
WE WORK,
EXPERIENCE
AND LIVE FOOD



DE SAMENHANG
DER DINGEN



In een gebied rijk aan voedselhistorie 
ontstaat een magische plek met betekenis 
voor de toekomst.

In Ede, in de regio Foodvalley en vlakbij de Wageningen 
University & Research, wordt het voormalige 
kazerneterrein Maurits Zuid omgetoverd tot dé 
food-ontmoetingsplek in Nederland: het World Food 
Center. Een plek waar bedrijven en organisaties zich 
vestigen, waar bezoekers spelenderwijs alles over 
ons voedsel te weten komen en waar mensen wonen, 
werken en thuiskomen. Hier tonen makers, bedrijven en 
organisaties, van start-ups tot oudgedienden, hun food-
innovaties aan een breed publiek en komen vruchtbare 
samenwerkingen tot bloei. Een plek waar voedsel centraal 
staat en de adembenemende natuur van de Veluwe 
letterlijk het gebied binnenkomt.

Een
MAGISCHE  
locatie
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Hoe wordt een land, met een innovatieve 
reputatie op het gebied van voedsel en 
agricultuur, wereldwijd toonaangevend?

Op voedselgebied onderscheidt Nederland zich al 
eeuwenlang mondiaal door innovatieve oplossingen 
en technologische verbeteringen. In het World Food 
Center komt alles samen: in deze unieke omgeving van 
wonen, werken en beleven voedt men elkaar met nieuwe 
inzichten over voedsel, de bron van alle leven. Voedsel 
geeft energie, het verbindt mensen en culturen – een 
samenhang der dingen. Door kennisdeling en onderzoek 
naar nieuwe leefstijlen en producten creëren we op 
microschaal met elkaar voorsprong en bewustwording 
voor een betere voedselbalans op wereldniveau. Een 
schitterende kans om uit te blinken op een prachtige 
plek in de regio Foodvalley waar iedere dag hard wordt 
gewerkt aan de voedselvoorziening van morgen.

Vruchtbare
grond
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Nederland is de op een na grootste 
voedselexporteur ter wereld. Onze 
maak- en kennisindustrie zet al jaren 
internationaal de toon met innovaties 
op het gebied van water, agricultuur, 
voedsel, energie en gezondheid en 
draagt in belangrijke mate bij aan de 
Sustainable Development Goals van de 
Verenigde Naties. Deze diepgewortelde 
kunde en kennis komen nu samen in 
een centraal gelegen, economische 
toplocatie: het World Food Center.  

Hier, op een attractieve en levendige plek 
omringd door de natuur, inspireren voedsel en 
voedselproductie tot samenleven, samenwerken 
en ontdekken. Het World Food Center 
brengt consumenten, bewoners, bezoekers, 
ontwikkelaars en organisaties bijeen, in een 
prikkelende omgeving waar iedereen op een 
ontspannen manier wordt gestimuleerd tot leren, 
innoveren en ervaren.

Een inspirerende plek waar mensen
op een ontspannen manier werken, 
beleven en wonen.
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samen
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Er is een omslag nodig naar een andere 
manier van produceren en consumeren: een 
nieuwe manier van denken. Samenwerking, 
dialoog en bewustwording spelen hierbij 
een belangrijke rol. Het World Food Center 
stimuleert ons verantwoordelijkheid te nemen 
en samen de voedselvraagstukken van nu 
en morgen onder de loep te nemen. Met als 
motto: ‘We feed each other’.

De regio Foodvalley investeert in 
wonen, werken, bereikbaarheid en 
onderwijs. De regio heeft ongeveer 
350.000 inwoners, woonachtig in  
Ede en omringende gemeenten en biedt 
plek aan de Wageningen University & 
Research. Al jaren wordt hier gewerkt 
aan de voedselvoorziening van morgen 
door intensieve samenwerking tussen 
ondernemers, kennisinstellingen, 
onderwijs en overheid. Het World Food 
Center is de plek waar alles samenkomt 
en waar we deze rijke voedingsbodem 
toegankelijk maken voor de wereld.

De wereldbevolking groeit, het  
klimaat staat steeds meer onder druk. 
De uitdaging om iedereen te voorzien 
van voldoende gezond en duurzaam 
voedsel is groter dan ooit. Hoe kunnen 
we in de toekomst op een efficiëntere 
manier produceren? En hoe houden we 
hierbij de impact op het milieu zo klein 
mogelijk? Hoe kunnen we gezonder eten 
en minder verspillen?

DE
UITDAGING

Nu is het moment voor verandering! Het 
World Food Center wordt een ware magneet 
voor ondernemingen, kennisinstellingen, 
overheden en consumenten. Een hybride 
voedingsbodem waar innovatie, onderzoek 
en educatie centraal staan. Zij bundelen de 
krachten omtrent kennis over voedsel en 
toepassing in voedselproductie. Zo worden 
commerciële ruimtes, studio’s en woningen 
gerealiseerd, naast een World Food Center 
Experience, met exposities, proeverijen, 
workshops, presentaties en congressen. 
Een gebied waar mensen wonen, werken, 
consumeren en produceren.

