
EXPERIENCECENTER
Dé plek voor de branche om geïnspireerd te worden

-



De place to be 
voor groente & fruit

daar mag uw 
merk toch niet 

ontbreken?

Het is u vast niet ontgaan: met de realisatie van een nieuw pand 
van Van Gelder op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard wordt 
er letterlijk aan de toekomst gebouwd. Het nieuwe pand van 
Van Gelder is nu ruim drie keer zo groot als het vorige pand aan 
de Handelsweg. De beoogde verhuizing biedt enorme kansen 
zegt algemeen directeur Gerrit van Gelder. ’’Nieuwbouw was 
noodzakelijk om verder te groeien en te voldoen aan de nieuwe 
trends in de markt,’’ zegt Van Gelder. Voorzieningen als de 
High Care keuken, snijderij, warme keuken en inpakafdeling 
zijn geoptimaliseerd en uitgebreid. Het pand van ruim 30.000 
m2 is volledig gemechaniseerd. En voor dit alles komt beleving 
centraal te staan in het Experience Center.

De place to be
Van Gelder is nu de ‘place-to-be’ voor groenten-liefhebbend 
Nederland in veel opzichten. Het nieuwe Van Gelder pand heeft 
nu een heldere, herkenbare uitstraling. Een gebouw waar je niet 
omheen kunt, maar niet schreeuwt om aandacht. Van Gelder 
heeft het doel om de AGF-sector nationaal en internationaal 
beter op de kaart te zetten. Daarom is er een heus Experience 
Center neergezet. Dit is de plek om alles te weten te komen over 
de wereld van groente & fruit. Van telers tot eindgebruikers, van 
bron tot bord.

Wekelijks is er nu de mogelijkheid voor verschillende groepen 
om een bezoek te brengen aan Ridderkerk om meer te weten 
te komen over de AGF-sector. Gasten, klanten, scholieren en 
overheden zullen tijdens rondleidingen de wereld van groente & 
fruit binnenstappen in het Experience Center waar ook ruimte is 
voor exposities en tentoonstellingen.

Het Experience Center heeft niet alleen de vorm van een kas 
hebben, er wordt ook echt geteeld op de bovenste verdieping.

Maar zoals het gehele pand vindt ook dit onderdeel op een 
innovatieve manier plaats. In samenwerking met PlantLab wordt 
er gebruik gemaakt van verticale teelt. Op basis van vragen uit 
de markt zijn we opzoek gegaan naar nieuwe en bijzondere 
smaken sla. Zo zetten we ons actief in voor meer smaak en meer 
voedingswaarde.

De groentekas en het Experience Centre tonen het grootste 
assortiment aan groente en fruit in Nederland. Alle (chef )-koks; 
van sterrenrestaurants, eetcafés, bedrijfsrestaurants, tot aan 
schoolkantines of ziekenhuizen moeten geïnspireerd raken van 
de wereld van verse groente en fruit door een bezoek aan ons 
hypermoderne AGF-bedrijf in Ridderkerk.

Van Gelder is een ontmoetingsplek van gezonde voeding. 
‘‘Vlees moet bijzaak worden. We zouden ons wat meer moeten 
focussen op groente,’’ bepleit de directeur. Daarmee is veel 
klimaatwinst te halen, en meer groenten eten is gezond, is de 
visie van Van Gelder. ‘’Onze regio moet de gezondste regio van 
de wereld worden,’’ klinkt de ambitieuze doelstelling. Om dit 
te bewerkstelligen komen er in het pand heuse rijpheidscellen, 
ontmoetingsplekken en de meest moderne teelttechnieken voor 
nog meer smaakbeleving.

Uw merk koppelen aan het Experience Center
Op 7 juni 2021 is het Experience Center officiëel geopend. In 
‘het huis van groente & fruit’ en het walhalla van vers kan uw 
merk natuurlijk niet ontbreken. Binnen het Experience Center zijn 
verschillende vergadermogelijkheden. Uw organisatie kan zo’n 
vergaderruimte adopteren.

Uw eigen vergaderruimte
Uiteraard zal deze vergaderruimte vernoemd worden naar uw 
merknaam. Maar dat is lang niet alles! In samenspraak gaan we op 
zoek hoe de ruimte uw look and feel gaat uitstralen.

Zo zullen we de gehele achterwand, van X bij X meter, voorzien 
van een foto van bijvoorbeeld uw producten. Zo stappen 
bezoekers geen vergaderruimte in maar komen ze op bezoek bij 
uw merk.
Behoefte aan een vergaderlocatie vlak bij Rotterdam, direct naast 
de snelweg? Geen probleem! U kunt onbeperkt gebruik maken 
van uw vergaderruimte*. Dankzij het Experience Center is indruk 
maken op uw klant of relatie nog nooit zo eenvoudig geweest.

Wat krijgt u ervoor terug
In overleg creëren we uw eigen wereld binnen het Experience 
Center maar er zijn nog veel meer voordelen. De ruimte wordt 
volledig ingericht opgeleverd en als u een presentatie wilt geven 
kan dit op de manier waarop presenteren ooit bedoeld is. Geen 
gezeur met programma’s instaleren, kabels en aansluitingen die 
niet op uw device passen. Enkel even inpluggen via uw USB poort 
en binnen enkele secondes kunt u aan de slag. Of download de 
app en presenteer gewoon vanaf uw tablet of telefoon. Ook zijn 
alle voorzieningen in het Experience Center voor u te gebruiken 
zoals WIFI en het bedrijfsrestaurant voor een drankje of gezonde 
lunch.

Interesse
Ziet u uw (potentiele) klanten en relaties al door het Experience 
Center lopen en vergaderen in uw vergaderruimte? Neem dan 
contact op met Gerrit van Gelder of Joyce Groeneweg om alle 
mogelijkheden te bespreken. Wees er op tijd bij aangezien er 
maar een beperkt aantal ruimtes beschikbaar zijn en vol is helaas 
ook echt vol.
 
Joyce Groeneweg                                                Gerrit van Gelder       
jgroeneweg@vangeldernederland.nl          gvangelder@vangeldernederland.nl                                             
+ 31 180 33 62 27                                            +31 6 179 46 550                                            
                                                                                 

Merkbekendheid
Wekelijks komen er (potentiële) klanten en/of 
eindgebruikers naar het Experience Center die 
in contact komen met uw merk

Strategische locatie
Het experience center ligt centraal in 
Nederland, vlakbij de haven van Rotterdam 
met uitzicht op de A15, A16 en A29

Vergaderen in eigen stijl
Naast dat uw naam wordt gekoppeld aan 
de vergaderruimte wordt hij door een grote 
fotowand in uw look and feel ingericht

State of the art techniek
Inpluggen en presenteren, zo eenvoudig is 
het om te kunnen presenteren. Van je laptop, 
mobiel of tablet geen enkel probleem

Voorzieningen inbegrepen
WIFI, rondleidingen maar ook kopje koffie, 
bakje thee of zelfs een kopje soep met een 
gezond broodje? Geen probleem! Onze kantine 
is ook beschikbaar voor u



Waar wacht
u nog op?
Reserveer vandaag
nog uw plek in het
Experience Center!

Joyce Groeneweg
jgroeneweg@vangeldernederland.nl

+31 180 33 62 27

Gerrit van Gelder
gvangelder@vangeldernederland.nl

+31 6 179 46 550

Van Gelder groente & fruit
info@vangeldernederland.nl ) www.vangeldernederland.nl


