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World Food Center uit de startblokken!   

14 januari 2015 - De plannen voor de realisatie van het World Food Center (WFC) zijn in een ver gevorderd      

stadium. Het WFC  wordt een iconisch experience center waar de Nederlandse agrofoodsector en tuinbouw-     

branche haar toonaangevende rol in de wereldwijde voedselvoorziening kan laten zien.  

Het WFC gaat de dialoog van de agrofoodsector met de samenleving 

intensiveren en tonen welke vooraanstaande rol Nederland speelt in 

wereldwijde voedselketens. Door te laten zien én te laten ervaren hoe 

voedsel gemaakt wordt, van grond tot mond, verbindt het WF 

consumenten opnieuw met hun voedsel. 

World Food Center - Connecting food 2 consumers  

Het WFC wordt een bijzondere plek waar bezoekers op een inspirerende en interactieve manier voedsel 

kunnen beleven: van gezondheid tot duurzaamheid, van herkomst tot innovatie, van lokaal tot internationaal. 

Bezoekers worden positief gestimuleerd en leren spelenderwijs over onderwerpen die hen fascineren     

rondom eten.  

In het WFC gaat de agrofoodsector tezamen met wetenschap 

(Wageningen UR) en overheid de groeiende kloof tussen de 

consument en zijn voedsel verkleinen. Educatie voor verschillende 

leeftijdsgroepen, waaronder waaronder schoolklassen, krijgt een 

belangrijke plek. Consumenten kunnen in het WFC producten kopen 

in een ‘future super’. Innovatie wordt zichtbaar en tastbaar.  



 In het WFC vertellen agrofood bedrijven en sectoren het internationale verhaal achter hun producten, met 

aandacht voor de hele keten: hun eigen food story. Aangrenzende sectoren zoals waterbeheer, stedelijke 

ontwikkeling en gezondheidzorg leveren input. Het WFC stimuleert de dialoog tussen burgers, maatschap-

pelijke organisaties en de agrofoodsector, zowel online als ter plekke. 

Beleving in het WFC 

In het WFC staan consumenten en burgers centraal. Hun 

vragen over eten worden beantwoord door zelf te ervaren en 

te beleven. Bezoekers kunnen ter plekke producten testen, 

maken, koken, plukken, proeven, experimenteren en zich 

verwonderen over innovaties. Ze beleven de hele 

productieketen, van grond tot mond, zowel onder begeleiding 

als zelfstandig. Het aanbod wisselt regelmatig. 

 

Het WFC biedt daarnaast aan professionals uit de agrofoodsector een 

uniek overzicht over de volle breedte van de agrofoodsector. Hierdoor 

beleven ze hoe hun bijdrage, tezamen met die van andere branches, 

oplossingen biedt voor grote wereldwijde uitdagingen, zoals het op 

duurzame wijze produceren van gezond voedsel voor negen miljard 

mensen. Ook buitenlandse delegaties kunnen ervaren dat de 

Nederlandse agrofoodsector van wereldklasse is en voorop loopt in 

innovatie.   

 

Wat biedt het WFC aan participerende bedrijven?  

Het WFC biedt bedrijven de mogelijkheid om hun eigen product story in te bedden in de totale overview, 

samen met de overheid, wetenschap en andere bedrijven uit relevante sectoren. Ook biedt het WFC contact 

met grote groepen consumenten in een niet-commerciële context en is er de mogelijkheid voor het uittesten 

van productconcepten. Directe verkoop ter plekke is mogelijk. Jaarlijks worden minimaal 250.000 bezoekers  



en 80.000 evenementbezoekers verwacht. Door het multiplier effect via verbinding met online food 

communities, bereikt het WFC een veelvoud aan mensen. 

Realisatie  

Er zijn inmiddels uitgebreide studies verricht naar de haalbaarheid van het WFC.  Op 9 oktober 2014 maakte 

de Stuurgroep WFC op grond van deze studies bekend dat het WFC ook financieel realiseerbaar is. Er is 

commitment van het ministerie van Economische Zaken, provincie Gelderland, Regio Food Valley en gemeente 

Ede. Op wetenschappelijk gebied is er een zeer nauwe samenwerking met Wageningen UR.  

 

Er is een prachtige locatie beschikbaar op de voormalige 

kazerneterreinen naast het straks geheel vernieuwde 

intercitystation Ede-Wageningen en gelegen tegen de 

Veluwe. Binnen twee uur rijden wonen circa 40 miljoen 

potentiële bezoekers van het World Food Center. Het heeft 

ook een goede aansluiting op de Duitse markt. Voor 

internationale bezoekers is de locatie met de intercity 

vanaf Schiphol in 50 minuten bereikbaar.  

