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The Embassy of Food  

Looking Back to Now

Hoe willen we in de toekomst ons eten verbouwen, verwerken, vervoeren en eten? Hoe 

gaan we in de toekomst om met schaarse grondstoffen, dierenwelzijn, voedselverspilling en 

de invloed van big data en technologie? Ter ere van haar 5-jarige jubileum presenteert Agri 

meets Design samen met de Dutch Design Foundation tijdens de Dutch Design Week the 

Embassy of Food - Looking Back to Now op het World Design Event! 

In samenwerking met ontwerpers geeft The Embassy of Food enkele radicale vergezichten 

op de vragen van de toekomst die bezoekers kunnen ervaren, proeven en uitdagen 

tot reactie. Van 20 t/m 29 oktober creëren we een ontmoetingsplek voor ontwerpers, 

dromers, foodprofessionals en het publiek om samen aan prangende voedselvraagstukken 

te werken. Ontmoet ons op de Future of Food Looking Back to Now Conference, eet 

een futuristisch hapje mee in ons pop-up restaurant en kom naar de uitreiking van de 

allereerste, wereldwijde Future Food Design Award. Het gebeurt allemaal in The Embassy of 

Food!

In dit boekje nemen we u in vogelvlucht mee door onze activiteiten, vertellen we u over het 

Agri meets Design DNA, over onze Food Heroes en de mogelijkheden om partner van ons 

te worden. 

We nodigen u van harte uit om de handen ineen te slaan en samen terug te kijken naar nu!

Hopelijk tot ziens,

Judith Zengers 

Programmamanager Agri meets Design
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• Curator en ambassadeur van The Embassy of Food is eetontwerper  

Marije Vogelzang

• Ontmoetingsplek van ca. 500m2 op het ketelhuisplein in het hart van de 

Dutch Design Week in Eindhoven

• Openbare expositie met diverse, internationale food designers

• Onderdeel van het eerste, vierjaarlijkse World Design Event

• Uitreiking van de eerste, internationale Future Food Design Award

• Future of Food Looking Back to Now Conference met 200 deelnemers

• The Embassy’s Restaurant met innovatieve gerechten 

• Verwacht aantal bezoekers minimaal 20.000

• Nationaal & internationaal, divers en breed publiek

• Deelname van professionals, verwerkers, dromers, boeren, designers, 

consumenten, en overheden

• Een programmering om bezoekers te verbazen, uit te dagen, na te denken, 

te dromen, te beleven en te herontdekken

• Publieksprogrammering met workshops, lezingen en experimenten

• Professionalsprogrammering met bijeenkomsten en netwerkmomenten 

The Embassy of Food – Looking Back to Now

DIT IS
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# 1: Future of Food Looking back to Now 

Conference (200 deelnemers)

Tijdens onze conferentie duiken we de 

diepte in met internationale retailers en 

voedselproducenten over de reductie van 

voedselverspilling. Wat is er morgen nodig om 

reststromen te reduceren en te verwaarden? 

Samen met de Dutch Sustainable Food Alliance 

en Flanders Food and Fevia werken we aan een 

inhoudelijk programma met Louise Fresco als 

hoofdspreker. 

# 2: The Embassy’s Pop-Up Restaurant 

Welkom in het hart, het pop-up restaurant en 

ontmoetingsruimte voor FEEDback en FOOD 

for thought! In ons restaurant kunt u naast een 

hapje eten ook performances, presentaties, 

en de verhalen achter ons eten ontdekken. 

Dit restaurant bestaat uit een keuken, diverse 

sessieruimten en een proefplein. De perfecte 

plek om een bijeenkomst te organiseren dus. 

Onze Highlights!
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Curator Marije Vogelzang: 
“The Embassy of Food 
daagt je uit om vanuit de 
toekomst terug te kijken 
naar het nu.”

Op de foto: Marije Vogelzang 
Foto door: Charlotte Schreiber
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# 3: Food Heroes tegen voedselverspilling 

Hoe gaan we voedselverspilling tegen bij de 

producent? Nog steeds wordt 31% van het 

voedsel verspild aan het begin van de keten, 

bij de boer dus. Vijf teams van boeren en 

ontwerpers gingen in 2016 aan de slag om 

oplossingen te zoeken voor de verspilling 

in hun bedrijf. Van laurierbladeren tot 

oesterzwamvoetjes en lelijke puntpaprika’s. De 

ontwerpers presenteren hun oplossingen tijdens 

de Food Heroes meet-up!  Food Heroes is een 

Europees project met naast de Nederlandse 

partners Provincie Brabant, ZLTO en Dutch 

Design Foundation, ook organisaties in Duitsland, 

Frankrijk, Belgie, Verenigd Koninkrijk en Ierland. 

INTERREG NWE zorgt voor mede-financiering 

met als doel voedselverlies en verspilling 

effectief tegen te gaan.

# 4: Future Food Design Award

Dit jaar worden voor de eerste maal de 

Future Food Design Awards uitgereikt! Deze 

award is dé internationale stimuleringsprijs 

om vernieuwende en disruptieve ontwerpen 

voor een duurzame voedseltoekomst in 

de schijnwerpers te zetten. Steeds meer 

ontwerpers zijn betrokken bij het vormgeven 

van ons voedselsysteem en komen met 

intelligente en duurzame oplossingen voor 

grote voedselvraagstukken. Helaas voeren puur 

esthetische ontwerpen nog vaak de boventoon 

op internationale designconferenties. Met deze 

award en de uitreiking in The Embassy of Food 

zetten we de toon voor toekomstig ontwerp 

voor een beter voedselsysteem. De award 

is een initiatief i.s.m. The Dutch Institute of 

Food&Design. 

