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Bedrijven enthousiast over concept World Food Center
Ede, 30 maart 2016
Het concept van het World Food Center (WFC) is gepresenteerd tijdens de bijeenkomst op 17 maart 2016. Dat
gebeurde aan directies van agrofoodbedrijven en bestuurders van de gemeente Ede, de provincie Gelderland en
kennis en onderwijsinstellingen. De reacties waren enthousiast. Zo zeer, dat de partijen de realisatie van het WFC
op korte termijn van start willen laten gaan.
Het WFC krijgt drie functies:
1. Een Experience Center, waar zowel consumenten als professionals op een interactieve manier beleven hoe
voedsel wordt gemaakt en gedistribueerd.
2. Een Food Lab, waar (wetenschappelijke) kennis wordt ontwikkeld over en door consumenten.
3. Een innovatiecentrum, waar bedrijven elkaar inspireren tot nieuwe producten en waar ze de laatste
technologieën en inzichten op het gebied van food met elkaar delen.
Doelgroepen van het WFC zijn met name consumenten, professionals uit binnen en buitenland en scholieren en
studenten.
Deelnemende bedrijven enthousiast
Het concept werd op 17 maart zeer enthousiast ontvangen, zo bleek uit de eerste reacties van de aanwezige
bedrijven en organisaties. Volgens Frank van Ooijen van FrieslandCampina komt het WFC nu echt dichterbij. “Ik
vind het concept erg aansprekend. Ook de startupmentaliteit die ik proef. Als we stapsgewijs het WFC gaan
bouwen, wordt het voor ons allemaal haalbaar. Chapeau.” Volgens Bert Roetert, voorzitter Food Valley NL, zijn er nu
belangrijke stappen vooruit gezet. “Het WFC is een totempaal voor de foodsector. Het is een unieke mogelijkheid
om te laten zien wat we kunnen en doen. Hier, op deze plek, kunnen wij straks het verhaal over food objectief
nationaal en internationaal vertellen.”

Dáárom heeft het WFC kans van slagen
Wethouder Johan Weijland is blij met het enthousiasme van de deelnemende bedrijven. “Zij herkennen de geweldige
kans om in het WFC te laten zien met hoeveel vernuft de Nederlandse agrofoodsector bijdraagt aan wereldwijde
voedselvraagstukken. Het gaat om één van de belangrijkste sectoren van Nederland. En natuurlijk komt het WFC in
Ede, op de KennisAs EdeWageningen, in het hart van de Regio Food Valley. Vanuit deze plek krijgt het WFC
internationale allure.”
Prof. dr. Raoul Bino (algemeen directeur van de Agrotechnology and Food Science Group): “Wageningen UR gaat
bijdragen aan het WFC op het gebied van onderzoek, onderwijs en communicatie. Er zijn inmiddels tientallen
medewerkers van Wageningen UR bij betrokken. Ik zie veel mooie kansen voor een interuniversitair Food Lab in
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het WFC. Juist door de grote bezoekersaantallen kunnen we daar met en over consumenten kennis ontwikkelen.
Bijvoorbeeld over consumentenvoorkeuren en gedrag. We nodigen andere onderwijs en kennisinstellingen graag
uit om mee te doen in dit lab.”

