
OnePlanet researchcentrum

De provincie faciliteert het programma OnePlanet 
Research Center. OnePlanet is een gezamenlijk 
initiatief van IMEC, Wageningen Universiteit & 
Research en Radboud Universiteit en Radboudumc 
om samen met (Gelderse) bedrijven, organisaties 
en kennisinstellingen applicaties en systemen 
te ontwikkelen en naar de markt te brengen, die 
oplossingen bieden voor de grote maatschappelijke 
uitdagingen op het gebied van milieu, duurzaamheid 
en klimaat. OnePlanet gebruikt de nieuwste chip- 
en digitale technologieën om bij te dragen aan een 
samenleving waarin iedereen gezond kan leven en 
toegang heeft tot gezond en duurzaam geproduceerd 
voedsel,. Het versterkt daarmee de positie van 
het kenniscluster en de aantrekkelijkheid van het 
vestigingsklimaat in Gelderland.

Voor meer en de meest actuele informatie zie: 
OnePlanet Research Center

Factsheet Gebiedsagenda Foodvalley 

Voedsel van de toekomst

Foodvalley 2030

Met de ondersteuning aan het programma Foodvalley 
2030 willen we de mondiale concurrentiepositie van 
Foodvalley als agrifood innovatiecluster versterken en 
baanbrekende innovaties versnellen op de terreinen 
van kringlooplandbouw, eiwittransitie en gezonde 
voeding en ondersteunende technologie. Foodvalley 
NL fungeert als coördinerende programmaorganisatie 
voor de verdere ontwikkeling van het Foodvalley 
ecosysteem, het samenhangend netwerk van (inter)
nationaal gerenommeerde bedrijven, onderwijs- en 
kennisinstellingen en (semi) overheden met het hart 
in de Regio Foodvalley. 

De focus van Foodvalley 2030 ligt binnen de sporen 
eiwittransitie , circulaire landbouw en voedsel en 
gezonde voeding op versterken van ondernemerschap, 
bouwen van innovatieplatforms, stimuleren van 
gedeelde faciliteiten voor onderzoek en pilots, 
versterken van wereldwijde netwerken en de 
beschikbaarheid van talent. 

Voor meer en de meest actuele informatie zie: 
Foodvalley | Shaping the future of food together.

https://oneplanetresearch.nl/nl/
https://www.foodvalley.nl/


Vestigingsklimaat kennis en 
innovatiecluster

Een goed vestigings- en leefklimaat is een belangrijke 
voorwaarde voor de concurrentiepositie van het 
kennis- en innovatie agrifoodecosysteem. Daarbij gaat 
het om gerichte investeringen in wonen, werken, 
bereikbaarheid, voorzieningen voor kenniswerkers, 
-bedrijven, - instellingen en studenten. Inwoners 
profiteren ook van deze investeringen. De provincie 
wil samen met de gemeenten Ede en Wageningen de 
ontwikkelingen rondom vestigingsklimaat versnellen, 
verbeteren en/of verduurzamen. Vanuit een nog op te 
stellen ambitieschets geven wij richting aan 
aanpalende trajecten zoals de verstedelijkingsstrategie 
Zuidelijke Foodvalley. Ook projecten zoals Beter 
Bereikbaar Wageningen vinden plaats vanuit de scope 
van het verbeteren van het vestigingsklimaat.  

World Food Center Experience

De provincie draagt bij aan de realisatie van de World 
Food Center Experience om samen met partners een 
leerzame attractie op het terrein van voeding in 
relatie met gezondheid en duurzaamheid neer te 
zetten. Bezoekers maken tijdens hun bezoek een reis 
door verschillende belevingszones en worden hierbij 
geprikkeld om na te denken over hun eigen 
eetgedrag. Door wisselende tentoonstellingen is een 
bezoek aan de World Food Center Experience een 
belevenis waarbij elke keer nieuwe inzichten kunnen 
ontstaan. De WFC Experience is met zijn focus op de 
consument een belangrijke aanvulling op het 
Foodvalley -kennisecosysteem en past daarom 
perfect in de ambities van het gebied. 

Voor meer en de meest actuele informatie zie:  
World Food Center Experience | Een uniek 
voedselavontuur in Ede. 

Regio Foodvalley

Regio Foodvalley is een regionale netwerkorganisatie. 
Samenwerking staat centraal om de topregio op het 
gebied van agrifood te zijn. En om een duurzame en 
aantrekkelijke regio voor bedrijven en inwoners te 
blijven.

De acht gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, 
Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en 
Wageningen werken samen met twee provincies, 
onderwijs- en kennisinstellingen en ondernemers in 
de regio. 

De Economic Board Regio Foodvalley (EB) is de 
bestuurlijke samenwerking tussen ondernemers, 
kennisinstellingen en overheid. De EB ziet erop toe 
dat de doelen uit de Strategische Agenda worden 
gehaald, monitort de voortgang van de projecten en 
toetst nieuwe projectplannen. De provincie is 
onderdeel van de EB en ondersteunt de projecten 
vanuit de Strategische Agenda vanuit haar reguliere 
beleidslijnen. 

Voor meer en de meest actuele informatie zie:  
De topregio op het gebied van agrifood | Regio 
Foodvalley.

https://wfc-experience.nl/
https://wfc-experience.nl/
https://www.regiofoodvalley.nl/
https://www.regiofoodvalley.nl/
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Regiodeal Foodvalley

Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio 
samen een impuls aan de transitie naar een 
duurzaam en gezond voedselsysteem en het 
verbinden van excellent onderzoek en concrete 
(innovatieve) toepassingen in de praktijk (de regio als 
proeftuin) op het terrein van duurzame en circulaire 
landbouw, en voeding en gezondheid. 

Voor meer en de meest actuele informatie zie:  
Regio Deal | Regio Foodvalley.

Meer informatie 
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Peter Drenth
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Jessica van Hees

Regio
Nico van Doorn

Regiodeal
José van Gerven

https://www.regiofoodvalley.nl/programma/regio-deal
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