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Eten geeft ons plezier omdat we 
van een lekkere maaltijd genieten. 
In het bijzonder als we samen 
met familie of vrienden zijn. Hoe 
verbinden we deze positieve 
waarden van voedsel aan de 
uitdagingen waar we voor staan? 
In één generatie moeten we 
voldoende voedsel produceren op 
een manier die in balans is met de 
draagkracht van onze aarde. Zonder 
een duurzame, gezonde en stabiele 
voedselproductie geen blijvende 
beschikbaarheid van voedsel.

Hoe kan Nederland daar een 
bijdrage aan leveren? Dat kan alleen 
als overheden, kennisinstellingen  
en het bedrijfsleven de handen 
ineen slaan op dé plek waar alle 
kennis bij elkaar komt: het World 
Food Center in Ede. 

In 2050 wonen er ruim 9 miljard 
mensen op onze aarde. Dat betekent 
dat de vraag naar voedsel dan zo’n 
60% hoger ligt dan in 2012. 
Tegelijkertijd neemt ook de vraag 
naar gezond en voedingsrijk eten 
toe alsook de vraag naar een 
duurzame voedselproductie. 
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• Een actieve rol spelen in het 
maatschappelijk debat, over 
onderwerpen als over- en 
ondervoeding, gezondheid, 
duurzaamheid en voedselzekerheid 
voor de groeiende wereldbevolking.

• Een internationale etalage bieden 
voor de Nederlandse agrofoodsector. 
Dé plek waar Nederlandse bedrijven, 
internationale delegaties en 
kennisinstellingen elkaar ontmoeten 
en inspireren. 

Doelstellingen
World Food Center

• Bezoekers inspireren om duurzame 
en gezonde voedselkeuzes te maken. 

• Een Experience bieden met een 
internationale uitstraling, waar 
food op een educatieve, uitdagende, 
inspirerende en interactieve manier 
beleefd wordt. 
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1
WFC Experience 
Waar zowel consumenten als 
professionals op een interactieve 
manier beleven hoe voedsel wordt 
gemaakt en gedistribueerd. Je beleeft 
door te horen, zien, voelen, proeven en 
ruiken.

2 
WFC Labs
Waar (wetenschappelijke) kennis  
wordt ontwikkeld over en door 
consumenten. Je verzamelt als 
bezoeker je kennis door deel te 
nemen aan workshops of door zelf 
onderzoeksobject te zijn. 

3 
WFC Innovation
Waar bedrijven elkaar inspireren 
tot nieuwe producten en de laatste 
technologieën op het gebied van food 
met elkaar delen. 

Het World 
Food Center 
bestaat uit 
drie 
onderdelen 
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Iedereen houdt van eten.
De meest sociale basisbehoefte van  
ons leven. Het verbindt ons met  
onze familie en vrienden, onze 
samenleving en de wereld. 

Het Amerikaanse ontwerpbureau BRC 
Imagination Arts, gespecialiseerd in 
experience design (van World of Coca 
Cola in Atlanta tot en met de Heineken 
Experience in Amsterdam), heeft een 
spectaculair concept uitgewerkt voor 
de World Food Center Experience 
in Ede. Het wordt een fantastische 
publieksattractie die bezoekers uit 
binnen- en buitenland laat zien 
en beleven wat de Nederlandse 
agrofoodsector, de wetenschap en 
de voedingsmiddelenindustrie te 
bieden heeft. In de World Food Center 
Experience ervaren bezoekers hoe 
hun voedsel wordt geproduceerd, 
bewerkt, getransporteerd en gegeten. 
Door technieken als virtual en 
augmented reality, hologrammen en 
3D-visualisaties te combineren met 
storytelling en zelf actief meedoen, 
worden bezoekers straks op een 
prikkelende manier ‘meegezogen’ in 
de verhalen achter ons voedsel. De 
Experience biedt zo een fascinerende 
beleving die bezoekers recht in het  
hart raakt. 

Bezoekersaantallen
De World Food Center Experience 
verwacht gemiddeld 350.000 
bezoekers per jaar uit binnen- en 
buitenland. Financiële experts van het 
Engelse Leisure Development Partners 
hebben de plannen doorgerekend, 
en zijn vol vertrouwen dat de World 
Food Center Experience een geslaagde 
attractie wordt. 

Naar verwachting opent de Experience 
in 2020.

‘If you really want to 
make a friend, go to 
someone’s house and 
eat with him… 
The people who give 
you their food give you 
their heart.’

Cesar Chavez

 
 
Experience 
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Labs 
Onderzoeksprogramma gezonde en 
duurzame voeding
In het World Food Center wordt een 
groot onderzoeksprogramma opgezet, 
waarin wetenschap en consument 
samenwerken aan de ontwikkeling 
van gezonde en duurzame voeding. 
Het programma is een initiatief 
van zes universiteiten (Amsterdam, 
Groningen, Maastricht, Nijmegen, 
Utrecht en Wageningen), vier hbo’s, 
het bedrijfsleven en de overheid. 
Het onderzoeksprogramma is 
gericht op voeding in relatie tot 
gezondheid, consumentengedrag, 
co-creatie en de duurzame en veilige 
voedselwaardeketen. 