Primeur WFCbijeenkomst: ‘Het moment is nu’
Op het WFCterrein aan de Nieuwe Kazernelaan in Ede werd op 17 maart 2016 het concept voor het World Food
Center toegelicht. Directies van bedrijven in de agrofood, bestuurders van lokale en provinciale overheden en
topmensen van onderwijs en kennisinstellingen kregen hier de primeur. Burgemeester Cees van der Knaap van
Ede noemde 2016 een cruciaal jaar voor het WFC. “Als gemeente zijn we er klaar voor. Nu is het aan het
bedrijfsleven. Het moment is nu.”
Een indrukwekkende lijst gastsprekers belichtte het WFC deze middag in al haar facetten. Daarbij werd ook een
oproep gedaan aan de aanwezigen. Wethouder Johan Weijland van Ede, tevens voorzitter van de Stuurgroep WFC:
“Ik geloof heilig in het WFC. De overheid is medeaanjager, het WFC heeft de volle steun van de provincie, mogelijk
ook van de centrale overheid. U, bedrijfsleven, pak het op.”
‘De kans die we samen moeten pakken’
Bea Schouten, gedeputeerde van de provincie Gelderland, viel hem bij. “Ik vind het heel bijzonder om hier te zijn.
Voor de provincie in het WFC de kans om echt het verschil te maken op het thema food in Nederland en de wereld.
Dit is het moment en wat ons betreft gaan we voor het einde van het jaar starten.”
Voeding, technologie en de mens
De instemming over het WFCconcept wordt mede ingegeven door de rol die ‘wetenschap’ speelt. Topondernemer
Yuri van Geest, specialist op het gebied van Singularity en exponentiële organisaties nam de aanwezigen mee in
een verhaal over razendsnelle technologische ontwikkelingen in ICT, genomics en energie. Deze ontwikkelingen
zullen effect hebben in de agrofoodsector. Prof. dr. Raoul Bino van Agrotechnology and Food Science Group van
Wageningen UR en tevens lid van het WFCconceptteam, benadrukte dat technologie niet de enige factor is als het
gaat om voeding. Volgens hem mogen we ‘de mens’ niet vergeten. “Het is essentieel dat we jonge mensen leren
waarom eten zo belangrijk is voor hun gezondheid.” Dat daar in het WFC straks volop ruimte voor is, kan volgens
hem rekenen op veel interesse van andere universiteiten in Nederland. Het is nu aan ons om dit verder te brengen.”
Aan de slag
Markus Konings van Sandenburg (lid WFContwerpteam) liet de aanwezigen een virtuele reis maken door het
toekomstige WFC. “Wat mij betreft kunnen we aan de slag”, zei hij. En dat is precies wat er gaat gebeuren in de
tweede helft van 2016.
Meer zien van wat er deze middag de revue passeerde over het World Food Center?
Bekijk een impressie film van de bijeenkomst
Bekijk de foto's van de bijeenkomst

De basis van het World Food Center: participatie
Het WFCconcept is gebaseerd op intensieve werkateliers met het merendeel van de 22 bedrijven en instellingen
die participeren in de ontwerpfase. Dit heeft volgens Arjen van Tunen, CEO van Keygene, het onmisbare draagvlak
gecreëerd dat nodig is om het WFC van de grond te laten komen. “Ik vind het geweldig”, vertelde hij op de
bijeenkomst van 17 maart. “Goed dat jullie het interactief met participatie van de bedrijven doen. Het concept
spreekt me inhoudelijk erg aan en ik verwacht dat het WFC een gezonde exploitatie krijgt.” Anita Scholte op Reimer
(Ahold) is een van de deelnemers in het ontwerptraject. “De werkateliers maakten het concreter”, lichtte ze tijdens
de bijeenkomst toe. “Dat heeft het WFC bij ons al veel ‘echter’ gemaakt. Wij vinden nu: laten we gewoon beginnen.”
De komende tijd zal het concept verder worden uitgewerkt, opnieuw samen met de bedrijven en kennisinstellingen.

'We gaan alvast beginnen'
Nu het concept in de steigers staat en de deelnemende partijen met groot enthousiasme op het concept hebben
gereageerd, zullen WFC Development en de gemeente Ede de eerste stappen zetten op weg naar de realisatie.
Cees van Bemmel, algemeen directeur van WFC Development: “We gaan in de tweede helft van 2016 beginnen, zij
het nog op bescheiden schaal. Dat neemt niet weg dat we ons vizier continu gericht houden op de grootse
aspiraties: het WFC moet in enkele jaren uitgroeien tot een uniek Experience Center waar verschillende groepen
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bezoekers genieten van lekker eten en waar ze kunnen beleven hoe het tot stand komt.”

Wij houden u op de hoogte
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 WFC Development is gehuisvest op de toekomstige locatie van het World Food Center op
één van de voormalige kazerneterreinen in Ede: de MauritsZuid 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 088600 66 00 Email:
info@wfcd.nl
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