord, zuid, oost en west, iedere kant van een gebouw heeft eigen groeiomstandigheden. De kunst is de juiste klimmer op de
juiste plek te planten. De kiwibes (familie van de kiwi) wil halfschaduw, de kiwi zelf groeit het liefst in de volle zon en verlangt
daarom een op het zuiden georiënteerde muur. De schijnaugurk (Akebia) met haar smakelijke vruchten mijdt liever de zon en
kan juist goed aan de noordkant groeien. De Stauntonia verdraagt geen winterse oostenwind, maar zal het tegen een muur aan
de westkant prima doen. Als je hier rekening mee houdt zal deze klimplant na een paar jaar al vruchten dragen die smaken als
passiefruit.

eetbare bostuin

tuin met eetbare accenten

daktuin
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In de tussentijd....
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De
kracht
van
voedsel

Het World Food Center (WFC) wordt een plek met
internationale allure. Hier kan iedereen ondervinden
wat de kracht is van de totale Nederlandse Foodsector.
Het is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling
van de regio FoodValley als internationale kennisregio
op het gebied van Food. Het WFC behelst de realisatie
van het WFC Experience Center dat tevens als vliegwiel
dient voor het realiseren van de omliggende WFC
Campus. De ontwikkeling vindt plaats op de Maurits
zuid, een prachtig gebied met in het oog springende
rijksmonumenten aan de rand van de Veluwe.
Samenwerking is cruciaal om het WFC gerealiseerd
te krijgen. Dit product is met inbreng van vele
betrokkenen tot stand gekomen en vormt ook weer
een uitnodiging voor iedereen om met inspirerende
bijdragen gezamenlijk de ambities te verwezenlijken.
Voorgeschiedenis
Centers is een nieuwe richting ingeslagen voor het
gebied. Er is een haalbaarheidsstudie gedaan waarbij
door bureau CULD een ruimtelijke

pionieren met voedselproductie

reeds aanwezige materialen gebruiken

De Kennistuinen
Waarom kennistuinen?
De gedachte voor de ontwikkeling van kennistuinen op het
WFC-terrein is ontstaan vanuit het idee om een visitekaartje of
zogenaamde rode loper voor de WFC ontwikkeling te maken.
Men kan alvast gaan zien en beleven wat er in het WFC voor
Food -beleving en bedrijvigheid wordt neergezet. De tuinen
vormen een etalage en lab tegelijkertijd. Ze bieden een locatie
voor innovatie en onderzoek en ook voor de praktijk van
ontwikkelingen in de foodketen.
Functies en betekenis
Functie en het tijdsaspect
Als onderdeel van placemaking en branding van de locatie
zullen de kennistuinen voor het brede publiek het begin van de
nieuwe ontwikkeling markeren. De kennistuinen zorgen voor
bezoekers en bekendheid van het gebied. Het kazernegebied
was jarenlang hermetisch afgesloten en niet voor het publiek
toegankelijk. Met de ontwikkeling van kennistuinen kan het nu
bezocht en ervaren worden.
De kennistuinen vormen in een vroegtijdig stadium van de
totale ontwikkeling van het WFC-terrein al een aantrekkelijk
herkenningspunt op het grote terrein, dat langdurig in
ontwikkeling zal zijn en gedurende die tijd ook telkens van
gedaante zal veranderen.
Gezien de omvang van het terrein en de lange doorlooptijd
van de WFC-gebiedsontwikkeling kunnen tijdelijke functies als
de kennistuinen ook nog eens van plaats veranderen op het
terrein.
Functie als voorbode van wat gaat komen
De kennistuinen kunnen bedrijven, onderzoeks- en onderwijs