Door de grote stroom bezoekers 
ontstaat er voor partners van het 
programma een unieke kans om samen 
te werken met grote aantallen mensen. 

‘Science for Impact is ons 
credo. De samenleving is in 
verwarring en de mensheid is 
op drift. Instituties worden niet 
meer geloofd. Met het WFC als 
etalage voor de Nederlandse 
Agrofoodwereld kunnen we een 
gezicht geven aan de sector. 
WUR wil kennispartner zijn voor 
zowel consumenten als voor de 
agrofoodsector. Het WFC biedt 
een grote kans om zowel samen 
te kunnen werken aan gezondere, 
betaalbare en duurzame 
geproduceerde voeding als aan 
het wegnemen van verwarring.’

Tijs Breukink
Voormalig Raad van Bestuur Wageningen 
University & Research
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Foodincubator
In 2018 start de World Food 
Incubator op het WFC. Hier worden 
bedrijven ondersteund die nieuwe 
commerciële mogelijkheden in de 
food-markt willen ontwikkelen en 
die willen doorgroeien. De incubator 
biedt een businessprogramma wat 
gericht is op groei. Gezamenlijk met 
Wageningen Campus, dat zich richt 
op techno-starters, biedt het WFC 
een totaalpakket voor groeiende 
ondernemers in de food-sector.  

Innovation 
In 2017 hebben onder andere Bionext 
en Food Inspiration, Shoot My 
Food Communication, Foodservice 
Network, Fan Factory, Foodstep, PS 
in foodservice en SJIFT hun intrek 
genomen in de rijksmonumentale 
Frisokazerne op het terrein van het 
World Food Center. En er komen er 
steeds meer bij. Met de World Food 
Center Experience als dé grootste 
publiekstrekker én identiteitsdrager 
van het gebied. 

Een van de mogelijkheden voor 
bedrijven op het World Food Center 
is het showroom-concept. Hier 
combineren bedrijven hun kantoor 
met een openbare ruimte voor de 
consument. Op deze manier profiteren 
bedrijven van de aantrekkende 
werking van de Experience, en kunnen 
in hun showroom het eigen verhaal en 
de producten presenteren.

Steeds meer food gerelateerde 
bedrijven weten het World Food 
Center als vestigingsplek te vinden.  

‘Met ruim 900 winkels en 100.000 
medewerkers staat Albert Heijn midden 
in de maatschappij. We vullen maar liefst 
zo’n vijf miljoen bordjes per dag. Het is 
een grote verantwoordelijkheid om onze 
klanten dag in dag uit gezonde, lekkere 
en duurzame voeding te kunnen bieden. 
Daar staan we gelukkig niet alleen voor, 
dat doen we met de hele sector. Die 
keten komt straks hier in het World Food 
Center samen. Een prachtige plek om aan 
het grote publiek te laten zien waar ons 
eten vandaan komt, hoe er volop wordt 
geïnnoveerd en om met elkaar in gesprek 
te gaan. Samen met alle partners gaan 
we dit tot een succes maken.’

Anita Scholte op Reimer van Albert Heijn
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Het terrein met hierop de Friso- en 
Mauritskazerne (28 ha).
De iconische nieuwbouw van het 
WFC Experience wordt geïntegreerd 
met de bestaande Rijksmonumentale 
Mauritskazerne. 

Mauritskazerne

Frizokazerne

WFC Experience

Düsseldorf g

f
 Amsterdam

Wageningen g  
university & research
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Waar 
komt het 
WFC?

Ede, Gelderland
Ede ligt in het hart van de Foodvalley 
regio én op de KennisAs Ede – 
Wageningen. Hét epicentrum op het 
gebied van kennis en innovatie op het 
gebied van agrofood. De Wageningen 
University & Research (wereldleider 
op het gebied van landbouw en 
voedingswetenschappelijk onderwijs) 
ligt nabij en is hier onderdeel van. 
Daarnaast is Ede dé foodstad van 
Nederland. De gemeente is koploper op 
het gebied van voedselbeleid. Met zo’n 
krachtige voedingsbodem is het logisch 
dat het World Food Center zich in Ede 
vestigt.

De locatie is uitstekend bereikbaar 
vanaf de snelweg door de aanleg van 
een directe ontsluitingsweg naar de 
A12 en vanaf het toekomstig compleet 
vernieuwde intercitystation Ede-
Wageningen met straks zes keer per 
uur een intercitytrein naar Amsterdam-
Schiphol en Arnhem-Nijmegen. De 
Randstad en het Ruhrgebied zijn 
vlakbij. 
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Het World Food Center 
wordt een levendige 
woon- en werklocatie. 
Een centrale 
ontmoetingsplek, voor 
bezoekers, bewoners 
en ondernemers. 

Het is een zogenaamde ‘hybride’ 
locatie van circa 28 hectare, met een 
veelzijdige mix aan functies zoals de 
Experience, horeca, retail, hotel- en 
congresfaciliteiten, werken en wonen.