Onze Highlights!



Agri meets Design speurt Nederland af naar 

prangende vragen uit de agri-foodsector, groot 

of klein, vanaf het erf of uit de beleidskamers. 

Dan gaan we op zoek naar een goede match 

tussen de vragers en ontwerpers. De uitkomst 

van een samenwerking staat aan het begin 

nooit vast. Dat zorgt voor de onvoorspelbare 

en interessante uitkomsten op de meest 

weerbarstige, maatschappelijke problemen. Dat 

is de uitzonderlijke werkwijze van Agri meets 

Design. 

Al vijf jaar lang brengen we ontwerpers en 

boeren bij elkaar met werksessies, presentaties, 

netwerksessies, hackathons en inhoudelijke 

bijeenkomsten. Dat kan zijn op het gebied van 

natuurinclusieve landbouw, voedselverspilling, 

bodemgebruik of big data en tech innovaties. 

Ons jubileum vieren we groots tijdens de Dutch 

Design Week met The Embassy of Food, al vijf 

jaar hét jaarlijkse hoogtepunt van Agri meets 

Design waar ons netwerk en de activiteiten 

samenkomen. We hopen dat u samen met ons 

het glas komt heffen!

 

 

Agri meets Design wordt mogelijk gemaakt door 

het Ministerie van Economische Zaken, Provincie 

Noord-Brabant, ZLTO en wordt ondersteund 

door de Dutch Design Foundation. 

 

www.agrimeetsdesign.com

dit is

AGRI MEETS DESIGN

http://www.agrimeetsdesign.com
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In 2016 werd Agri meets 
Design genomineerd voor 
‘Best of DDW’ 



U?
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Bent u als bedrijf, organisatie, start-up, 

foodprofessional, ontwerper of boer 

enthousiast geworden voor onze activiteiten? 

Bent u betrokken bij een creatief project of 

innovatie die u graag wilt tonen en bevragen 

in onze Embassy of Food? Wilt u mensen 

laten meedenken over nieuwe, baanbrekende 

oplossingen? Dan helpen wij u graag! 

Als partner van The Embassy of Food kunt u 

denken aan de volgende mogelijkheden:

• Verbind u en uw organisatie aan de meest 

innovatieve bijeenkomst van het jaar met 

gegarandeerd geïnteresseerd, nationaal en 

internationaal publiek

• Maak gebruik van de expositieruimte voor uw 

innovaties, prototypes en creatieve projecten

• Reserveer ruimte voor de programmering 

van uw eigen evenement of masterclass tot 

200 personen

• Nodig uw personeel en klanten uit voor 

op maat gemaakte Food Tours onder 

begeleiding van Marije Vogelzang 

• Organiseer op maat gemaakte 

bijeenkomsten en diners in The Embassy’s 

Restaurant

• Neem deel aan brainstormsessies met de 

Agri meets Design methodiek voor uw 

vraagstuk

• Verbind uw naam aan de eerste, 

internationale Future Food Design Award

• Adopteer een netwerkevenement en 

ontmoet bijzondere mensen

• Ontvang de voordelen van uitgebreide 

communicatie voor uw organisatie in tekst 

en beeld via onze online kanalen, ons 

programmaboekje en persberichten

DOE MEE!



Bezoekersaantal 2016: 295,000 mensen

Mediawaarde 2016: bij 17 miljoen euro 

Aantal deelnemers: 2,600 

Aantal evenementen: 438

Locaties: 110 plekken verdeeld over de hele stad

Mediapartnerschappen: o.a. Dezeen, De Volkskrant 

& VPRO broadcasting

The Embassy of Food is onderdeel van het  ‘it’s your’ World 

Design Event, een nieuw internationaal designprogramma 

dat elke 4 jaar zal plaatsvinden in Eindhoven tijdens Dutch 

Design Week. Het biedt een platform voor innovatieve 

en creatieve toekomstmakers vanuit de hele wereld. The 

Embassy of Food is een van de acht ambassades, anderen 

spitsen zich toe op bijvoorbeeld Big Data, mobiliteit, 

innovatie en energie. Naast de ambassades komt er een 

People’s Pavilion voor en door Eindhovenaren.

Kijk voor meer informatie op www.worlddesignevent.org. 

Dutch design week in cijfers

World Design Event

http://www.worlddesignevent.org. 
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18 Mei – 15 juli
Inschrijving Future Food Design Award

Mei – juli
Aanmelden voor programma en expositie 

15 Juli
Sluiting inschrijving Future Food Design Award

30 Juli
Sluiting programma en expositie

1 September
Programma bekendmaking

Mei – 1 September
Aanvragen op maat gemaakte Food Tours

20 – 29 Oktober
Dutch Design Week 

26 Oktober
Conferentie & Future Food Design Award uitreiking

BELANGRIJKE DATA



16

Voor vragen en contact over partnerships kunt u opnemen met 

Judith Zengers, programmamanager van Agri meets Design via 

judithzengers@agrimeetsdesign.com 

Telefoonnummer 06-29520289

The Embassy of Food en het World Design Event zijn tijdens de 

Dutch Design Week van 20 t/m 29 oktober te bezoeken. Voor meer 

informatie kunt u kijken op www.agrimeetsdesign.com

Volg Agri meets Design en de ontwikkelingen rondom The Embassy of 

Food via Facebook, Instagram en Twitter.

Contact

https://www.facebook.com/AgriMeetsDesign/
https://www.instagram.com/agrimeetsdesign_nl/
https://twitter.com/AgrimeetsDesign
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Op de foto: Judith Zengers 
Foto door: Rob Pluijm
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AGRIMEETSDESIGN.COM

http://AGRIMEETSDESIGN.COM

