In het World Food Pavilion op de Floriade in Almere gaat de bezoeker op
ontdekkingsreis door de boeiende wereld achter ons eten. Een reis langs
innovatieve oplossingen die bijdragen aan het behoud van een leefbare
wereld.
Bezoekers van jong tot oud, van consument tot professional, gaan naar
huis met nieuwe inzichten en verrassende ervaringen. Een beleving die
bijdraagt aan het maken van gezonde en verantwoorde voedselkeuzes.

Partners

Het World Food Pavilion is een initiatief van de provincie Gelderland,
Gemeente Ede en de stichting World Food Experience. In het Gelderse
kennis en innovatie-ecosysteem werken veel partijen samen aan
innovatieve oplossingen die bijdragen aan het behoud van een leefbare
wereld met gezonde en duurzame voeding voor iedereen. In Ede opent
World Food Experience, een bijzondere thema-attractie rondom voedsel,
in 2024 haar deuren.

360° Filmtheater
Op tijdreis door de wereld van voeding; hoe het was, hoe het is en hoe het
in de toekomst kan zijn. Nederland heeft een eeuwenlange historie in
productie en distributie van voedsel. Vanuit ons kleine land vinden vele
producten, maar ook innovaties een weg naar landen over de hele wereld.
Tijdens een beleving in 360° passeren uiteenlopende uitdagingen en
ontwikkelingen de revue. Een reis langs actuele thema’s; over het hoe en
waarom van bijvoorbeeld voedselinnovatie, slimme land- en tuinbouw,
robots en sensoren, minder afval en alternatieve eiwitbronnen.

Elke 10 minuten kunnen 25-30 bezoekers de bijzondere
film bekijken, met Nederlandse of Engelse voice-over. De
kijker gaat in vogelvlucht mee door één van de centrale
thema’s van de World Food Experience: de rol van
Nederland op het gebied van agri- en food innovatie.
Een mooie preview op de thema-attractie, waar vanaf
2024 bezoekers de wereld die verscholen gaat achter
ons dagelijks eten kunnen beleven. De World Food
Experience wil hiermee consumenten stimuleren om
gezondere en duurzamere keuzes te maken.

Innovatiedome
De wereldbol op paviljoenformaat. Een etalage met voorbeelden van de
wijze waarop kennis en innovatiekracht van het Gelderse innovatieecosysteem wordt ingezet om de leefbaarheid van onze wereld zeker te
stellen. Voor bewoners van nu en van de toekomst. Een ode aan en een
ontmoetingsplaats voor de vele partijen die zich hier sterk voor maken. Een
startpunt voor nieuwe samenwerking.
Neem een kijkje in de toekomst van voedselproductie, maak kennis met
alternatieve eiwitbronnen, ontdek hoe we minder voedsel kunnen
verspillen door slim gebruik te maken van reststromen en hoe sensoren ons
kunnen helpen bij het maken van de juiste keuzes om gezond te blijven.

Een inspirerende omgeving om kennis te
maken met nieuwe relaties of bestaande te
verstevigen. Om samen van gedachten te
wisselen over actuele onderwerpen, een
officieel moment vast te leggen of samen te
genieten van een informele borrel met
verrassende tastings.

Buiten de momenten waarop bezoekdrukte
wordt verwacht, is de dome beschikbaar
voor de organisatie van bijeenkomsten. In
overleg met u verzorgen we een op maat
gemaakt programma; een bijeenkomst in de
dome, indien gewenst in combinatie met
gebruik van de tuin. Inclusief rondleiding of
bezoek aan het filmtheater, met standaard
catering of met bijzondere tastings bereid in
de buitenkeuken. We bespreken graag de
mogelijkheden en uw wensen met u.
Bijeenkomst in de innovatiedome:
❖
❖
❖
❖
❖

Besloten, maximaal 1-2 uur
Tot 35-40 personen
AV voor presentatie aanwezig
Standaard catering mogelijk
Gebruik van de tuin mogelijk, ook in
combinatie met gebruik van de buitenkeuken voor tastingsessies (zie pg 4)
❖ Eventuele toegangskaarten beschikbaar
tegen gereduceerd tarief

Speel- en smaakplein
Op het speel- en smaakplein is er voor jong en oud van alles te zien en te
beleven. Volop sport en spel in een tuin om van te smullen. De bezoeker
ervaart hoe ons eten groeit en bloeit, hoe het smaakt en hoe het ruikt.
Op een smaakplein draait het natuurlijk om smaak. Een buitenkeuken
ontbreekt dan ook niet en staat klaar om de bezoeker te laten kennismaken
met verrassende ‘drinks en bites’ in de vorm van proeverijen. Samples van
bekende producten met een ‘twist’ tot uitdagende nieuwe ingrediënten.
Smaken met een verhaal.

Belangrijk onderdeel van het speel- en
smaakplein is de paviljoentuin. Een ware
‘voedseltuin’, ingericht door SmaakPark Ede,
met vruchten, bloemen en planten die vaak
net die bijzondere smaak aan een gerecht
geven. Veel wordt dan ook gebruikt bij de
bereiding van tastings in de buitenkeuken,
een leuk alternatief voor standaard catering
tijdens bijvoorbeeld een borrel in de tuin.
Onze buitenkeuken, met gasbarbecue, gaspit
en kleine koeling, is beschikbaar voor het
bereiden van kleine gerechtjes. Voor een
mooie tastingsessie tijdens een themabijeenkomst, voor een bijzondere proeverij
tijdens de borrel of om Floriade-bezoekers
tijdens een proef- en informatiedag te laten
kennismaken met nieuwe ingrediënten en
verrassende smaken.
Onze paviljoentuin is beschikbaar voor:
❖ Bijeenkomst/borrel + standaard catering
❖ Bijeenkomst/borrel + proeverij vanuit de
buitenkeuken:
- Neem uw eigen kok, ingrediënten en
serveermateriaal mee.
- Wij verzorgen dit in overleg met u, in
samenwerking met een externe kok of
met onze paviljoenkok.
❖ Proef- en informatiedag voor bezoekers
van de Floriade, door u zelf georganiseerd
en bemand. Bij gebruik buitenkeuken, zie
bovenstaande twee opties.

Floriade, Almere
World Food Pavilion
Kavel 141
www.worldfoodpavilion.nl

Contact
Bent u op zoek naar een bijzondere plek voor uw bijeenkomst, wilt u met
uw team of relaties ontspannen een dag op de Floriade afsluiten met een
borrel in een inspirerende omgeving of wilt u de Floriade-bezoekers laten
kennismaken met uw bedrijf en producten door middel van een proeverij?
Dan kan samenwerken met het World Food Pavilion iets voor u zijn.
Een bijeenkomst in de innovatiedome, een borrel met standaard catering of
creatieve tastings in de paviljoentuin, of een combinatie van beide. Of wilt u
de interactie met de Floriade-bezoekers aangaan tijdens een eigen proefen informatiedag(deel)? We horen graag waar u naar op zoek bent en
denken graag mee om een interessant ‘op maat’ programma in het World
Food Pavilion te realiseren.

Welkom!

Neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden en de
kosten. Graag tot ziens!

Neem contact op met:
Karlijn Putter
Operations manager World Food Pavilion
karlijn@putterprojectmanagement.nl
06 22 61 00 27

Thom Olschansky
Opperhost & paviljoenkok