 

Onderdeel van de WFC-ontwikkeling vormen twee schitterende rijksmonumentale kazernegebouwen, waar 

onder andere een landelijk oefencentrum voor podiumkunsten is gevestigd, het Akoesticum. Momenteel 

wordt gewerkt aan verdere invulling van de kazernegebouwen rond het thema food & art. Op de WFC-locatie 

vindt ook het jaarlijkse FoodUnplugged festival plaats. Daarmee ademt de WFC locatie nu al food.  

 

Het Kröller-Müller Museum (met de op één na grootste 

collectie Van Goghs) ligt ook in de gemeente Ede op 

slechts een paar kilometer van het toekomstige WFC. 

Het Kröller-Müller heeft aangegeven dat het graag wil 

samenwerken met het WFC. De gemeente Ede heeft in 

dit kader, met ingang van het Van Gogh-jaar 2015  "De 

smaak van Van Gogh" ontwikkeld, een label waarmee Ede 

zich als epicentrum van food, cultuur en natuur profileert.  



 

WFC Development BV en Green Real Estate staan in de startblokken om hier een prachtig experience center 

te bouwen. Onder andere Philips Design, XPEX en Northern Light hebben hiertoe een aantal inspirerende 

concepten ontwikkeld.   

Participatie 

Toonaangevende agrofoodbedrijven krijgen de 

mogelijkheid om te participeren in de 

ontwikkelingsfase van het WFC. Zij kunnen dit 

doen in samenwerking met kennisinstellingen (o.a. 

Wageningen UR), overheden (ministerie EZ, 

provincie Gelderland, gemeente Ede) en bedrijven 

en organisaties uit aangrenzende sectoren zoals 

waterbeheer, stedelijke ontwikkeling, 

gezondheidzorg en mogelijk ook de leisure sector.  

 

Bedrijven en organisaties die serieuze interesse tonen om mee te helpen het WFC te ontwikkelen behoren 

vanzelfsprekend tot de absolute top van Nederland.  

Deelname aan de Publiek Private Samenwerking (PPS) 

Vanaf begin 2015 start een PPS van ondermeer bedrijven, Gemeente Ede, WFC Development BV en Stichting 

WFC. De PPS zal worden geleid door een kwartiermaker met een grote staat van dienst in de agrofoodsector.  

 

Taken van de PPS zijn: 

- het verder uitwerken van het WFC concept; en  

- het verder uitwerken van de exploitatie businesscase WFC en business case per bedrijf. 

 

In de PPS-fase worden per bedrijf of per cluster van bedrijven workshops gehouden om de mogelijkheden 

van het WFC-concept voor deze bedrijven nader uit te werken. Alle participanten bepalen samen het 

totaalconcept. De PPS buigt zich tevens over een exploitant. 



We vragen participerende bedrijven nu om een investering in expertise en tijd, namelijk enkele dagen per 

maand gedurende anderhalf jaar. We vragen nu geen toezegging voor financiering. Uiterlijk aan het eind van 

deze PPS fase nemen de partijen een go / no-go besluit over mogelijke participatie in de exploitatie van het 

WFC.  

 

Het totaal benodigde investeringsbedrag (o.a. gebouw 

en inrichting) betreft circa 47 miljoen. In de business 

case is het uitgangspunt dat de helft van de totale 

investeringskosten (grond, gebouw en hoogwaardige 

experiences/inrichting) door overheden en subsidies 

gefinancierd wordt. Inmiddels heeft de gemeente Ede 

als eerste besloten hiervoor een bedrag te reserveren: 

5 miljoen. De komende periode (PPS-fase) wordt 

gewerkt aan het verwerven van de andere benodigde 

bijdragen en subsidies. WFC Development BV is voornemens om het Experience gebouw te realiseren en 

neemt daarmee de andere helft van de benodigde kosten voor haar rekening.   

Tot slot 

Kortom, het World Food Center ‘staat gereed’ om uit de startblokken te komen. Nu begint de spannende fase 

om de verbeelding van en beleving rond onze agrofoodsector vorm te geven. Om de consument beter te 

informeren en te begrijpen. Om de burger en bezoeker te tonen waar ‘agrofood Nederland BV’ allemaal toe is 

staat is en om wederzijds begrip te vergroten. 

 

  

 

 

 

 

 

 


