
World Food Center
Het World Food Center ligt pal naast het nieuwe station Ede-Wageningen. Het wordt een levendige 
woon- en werklocatie waarin het thema voedsel centraal staat. Het voormalige kazerneterrein 
Maurits-Zuid ontwikkelt zich tot dé food-ontmoetingsplek van Nederland. 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. 

Het plan
Maurits-Zuid is veranderd in het World Food Center. Een foodcluster waar bedrijven, kennisinstellingen 
en overheden samenwerken aan innovatieve, duurzame voedseloplossingen. En een levendig 
stadsgebied waar wonen, werken en recreëren hand in hand gaan.

Met een groot aantal partners werken we aan de plannen van het World Food Center. 
Zoals Edese (belangen)organisaties, inwoners en ondernemers. 



Bouwveld C
Vlak achter de Frisokazerne ligt bouwveld C. In dit 
bouwveld is ruimte voor vier bedrijfsgebouwen met 
tuinen. Per gebouw kunnen 1 of juist meerdere 
bedrijven zich vestigen. 
 

Tussen de bedrijfsgebouwen ligt een centraal 
pleintje. De architectuur van deze bedrijfsgebouwen 
zal aansluiten bij het karakter van de monumentale 
Frisokazerne.

Veluwse Proeftuin
Bouwveld N grenst aan de Parklaan, de nieuwe 
oostelijke ontsluitingsweg en de Sysselt. 

Er is ruimte voor blokken met woningen. In deze 
blokken komen grondgebonden woningen en 
appartementen. 
De architectuur van de woningen is gevarieerd en 
past bij de natuurlijke omgeving.



Planning
Het World Food Center ontwikkelt zich de komende jaren steeds verder. Dat begint bij het verbouwen en 
invullen van de bestaande gebouwen, de realisatie van tijdelijke functies en het mogelijk maken van de 
eerste nieuwbouw. 

2020:  Voorbereidende werkzaamheden
3e kwartaal:  Vaststellen bestemmingsplan bouwveld C
3e kwartaal:  Vaststellen bestemmingsplan bouwveld N
2020/2021:  Verbouw voorkant Mauritskazerne
2020/2021:  Verbouw Ketelhuis
Vanaf 2021:  Bouw WFC Experience en bouwen bouwveld C en N



Wat is de World Food Center Experience?
• Een thema-attractie over voedsel die bezoekers meeneemt op een persoonlijk voedselavontuur. 
• Door te zien, voelen, proeven en ruiken, worden zij spelenderwijs bewust van alle aspecten rond ons eten 

en de keuzes die we daarin maken. 
• Bij de ontwikkeling van de Experience zijn tal van organisaties betrokken, uit het bedrijfsleven, overheid, 

wetenschap en onderwijs. 
• Het Masterplan (concept van de Experience) is ontwikkeld door de ervaren experience-designers van BRC 

Imagination Arts uit Los Angeles.

Vervolgstappen
• De onafhankelijke Stichting World Food Center Experience is verantwoordelijk voor ontwikkeling en 

realisatie
• Op dit moment worden de exploitant, bouwer en architect aanbesteed
• Begin 2021 is er een definitief ontwerp.
• In 2023 opent de Experience haar deuren voor het publiek.

DDee  EExxppeerriieennccee  iinn  FFeeiitteenn  eenn  cciijjffeerrss

330.000
Verwacht aantal  
bezoekers op jaarbasis

400 meter
Afstand tot NS Station 

Ede-Wageningen

5.550 
Vierkante meter aan 

vloeroppervlakte

2023
Het jaar van de opening

60 miljoen
Euro investering voor 

de bouw van de 
Experience

Ruim 30
Organisaties uit bedrijfsleven, 
overheid, kennisinstellingen 

werken aan de inhoud van de 
Experience

#centraal
Gelegen in Ede, midden in 
Nederland, in het hart van 

de regio Foodvalley

Kinderen in de leeftijd van 

8 – 12 jaar
en hun (groot)ouders. Maar 

ook scholieren, studenten, en 
zakelijke delegaties