DE
VOEDINGS
BODEM
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Zo’n samenwerking ligt besloten in het 
World Food Center, in een land waar kennis, 
creativiteit, innovatiekracht en zakendoen 
verankerd zijn in het DNA. Het is in het klein 
een afspiegeling van het voedselsysteem 
in Nederland, mondiaal van grote invloed. 
Het Nederlandse poldermodel bewijst het: 
samenwerking en uitwisseling kunnen 
vernieuwende en betekenisvolle oplossingen 
voor de samenleving ontketenen.

De complexe voedselvraagstukken 
van de wereld vragen om een nauwere 
samenwerking: een ontmoetingsplek 
waar kennis en kunde wordt 
uitgewisseld en waar internationale 
delegaties inspiratie komen opdoen.

Hier wil je zijn, op de huid van de tijd: om te  
leven in bijzondere woonvormen en te ervaren  
wat voedsel is en wat dit met ons doet. 
Het World Food Center biedt inzicht in 
alle aspecten van het leven, want voedsel 
is de kern van ons bestaan. De faciliteiten 
en activiteiten zetten serieus aan tot 
nadenken en participeren. En tot ontdekken. 
Een butterfly-effect, aangestuurd vanuit 
ons kleine land, dat zorgt voor inspiratie, 
inclusiviteit en bewustwording. Een 
voortrekkersrol met grootse gevolgen die 
internationaal voelbaar en meetbaar zijn.

Internationaal toonbeeld van 
innovatie en inspiratie én
een heerlijk gebied om
in te wonen en te werken.

Mondiale
uitdagingen,
Nederlandse
oplossingen
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World Food
Center

Experience

Ontspannen
en stedelijk 

wonen

Business to
business

Business to
consumer

Hotel en
congres

Levendige
gebiedskern

Frisokazerne

Mauritskazerne

Flexibele
zone

NS station
Station Ede-
Wageningen

Akoesticum

Utrecht  
26 minuten

Arnhem  
14 minuten

Ontspannen interactie, 
innovatieve experimenten 
en sociale cohesie
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WE LIVE
FOOD

WE WORK
FOOD

WE EXPERIENCE
FOODWONEN

Kies voor een gezondere, 
bewuste levensstijl en word 
onderdeel van het World 
Food Center! In dit bruisende 
stadsgebied vol natuur kunnen 
inwoners zowel werken als 
thuiskomen. Zij zorgen voor 
levendigheid, sociale cohesie 
en veiligheid, denken mee 
en maken ontmoetingen 
en interactie mogelijk. In 
architectonisch vernieuwende 
appartementencomplexen, 
open woonblokken, shortstay, 
studentenwoningen, 
woonruimte voor expats en 
tuinen vindt veel interactieve 
bedrijvigheid plaats. Samen 
eten, telen, spelen, leren, 
oogsten en verkopen.

WERKEN
Een gebied in beweging 
vraagt om samenwerking, 
inventiviteit en inbreng vanuit 
meerdere invalshoeken. In het 
World Food Center heerst de 
verbeelding, met de nadruk op 
ontmoeting en verbinding. In 
deze inspirerende omgeving 
voor food en agro vinden 
bedrijven (groot, middelgroot 
en start-ups), overheid, 
kennis-, wetenschaps- en 
onderwijsinstellingen en 
mensen met vernieuwende 
ideeën elkaar en het grote 
publiek. Ook biedt het World 
Food Center de condities voor 
het aantrekken en binden van 
talent op de arbeidsmarkt. 
Dit is een broedplaats van 
dromers, dwarsdenkers, 
durvers en doeners, die hun 
resultaat aan de wereld willen 
laten zien. En bovenal, hier 
worden zaken gedaan!

BELEVEN
De World Food Center 
Experience verwacht 
330.000 bezoekers per 
jaar. In dit voedselavontuur 
komen beleving, dialoog en 
educatie samen. Het maakt 
consumenten, van jong tot 
oud, bewust van alle aspecten 
rondom ons eten. Bezoekers 
leren op een speelse en 
interactieve manier hoe ze 
kunnen bijdragen aan een 
gezondere en duurzamere 
toekomst voor henzelf en hun 
omgeving. Omgeven door 
ontdekkingen en belevingen 
krijg je waardevolle inzichten 
in de effecten van voedsel, op 
jezelf en op de wereld.

