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World Food Center Ede-Wageningen
Dé ontmoetingsplek over voedsel, gezondheid en innovatie
De belangstelling voor lekker en gezond voedsel is groot. ‘Eten’ vormt zelfs een van de populairste
gespreksonderwerpen die mensen hebben. In het World Food Center (WFC) in Ede-Wageningen staat
‘voedsel’ ook centraal: het WFC wordt hét kenniscentrum over voeding, gezondheid, innovatie en alle
aspecten die ertoe doen in de voedselwaardeketen, van zaadveredeling tot de laatste culinaire trends.
Het WFC wordt als ontmoetingsplek een centrum van internationale allure. In deze proeftuin draait alles om het
‘ontdekken’ en ‘beleven’ van voedsel. Innovatie staat daarbij voorop. Waardevol, omdat we met z’n allen graag
drie keer per dag gezond en lekker willen eten, maar ook omdat de wereld voor de fikse uitdaging staat in 2030
zo’n negen miljard monden te voeden.
Toporganisaties doen mee
Het World Food Center is straks een knooppunt van smaak en beleving, bedrijvigheid en innovatie, onderzoek
en educatie. Inmiddels hebben zich 23 toonaangevende bedrijven, instellingen en (internationale) organisaties
uit de agro- en foodsector verbonden aan het WFC. Dit aantal is groeiende, mede door de vele mogelijkheden
die het WFC biedt. Zo zal er gelegenheid zijn voor (tijdelijke) evenementen, het ontvangen van internationale
delegaties en het huren van ruimten. Met deze ‘etalage’ in het World Food Center zullen ze vele duizenden
mensen per jaar bereiken.

Hier gaat het gebeuren
De Mauritskazerne in Ede is de locatie waar het allemaal gaat gebeuren. Hier verrijst de komende jaren
het World Food Center, dat haar tijd ver vooruit zal zijn dankzij de uitgebreide, innovatieve fysieke en
digitale faciliteiten.
Het WFC neemt mensen, bedrijven, kennisinstellingen en organisaties uit binnen- en buitenland mee in
smaakvolle belevenissen. Ook laat ze hen kennis maken met de verrassende veelzijdigheid van de
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Nederlandse agro- en foodsector.
Bijna 30 hectare smaak en beleving
Inmiddels is er een projectorganisatie opgezet en wordt er hard gewerkt aan de conceptontwikkeling. Daarbij
transformeert 28 hectare grond in een dynamische campus met een iconisch Experience Center en diverse
andere hoogwaardige gebouwen. Een stedenbouwkundige uitwerking van het gebied is in de maak.
WFC Campus
World Food Center Development B.V. is voor de ontwikkeling en realisatie van deze unieke ontmoetingsplek
een publiek-private samenwerking aangegaan met de gemeente Ede. Samen trekken ze op om rond het WFC
Experience een campus te ontwikkelen voor food gerelateerde bedrijven, gericht op business-to-consumer en
business-to-business. Daarmee aanvullend op Wageningen Campus die zich primair richt op science en
research.
De WFC Campus bevindt zich straks in goed gezelschap, want ze staat midden in het kennishart van de regio
FoodValley Ede-Wageningen. Daar werken wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven de komende jaren intensief
samen in de zogenoemde KennisAs. Alles draait er om innovatie en kennis delen over voedsel, gezondheid,
life sciences, water, duurzaamheid en klimaat. Het WFC sluit daar naadloos bij aan. Prettig bijkomend
economisch effect: het World Food Center zal zorgen voor extra bedrijvigheid en daarmee voor
werkgelegenheid in de FoodValley-regio.

Presentatie aan participanten
Het World Food Center kan rekenen op grote betrokkenheid en actieve inzet van heel veel bedrijven,
instellingen en organisaties. Zij hebben in de afgelopen maanden intensief meegedacht over het WFCconcept, onder meer via diverse participantenworkshops. Daarmee vervullen ze een onmisbare rol in de
ontwikkeling van het WFC.

Op 17 december 2015 presenteerde WFC Development het ‘participatiemodel’ aan betrokken bedrijven,
organisaties en instellingen. Dit model geeft weer hoe de partijen binnen de contouren van het WFC met elkaar
verbonden zijn om kennis te ontwikkelen, te delen, samen te werken en te innoveren.

Primeur: de eerste impressies
Donderdag 17 maart 2016 is dé dag waarop een eerste concrete uitwerking van het World Food Centerconcept wordt getoond. Om precies te zijn: aan de beslissers van de deelnemende bedrijven, instellingen en
organisaties.
‘Hier moet je bij zijn’
Harry Veldhuis (gebiedsmanager WFC Development): “Daar moet je bij zijn als beslisser, want deze
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bijeenkomst is belangrijk. We zullen die dag de eerste echte impressies van het WFC en het gebied laten zien
en de uitkomsten presenteren van de participatieworkshops. Het conceptteam werkt momenteel met veel
enthousiasme aan een inspiratievol en volwaardig concept dat we uitgebreid gaan toelichten. Ook de
voorstellen voor de volgende fase zullen we dan alvast presenteren, want deze trein staat niet stil.”

Anderen over World Food Center
‘WFC’-wethouder Johan Weijland (gemeente Ede)
“Ede is, mede in combinatie met Wageningen, de logische plek voor een internationaal georiënteerd World
Food Center. Hier in de regio bulkt het van de kennis over voeding en voedseltechnologie. We dragen graag bij
aan een Experience Center waar lekker en gezond eten wordt gecombineerd met het vinden van een antwoord
op de mondiale vragen rond voedsel.”
Prof.dr. Raoul Bino, algemeen directeur Agrotechnologie en Foodscience, Wageningen Universiteit:
“Wij zijn als Wageningen Universiteit enthousiast over de komst van het World Food Center. Het geeft ons de
mogelijkheid om de spannende, boeiende en belangrijke wereld van voeding, omgeving en wetenschap met
iedereen te delen. Uniek is natuurlijk dat we de prachtige resultaten van ons werk hier kunnen laten zien,
voelen én proeven.”

Wij houden u op de hoogte
De contouren van het World Food Center worden de komende maanden steeds zichtbaarder. WFC
Development houdt u graag op de hoogte van de vorderingen, onder meer via deze nieuwsbrief. Binnenkort
wordt ook een vernieuwde website gelanceerd en worden nieuwsberichten en ontwikkelingen tevens via
sociale media verspreid.
Het projectbureau van World Food Center Development is gehuisvest op de toekomstige locatie van het World
Food Center op één van de voormalige kazerneterreinen in Ede: de Maurits-Zuid Kazerne. Bezoekers zijn hier
– op afspraak – van harte welkom om zich te laten informeren.
Over World Food Center
World Food Center Development B.V. (een samenwerking van Green Real Estate B.V. en Van Wijnen Groep
N.V.) staat aan het roer van de ontwikkeling van het World Food Center. Gebiedsmanager Harry Veldhuis en
algemeen directeur Cees van Bemmel zijn uw aanspreekpunt.
World Food Center Development B.V. | Nieuwe Kazernelaan 2–D42 | 6711 JC Ede | T 088-600 66 00 E-mail:
info@wfcd.nl
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