instellingen en het publiek laten zien waarvoor de WFC
ontwikkeling staat: de internationale ontmoetingsplaats
voor consumenten, bedrijven, kennisinstellingen en
overheden. In het WFC zal men de kracht van de Nederlandse
voedselketen ervaren, maar men kan er ook de innovaties van
gerenommeerde (inter)nationale agrofoodbedrijven beleven en
uiteindelijk ook onderdeel uitmaken van deze innovaties.
Functie als aanjager of vliegwiel
De kennistuinen geven het publiek de mogelijkheid om
het terrein te ontdekken en mee te doen aan activiteiten.
Ruimtelijk kan gebruik gemaakt worden van een aantal
bijzondere kenmerken: gelegen tegen de Veluwerand(de
Sysselt), de enigszins verwilderde setting, de enorme
schaal van het terrein en de ongekende omvang van de
kazernegebouwen. Maar ook van de relicten van de voormalige
militaire functie zoals het Stormbaanbos, de Stingerkoepel, de
toegangspoorten met slagbomen en de slaapgebouwen kan
gebruik gemaakt worden.
In combinatie met het feit dat de kennistuinen een voorbode
zijn van wat komen gaat, kunnen de kennistuinen een
vliegwiel vormen van de totale gebiedsontwikkeling. Bij die
vliegwielfunctie horen pioniers zoals de kennistuinen. Als
pionierslocatie zal het ook pioniers qua geest aantrekken:
zij willen graag ontdekken wat hier staat te gebeuren.
Vergelijkbare voorbeelden van elders zijn de versnelde aanleg
van een zonnestrand met tijdelijke horecatent “Walhalla
”in Harderwijk bij de binnenstad vooruitlopend op de
gebiedsontwikkeling Waterfront en het welbekende Blijburg in
Amsterdam vooruitlopend op de gebiedsontwikkeling IJburg.
In Ede zelf en vlak bij deze locatie zijn Pizza en Pizza evenals

tijdelijk ruimtegebruik WFC -terrein
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ruimte voor wetenschappelijk onderzoek

de Heidebrouwerij als pioniers op de kazerne terreinen de
kennistuinen voorafgegaan.
Functie voor (inter) nationale wetenschap en innovatie
Op het WFC wordt een onderzoeksprogramma opgezet
waarin wetenschap en consumenten samenwerken aan
de ontwikkeling van gezonde en duurzame voeding. Het
programma is een initiatief van vijf universiteiten (Groningen,
Maastricht, Nijmegen, Utrecht en Wageningen), het
bedrijfsleven en de overheid. Dit onderzoeksprogramma
heeft als focus voeding in relatie tot gezondheid,
consumentengedrag, co creatie en een duurzame en veilige
voedselketen.
Bij dit onderzoek kunnen de diverse betrokken partijen gebruik
maken van de kennistuinen. Men kan in de kennistuinen
onderzoek uitvoeren en experimenteren. Ook kunnen
eventueel toepassingen vanuit onderzoek tentoongesteld
worden aan het publiek.
Functie voor ontmoeting
De kennistuinen kan een functie vervullen in zowel community
vorming en als netwerklocatie. Het is een startpunt voor
ontmoetingen tussen bewoners en bedrijven onderling. Het
bijzondere karakter van het gebied kan daar een bijdrage aan
leveren. Het terrein is voor velen een ontdekkingsplaats en
mogelijk, op termijn, the place to be. Foodevenementen die
daar plaatsvinden en een daarbij passende programmering
kunnen deze functie versterken.
In deze prille fase van ontwikkeling kunnen bedrijven en
inwoners van Ede het tot nu toe onbekende, niet te betreden
terrein gaan ontginnen en met elkaar exploreren.
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plek om te ontmoeten

Functie voor lokale stadslandbouw
De tuinen kunnen een extra aanknopingspunt vormen voor
lopende en nieuwe initiatieven voor stadslandbouw. Door de
omvang van het terrein zijn ook de fysieke mogelijkheden voor
stadslandbouw groter dan op andere locaties in Ede het geval
is. Wanneer een combinatie gemaakt wordt met de voormalige
militaire slaapgebouwen, zou er zelfs een vorm van vertical
farming kunnen plaats vinden.
Functie voor ecologie en duurzaamheid
In het WFC ligt de focus op voeding en alles wat samenhangt
met de voedselketen, maar er zou er ook ruimte moeten zijn
voor thema’s die daar nauw mee verwant zijn, zoals ecologie
en duurzaamheid. De rijkdom van de omgeving en het gebied
zelf bieden meer dan genoeg aanknopingspunten om ecologie
onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld bij rondleidingen,
workshops en seminars. Een enthousiast verhaal van een
imker tijdens een rondleiding over het terrein kan ook andere
mensen enthousiast maken voor de natuur en de ecologie.
Datzelfde geldt voor duurzaamheid waar Ede zo veel ambitie
voor heeft. Tijdelijke projecten, maar ook evenementen en
seminars kunnen duurzaamheid onder een breed publiek en in
allerlei facetten onder de aandacht brengen.
Functie voor educatie
In het verlengde van de ontmoetingsfunctie en de ruimte
voor ecologie en duurzaamheid, ligt er een specifieke functie
voor educatie. Deze richt zich op de scholen in Ede en uit de
regio. Zowel de leerlingen van het (Edese) basisonderwijs
alsmede de middelbare scholieren kunnen er ter plaatse
proefjes uitvoeren, onderzoek doen, hun kennis testen in
de onderzoekspraktijk en schooltuinen aanleggen. Dit kan in