Het gebied kenmerkt zich door een 
grote mate van gastvrijheid. Iedereen 
is hier welkom: consumenten, business, 
bewoners en toeristen. Iedereen 
kan hier beleven en ervaren. Alle 
deelnemers zijn betrokken bij het 
onderwerp food. Bedrijven werken 
samen. Onderling, maar ook met 
consumenten en bewoners. Alle 
voorzieningen en faciliteiten zijn 
gericht op interactie. Hier wordt een 
omgeving gecreëerd die uitnodigt tot 
innovatie en co-creatie. Met het World 
Food Center Experience als aanjager 
en identiteitsdrager voor de hele 
gebiedsontwikkeling. 

De World Food Center-locatie is een 
bijzondere combinatie van land-
schappelijk en stedelijk wonen. Een 
bijzondere vorm van stedelijkheid, 
gericht op een gezonde en duurzame 
leefstijl. Het concept van de plek, 
de reuring en de interactie in 
combinatie met de natuur en de goede 
bereikbaarheid maken het World Food 
Center tot een prachtige locatie in Ede 
en omgeving. The best of both worlds!

Gebieds-
ontwikkeling 
wonen, 
werken 
en leisure

19



Wie 
ontwikkelen 
het WFC?

Het World Food Center is een initiatief 
van WFC Development (een samen-
werking van Green Real Estate B.V en 
Van Wijnen Groep N.V.), gemeente Ede, 
Wageningen University & Research, 
provincie Gelderland en Stichting 
World Food Centers. 

Het bedrijfsleven
Albert Heijn, Albron, DSM, 
FrieslandCampina, KeyGene, Nestlé, 
Rabobank en Scelta Mushrooms 
ontwikkelen samen met World Food 
Center Development, Wageningen 
University & Research, provincie 
Gelderland en gemeente Ede 
momenteel het masterplan voor de 
World Food Center Experience.

De Rijksoverheid
De Rijksoverheid heeft het World Food 
Center in de nationale voedselagenda 
opgenomen.

‘Het Ministerie van 
Economische Zaken 
is heel enthousiast. 
Onze voedselagenda 
gaat over gezondheid, 
duurzaamheid en 
voedsel en dit sluit 
uitstekend aan op de 
doelstellingen van het 
World Food Center.’

Rob van Brouwershaven van 
het Ministerie van Economische Zaken

Het World Food Center biedt bezoekers uit binnen- en 
buitenland de kans om kennis te maken met de Nederlandse 
zuivelketen, van gras tot glas. Een geweldige ervaring die laat 
zien waar we als klein land groot in zijn. Dit is een initiatief 
dat omarmd moet worden door overheid, wetenschap en 
bedrijfsleven samen.’

Berndt Kodden van FrieslandCampina Branded NL 
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Wilt u ook meedoen? Graag!
Wilt u mee ontwikkelen aan de WFC 
Experience en/of wilt u zich vestigen in 
het gebied? Dat kan op verschillende 
manieren. 

WFC Community
Onderdeel zijn van de WFC community 
betekent vanaf de start meedenken en 
mee-ontwikkelen aan het unieke World 
Food Center. Onderdeel worden van 
een groot netwerk van organisaties in 
de agrofoodsector. Onze visie is dat we 
het World Food Center samen verder 
brengen en laten groeien en bloeien. 

Mee-ontwikkelen aan het WFC Concept
Het concept van het World Food Center 
wordt samen vormgegeven met 
bedrijven en kennisinstellingen. U kunt 
participeren in dit ontwikkelingstraject 
en daarmee zelf mede vorm geven aan 
het World Food Center. 

Evenementen en activiteiten
Om nieuwe verbindingen tot stand 
te brengen, vinden op de locatie van 
het WFC tal van foodgerelateerde 
(publieks)evenementen, congressen 
en zakelijke bijeenkomsten plaats. Van 
kleinschalig en intiem tot groots en 
meeslepend. Zoals Food Unplugged, 

het grootste jaarlijks terugkerende 
outdoor netwerkfestival in food van 
Nederland. Ook het evenement World 
Food Day wordt dit jaar op deze locatie 
georganiseerd. 

Vestigingsmogelijkheden
Op de locatie zijn verschillende 
foodbedrijven gevestigd in de 
monumentale Frisokazerne. In de 
monumentale Mauritskazerne, die 
in 2018 wordt herontwikkeld, komen 
verschillende vestigingsmogelijkheden 
voor bedrijven en organisaties. In 2018 
start ook de World Food Incubator, die 
verschillende mogelijkheden biedt voor 
startende foodbedrijven. 

 

Met 
het WFC
aan tafel
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Meedoen?
We gaan graag met u in gesprek. Voor 
meer informatie over de mogelijkheden 
kunt u contact met ons opnemen. 

WFC Development B.V.
info@wfcd.nl
+31 (0)88 60 06 600

Gemeente Ede 
Edo Muller
Projectmanager WFC
edo.muller@ede.nl
+31 (0)318 680633

September 2017