‘Elkaar voeden’ is de toverformule van dé food-
ontmoetingsplek van Nederland. In deze kleurrijke 
proeftuin is alles mogelijk: hier onderzoeken, 
produceren, consumeren en beleven wij alles 
wat de wereld van voedsel ons biedt. Nieuwe 
ontdekkingen en experimenten krijgen gestalte, 
start-ups en businessplannen krijgen een 
boost, bewustwording wordt gestimuleerd en 
gerealiseerd. Dit wordt ook ruimtelijk zichtbaar, in 
de architectuur van woningen, bedrijfsgebouwen 
en het landschap. Adembenemende binnen-en 

buitenlocaties bieden plaats aan evenementen, 
congressen, seminars en festivals (zoals het 
succesvolle FoodUnplugged en Eten op Rolletjes). 
De prachtige rijksmonumentale Mauritskazerne, 
het Akoesticum in de Frisokazerne, de oude 
Appèlplaats, het Frisopark en de oude stormbaan 
hebben elk hun karakteristieke eigenschappen. 
In het World Food Center gaan wonen, 
samenwerken, spelen, ontdekken, innoveren en 
zakendoen hand in hand.

ONS
Programma

WE FEED EACH OTHER
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Business to Consumer 
& Business to Society

Het maatschappelijke, inhoudelijke debat over 
voedselproductie en -consumptie wordt hier 
gestimuleerd. Dankzij bijvoorbeeld de WFC 
Experience, waar intrigerende ontmoetingen, 
presentaties en exposities plaatsvinden en 
die ook commerciële mogelijkheden bieden, 
kunnen bedrijven en bewoners zich profileren.  
De wereld in miniformaat: gonzend van 
urgentie en vernieuwing.

Een unieke belevingsplek 
voor educatie, wetenschap 
en entertainment

Business to Business

Kantoor- en bedrijfsgebouwen vormen een 
dynamisch businessmilieu dat bijdraagt 
aan het vernieuwende, maatschappelijk 
geëngageerde profiel van het World Food 
Center. Een integraal samenwerkende 
community rond innoverende oplossingen van 
de toekomst.

Ontspannen wonen
en beleven 

Op het World Food Center is volop plaats 
voor stedelijk en ontspannen wonen. 
Op de overgang tussen gebiedskern en 
Veluwe worden kleine tot middelgrote 
appartementen, van short stay tot permanent, 
en grondgebonden woningen gerealiseerd. 
Onderscheidende woningtypes en bijzondere, 
op de natuur gebaseerde architectuur maken 
het wonen hier aantrekkelijk. De thema’s 
voedsel en duurzaamheid zorgen voor 
innovatieve experimenten, maar ook voor 
spannende interactie. Naast relaxed recreëren 
word je verleid tot bewegen, dankzij prachtige 
tracks voor fietsers, wandelaars en joggers, 
door het gebied zelf in de weidse natuur 
van de Veluwe. Horeca- en congresruimten 
dragen bij aan de levendigheid in het gebied, 
evenals de World Food Center Experience. 
Deze unieke, interactieve belevingsplek is 
onlosmakelijk verbonden met alle functies 
binnen het World Food Center-gebied. Het 
biedt ruimte voor entertainment, educatie, 
experiment en wetenschap. 

Wereld binnen handbereik

En de bereikbaarheid van deze prachtige 
ontmoetingsplek in de natuur? Het NS 
Intercitystation is op loopafstand; een rit naar 
Utrecht, als tussenstop naar Schiphol, duurt 
nog geen 26 minuten. En ook de A12 en A30 
zijn niet ver. Düsseldorf is binnen anderhalf 
uur te bereiken. In alle opzichten toegankelijk: 
het World Food Center is er voor de hele 
wereld. Hier ligt de wereld aan je voeten.
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Ede

Düsseldorf

Eindhoven

Nijmegen

Arnhem
Utrecht

Amersfoort

Amsterdam/Schiphol

Rotterdam

Den Haag

Regio Foodvalley

EEN 
ANTWOORD
OP DE 
TOEKOMST



Join us
Benieuwd geworden naar de kansen voor ontwikkeling en 

het uitdragen van een duurzame, innovatieve samenleving? 

Bij ons is volop draagvlak voor nieuwe plannen, inventiviteit 

en creativiteit. Iedereen die op een relevante manier wil 

bijdragen, is welkom.

Get in touch
Voor elk idee en iedere ontplooiing tot activiteit bieden 

wij een luisterend oor en mogelijke nieuwe inzichten. Wij 

staan altijd open voor suggesties en gaan graag de dialoog 

met u aan. Neem contact op met ons: wij hopen op een 

waardevolle, vruchtbare en duurzame samenwerking

contact
World Food Center
Email info@worldfoodcenter.net
Web www.worldfoodcenter.net

Nieuwe Kazernelaan 2-D42
6711 JC Ede

Vragen over Vestigen
Louis de Boer (WFCD) +31 6 54 754 488
Sander van de Pol (gemeente Ede) +31 318 68 00 26

Vragen over WFC Experience en events
David de Bruijn +31 6 18 480 399

Vragen over Wonen
Nienke Schuitman +31 6 22 768 097

Het World Food Center-gebied wordt 

ontwikkeld door de gemeente Ede en WFC 

Development B.V., een samenwerking van BPD 

(Bouwfonds Property Development), Green Real 

Estate B.V. en Van Wijnen Groep N.V.

Follow us

 Linkedin
@world-food-center

 Twitter
@WFCnl

 Facebook
@World-Food-Center

LET’s 
TALK!