kennismaken met het terrein en food

georganiseerd verband direct via de scholen plaats vinden,
maar uiteraard ook aan de hand van woensdagmiddag-,
weekend en vakantieprogramma’s. Bovendien kunnen
scholen de kennistuinen benutten voor stageplaatsen, zoals
bijvoorbeeld bij het Groenhorst College.
Kwetsbaarheid van de locatie
Hoe groot het terrein en de aanwezige gebouwen ook zijn en
hoe robuust en utilitair het militair gebruik ook is, het gebied
is ook kwetsbaar. De nabijheid van de Sysselt met de daar
aanwezige flora en fauna, maakt dat niet alles op het terrein
zomaar plaats kan vinden zonder het huidige evenwicht van
dieren en beplanting te verstoren.
Zo zijn tuinen, die direct op de Sysselt aansluiten niet mogelijk.
Een versteende buffer tussen de Sysselt en kennistuinen is
noodzakelijk. Een verhard parkeerterrein van enig formaat kan
een dergelijke buffer vormen.
De locatie van kennistuinen moet daarom zorgvuldig en met
aandacht voor de omgeving en de bestaande flora en fauna
bekeken worden.
De geschetste functies in de vorm van een kas zijn minder
locatiegevoelig, evenals tijdelijke activiteiten door middel van
evenementen.
Kansen voor ontwikkelingen
De kennistuinen zijn onderdeel van de tijdelijke inrichting van
het WFC-terrein gedurende de ontwikkeling. Daarnaast maken
ook allerlei andere functies deel uit van de tijdelijke situatie.
Gedacht kan worden aan meerdere horecavoorzieningen,
tijdelijke werk-, kantoor- en woonfuncties, recreatie en
duurzaamheidsprojecten zoals een veld met zonnecollectoren.

startpunt voor innovatie

De kennistuinen kunnen ook terreinen zijn die ruimte bieden
aan één van de eerder genoemde functies, zoals innovatie,
onderzoek, duurzaamheid of stadslandbouw. Het is ook
mogelijk dat de kennistuinen gedeeltelijk een gebouwde vorm
krijgen als een kas of een aantal kassen bij elkaar.
De uitloop van de Veluwe randen en het Sysselt
Niet alleen per auto, fiets of wandelend uit Ede, maar ook
vanaf de Ginkelse Heide en vervolgens de Sysselt kan men naar
het terrein komen. Zeker wanneer extra toegangen aan de
noordkant van het WFC terrein worden gecreëerd. De wandelof fietstocht krijgt dan na alle weidse heidegebieden en dichte
bossen voor de bezoeker een vervolg in een ruig gebied waar
zowel sporen van vroeger zijn te vinden als gepionierd kan
worden, als opmaat naar de toekomstige ontwikkeling.
Naast de (bestaande) wandel- en fietspaden bieden ook Pizza
en Pizza en de Heidebrouwerij aantrekkelijke kansen voor
bezoekers. Na hun bezoek daar kunnen zij verrast worden met
de kennistuinen.
De kenniskas
De kenniskas kan een innovatieve hotspot zijn. Deze
“eyecatcher” is bij voorkeur midden op het terrein gesitueerd
en vormt door zijn vorm en functie al het toppunt van
innovatie en hightech. Hier vind je de nieuwste toepassingen
van klimaatbeheersing, waterbehandeling en energie.
De kas hoeft niet de traditionele éénlaagse vorm te hebben.
Het kan ook twee bouwlagen hoog uitgevoerd worden. Dit
is uiteraard afhankelijk van de wensen en behoeften van
onderzoeksinstellingen en bedrijven. De omvang en maat van
het terrein laat deze vorm zeker toe en vraagt er wellicht zelfs
om.

