Health experience in het World Food Center?
Therus Gieling begon op zijn veertigste helemaal opnieuw. Vanuit de milieutechniek was hij uitgegroeid
tot directeur van grote infrastructurele projecten, zoals de A50 naar Eindhoven. Lange dagen werken,
grote teams aansturen, complexe geschillen oplossen, want die spelen altijd als je een snelweg in Nederland
aanlegt. Hij stopte en startte opnieuw en specialiseerde zich in complexe integrale ruimtelijke projecten.
Totdat een goed idee in 2011 Therus los maakte van de fysieke ruimtelijke inrichting en hem in hele
andere sectoren deed belanden, van energie en agri-food tot gezondheid. Uit dat goede idee – het World Food Center - is de startup
GC b.v. ontstaan, nu een bedrijf van dertien mensen, die in de hele wereld bij cross-sectorale projecten betrokken zijn. Voor meer
informatie zie: www.gc-bv.nl of info@gc-bv.nl.

H

et idee voor een internationaal
georiënteerd ‘experience center’ voor
de sterke Nederlandse Agrifood- en
Tuinbouwsector werd door mij in
2011 gelanceerd. Een centrum voor het grote publiek
dat op inspirerende wijze alles kan ervaren op het
gebied van gezonde en duurzame voeding. Daarbij
wordt de voedsel-waardeketen als rode draad gevolgd.

hart voor een nieuw te bouwen centrum. Het streven
en de verwachting is dat het WFC jaarlijks ten minste
300.000 bezoekers gaat trekken. Vanuit de overheid
zijn zowel de gemeente Ede als de Provincie
Gelderland volop betrokken. WFC Development is
de ontwikkelingsorganisatie en bestaat uit de twee
investeerders Van Wijnen en Green.
Het verhaal van de voedselwaardeketen vertrekt bij
het natuurlijk uitgangspunt via het verbouwen en
verwerken van voeding naar handel en transport,
retail en het bereiden van voeding, om uiteindelijk
ook ruim aandacht te schenken aan het proeven en het
effect van voeding op gezondheid. De WFC Health
Experience zal dit najaar ontwikkeld gaan worden. Er
wordt nauw samengewerkt met professor Marjolein
Drent als verbinder met de zorgsector. Op het
jubileum-symposium van ild care foundation zullen
bedrijven en instellingen met een voedings- of
gezondheidsachtergrond in contact met elkaar treden
om de relatie tussen voeding en gezondheid nader uit
te werken.

Voor dat idee bleek er veel steun te zijn en er werd een
ontwikkelingsorganisatie in het leven geroepen. In de
daaropvolgende jaren zijn uiteenlopende betrokkenen,
zoals het Wageningen Universiteit en Researchcentrum
(WUR), Friesland Campina, DSM, maar ook het
Voedings-ziekenhuis van Nederland Ziekenhuis
Gelderse Vallei (ZGV) te Ede zich gaan inzetten voor
het World Food Center (WFC). In 2016 zijn met
name ook vanuit de gezondheidszorg nieuwe
organisaties aangehaakt, die de inhoudelijke
uitwerking van het WFC ter hand willen nemen.
Inmiddels is een groot terrein aangewezen dat grenst
aan het NS intercity station Ede-Wageningen en het
natuurgebied van de Veluwe. De twee rijksmonumentale kazernes te weten Friso en Maurits vormen het

Voor meer informatie over het World Food Center
zie: www.worldfoodcenters.com.
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