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Midden in het kennishart van FoodValley ligt het 

Food&Businesspark Ede: dé groene locatie voor 

voedselproducerende en -verwerkende bedrijven. 

Het F&BP ligt in het hart van FoodValley, de 

internationale topregio voor kennis en innovatie 

op het gebied van gezonde en duurzame voeding. 

Direct aan de A12, dichtbij (inter)nationale 

handelsroutes. Dat biedt ruimte om te groeien.
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locatie
Op 10 kilometer afstand van het 

Food&Businesspark liggen Wage-

ningen University&Research Cen-

ter en het toekomstige World Food 

Center (WFC) in Ede. Tussen Ede en 

Wageningen ligt de KennisAs , hét 

kloppend hart van kennisontwik-

keling, innovatie en toepassing op 

het gebied van agrofood. Diverse 

gerenommeerde onderwijsinstel-

lingen en internationale foodbe-

drijven zijn hier al gevestigd; TNO, 

NIZO Food Research en Unilever 

Research & Development. De 

KennisAs wordt doorkruist door 

de A12, waaraan het F&BP ontwik-

keld wordt. Deze locatie is goed 

bereikbaar met auto, OV en fiets. 

Schiphol, de Rotterdamse haven en 

het Ruhrgebied zijn binnen 1 uur 

bereikbaar.

 

Food Valley
De KennisAs vormt het kennishart 

van Regio FoodValley, waarin Ede 

centraal gelegen is. Regio Food-

Valley is een netwerk van acht 

gemeenten met één ambitie: uit-

groeien tot een internationale to-

pregio voor kennis en innovatie op 

het gebied van gezonde en duurza-

me voeding. Deze kennisomge-

ving is aantrekkelijk voor voedsel 

producerende en verwerkende 

bedrijven. Het Food&Businesspark 

biedt ruimte aan deze bedrijven en 

vormt hiermee een noodzakelijke 

aanvulling in het gebied. 

 

World Food center
Aan de ene zijde van de KennisAs 

ontstaat het World Food Center. De 

hele voedselketen staat centraal in 

het WFC. Hier zien en beleven be-

zoekers waar ons voedsel vandaan 

komt en hoe het geproduceerd, 

bewerkt, getransporteerd en ge-

consumeerd wordt. Tegelijkertijd 

is het een broedplaats voor nieuwe 

ontwikkelingen.

 

uniVersiteit 
Wageningen
Aan de andere zijde van de Kennis- 

As ontwikkelt zich de campus van 

de Universiteit Wageningen. Hier 

wordt fundamenteel onderzoek 
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te kiezen

 Groene toplocatie langs A12 corridor in 

de nabijheid van WFC en WUR campus

 Milieucategorie t/m 4.1 en 4.2, 

 geschikt voor food- en food-

 gerelateerde bedrijven

 Flexibele grote kavels

 Zowel zichtlocatie als functionele 

 kavels

 Bereikbaar met auto, OV en fiets

 Centrale ligging in NL

 Goed ecosysteem in Ede en de regio

 Het Ruhrgebied dichtbij

 Stevig netwerk van foodbedrijven

 In ‘t hart van FoodValley

 

gedaan naar nieuwe voedseltech-

nologieën en voedselproductie, 

leefomgeving en gezondheid, leef-

stijl en leefomstandigheden.

Welke bedrijVen  
komen in aanmerking?
F&BP richt zich op bedrijven die 

zich bezighouden met de productie 

en verwerking van voedingsmidde-

len in de ruimste zin van het woord. 

Concreet komende de volgende 

bedrijven in aanmerking:

 Foodbedrijven (voedings- en 

genotmiddelen)

 Maak- en productiebedrijven 

food

 Toeleveranciers aan foodbedrij-

ven, bijvoorbeeld verpakkingsin-

dustrie, robotica, machinebouw



interesse?
Wilt u weten of en hoe uw bedrijf in aanmerking komt voor het 

Food & Businesspark? Neem dan contact op met:

Martin Kraaijenvanger

Accountmanager

M 06 12 12 70 54

E martin.kraaijenvanger@ede.nl
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Verkoop: 
Voorjaar 2019 

kaVels
Het Food&Businesspark is in totaal 

22 hectare groot. Op zoek naar een 

grote kavel voor uw (agro)foodbe-

drijf? De kavels op het Food&Busi-

nesspark zijn minimaal 5.000 m2 

Uitgeefbaar gebied gemeente Ede

groot en zijn flexibel in te delen. Uw 

bedrijf is uitstekend bereikbaar via 

de snelweg A12. De wegenstructuur 

op het Food&Businesspark is nog 

niet vastgelegd. Er is veel mogelijk. 

We denken graag met u mee!
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