hotspot

ruimte voor educatie

Tegelijkertijd is er vanuit duurzaamheid en circulaire economie
ook veel te zeggen voor het hergebruiken van een bestaande
kas.
In de kenniskas vindt bij voorkeur hoogwaardig, innovatief
onderzoek op het gebied van agrifood plaats. Ongeacht de
vorm, kan de kenniskas innovatieve teelt en onderzoeken
exposeren in combinatie met ruimte voor bezoekers en voor
horeca.
Gelet op de afmetingen van het terrein zijn de afmetingen van
de kas waarschijnlijk ook fors. Maar het hoeft niet één kas
te zijn. Men kan ook denken aan enkele kassen in een fraaie
setting bijeen. De beschutte binnenplaats die dan ontstaat,
biedt ruimte voor kleine evenementen en horeca.
De tuinen
De tuinen bieden allerlei mogelijkheden. Zowel op het
terrein achter de kazernegebouwen als aan de voorzijde zijn
verschillende locaties denkbaar. De vorm waarin dit plaats
vindt is afhankelijk van de specifieke functie van die tuin. Zo
kan men denken aan een min of meer formele tuin(en) die
gebruik maakt van bestaande zichtassen, met het accent
op expositie wanneer deze aan de voorzijde van de Maurits
kazerne wordt aangelegd. Het terrein achter de kazernes biedt
nog meer mogelijkheden. Geometrisch vormgegeven tuinen
zijn daar mogelijk, maar ook een landschappelijke aanleg is op
enkele plaatsen een logische keuze.
Als het om grote afmetingen gaat, kan men ervoor kiezen de
tuinen direct in of op de grond uit te voeren. Kleinschalige
experimenten zouden ook in bakken en “op poten” kunnen.
Wanneer gezocht wordt naar een diversiteit aan
tuinen vanwege de specifieke functie, maar ook in de

verschijningsvorm, kan er een verrassend tuinencomplex
ontstaan.
De Stingerkoepel
De enorme afmeting en de geslotenheid van de Stingerkoepel,
waar vroeger schietsimulaties avant la lettre plaats vonden, is
evengoed een onderdeel van het huidige terrein. En ook dat
biedt kansen. Het is een mooi relict van de voormalige militaire
functie. Tegelijkertijd is het ook een staaltje techniek dat als
cultureel erfgoed weer benut kan worden in de placemaking
van het WFC terrein.
Naast alle beperkingen die de geheel in staal uitgevoerde
volledig dichte bol ook met zich mee brengt, kun je ook
de kansen ontdekken, die deze eigenzinnige bol biedt:
bijvoorbeeld de projectie van films over de astronomie en
natuur, culturele evenementen, dance faciliteit en horeca.

39

4

Aan de slag

40

World Food Center - foodscan

Vervolg
De belangrijke vraag: hoe nu verder? Momenteel wordt de
hand gelegd aan een globale stedenbouwkundige opzet. Op
basis van dit globale plan zullen, wellicht per deelgebied,
stedenbouwkundige- en inrichtingsplannen worden gemaakt.
In elke stap worden afwegingen gemaakt tussen de gewenste
gebruikswaarde, het beeld, natuurwaarden en juridische
randvoorwaarden. Eerdergenoemde stakeholders zijn in sterke
mate betrokken bij de planvorming. Het voorstel is om een
projectgroep op te richten voor het totale plan en separaat
daaraan een ontwerpgroep voor het onderzoek naar het
voedselbos. De landschapsarchitect zorgt voor afstemming
tussen uiteenlopende zaken.

Dit document heeft een eerste idee gepresenteerd voor de
gehele groenstructuur van het WFC-terrein, complementair
aan de visie voor een innovatief en bijzonder kennispark. Een
opzet die past bij de vele verschillende vormen van openbaar
groen: van strakke architectonische perken tot een levendig
voedselbos. Kenmerkend voor Ede en het WFC-terrein is de
lading van deze vormen met de thema’s food en Veluwe.
Dit document heeft daar een eerste voorzet voor gegeven.
Een voorzet die bij kan dragen aan het gesprek en het
enthousiasme voor de ontwikkeling van het WFC-terrein én
Ede als geheel. Dit gesprek voeren we graag met een ieder die
geïnteresseerd is. Samen kom je verder!

Alleen ga je sneller, samen kom je verder
Vooralsnog is de gemeente eigenaar van het gebied en samen
met WFC-Development trekker van het planproces met
betrekking tot de ontwikkeling van het World Food Center. De
afdeling Ruimtelijke Projecten is trekker namens de gemeente.
Vanuit de gemeente wordt samenwerking gezocht met de
KennisAs en programma’s Food en Duurzaamheid.
Deze programma’s leveren specifieke kennis en kunde om
de (zichtbaarheid van de) visie en ambitie van Ede binnen de
grootschalige ontwikkeling te versterken. In dit specifieke geval
zijn er meer stakeholders te benoemen, waaronder WFCDevelopement, de WUR, Provincie Gelderland en (wellicht)
beoogde food-gerelateerde bedrijven en exploitant(en) van het
te realiseren WFC Experience Center. Vanuit de verschillende
stakeholders wordt aangestuurd op een innovatief en bijzonder
kennispark.
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