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Awards: wereldwijd de eerste award voor radicaal ontwerp voor een 

betere voedseltoekomst (meer hierover op pagina 28-29). 
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Voorwoord
Welkom in The Embassy of Food
Hoe verbouwen, verwerken, vervoeren en eten we ons voedsel in de toekomst? 
Hoe gaan we om met schaarse grondstoffen, voedselverspilling en dierenwelzijn? 
Dit alles onderzoeken we samen met jullie in The Embassy of Food. Deze 
bijzondere ontmoetingsplek op de Dutch Design Week brengt boeren, ontwerpers, 
beleidsmakers, wetenschappers en iedereen met een interesse in voedsel samen 
om onze voedseltoekomst te verkennen.

The Embassy of Food biedt een unieke interactieve expositie: The Future of 
Food, Looking Back to Now. Deze expositie, samengesteld door eetontwerper 
Marije Vogelzang, neemt je met een speciaal ontwikkeld audioverhaal mee op reis 
naar de toekomst… en weer terug. 

Andere hoogtepunten uit het programma zijn The Embassy of Food Conference, 
waarin we samen met onze Europese partners zoeken naar oplossingen voor 
voedselverspilling, en de uitreiking van de allereerste internationale Future Food 
Design Awards.

Tot slot viert Agri meets Design dit jaar haar 5-jarig jubileum, extra reden voor een 
feestje waarbij we groots uitpakken met de Embassy of Food! Bijna alle projecten 
komen uit onze kraamkamer, en daar zijn we erg trots op.

We zijn benieuwd naar je bevindingen en 
beproevingen. Namens alle partners van The 
Embassy of Food wensen we je een goede 
reis!

Judith Zengers
Hoofd programmering The Embassy of Food
Programmamanager Agri meets Design

THE FUTURE SAUSAGE
Carolien Niebling
EXPO THE FUTURE OF FOOD

The Embassy of Food is onderdeel van het vierjaarlijkse World Design Event 
(WDE) tijdens Dutch Design Week en wordt gerealiseerd door Agri meets Design 
en Food Heroes met financiering van Interreg NWE, Dutch Design Foundation, 
Ministerie van Economische Zaken, Provincie Noord-Brabant / FoodUp! en ZLTO.
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The Future of
Food, Looking
Back to Now
Welkom bij de expositie van The Embassy of 
Food! Met een audioverhaal nemen we je mee 
op reis langs alle werken. Je kunt het verhaal 
vanuit twee verschillende perspectieven 
bewandelen: als consument of als producent. 
Kies je eigen reis en ontdek de verschillen. Tot 
welke rol voel jij je het meest aangetrokken? 
We gingen in gesprek met curator Marije 
Vogelzang over de insteek en de keuze van 
de werken in de expositie. 

Waarom een expositie over de 
toekomst van eten? 
“We leven in een tijd waarin veel gebeurt als 
het gaat over wát we eten, hoe we eten en waar 
ons eten vandaan komt. Steeds meer mensen 
worden zich bewust van de uitdagingen en 
problemen van het huidige voedselsysteem. 
Tegelijkertijd vraag ik me af of iedereen ook 
ziet hoe ontzettend bijzonder en geavanceerd 
onze huidige voedselvoorziening is? Ik vind het 
tijd voor nuance.” 

Welke nuance zoek je? 
“Als we het hebben over de toekomst van 
voedsel zien veel mensen een toekomst voor 
zich die een paar stappen vooruit zijn in de 
tijd. Anderen zien juist een verre soort science 
fiction toekomst voor zich die op geen enkele 
manier lijkt op het leven nu. De ontwikkelingen 
in de technologie zijn maar één van de vele 
dingen die bepalen hoe de toekomst er uit gaat 
zien. De toekomst wordt ook bepaald door 
culturele- of economische ontwikkelingen. Het 
is voor veel mensen moeilijk voor te stellen 
dat wat er in de toekomst gaat gebeuren 
voortkomt uit de dingen die we nu dagelijks 
doen. Mensen denken dat de toekomst vanuit 
hogerhand wordt besloten; door de overheid, 
de politiek of het bedrijfsleven. En dat terwijl 
eetcultuur, dat wat iedere dag weer opnieuw 

wordt gecreëerd, gedeeld en gemaakt, wordt 
gedaan door mensen zoals jij en ik.” 

Je laat mensen vanuit de toekomst 
terugkijken. Hoe? 
“Als we onze ogen dichtdoen en onszelf even 
in de toekomst projecteren en van daaruit 
terugkijken naar het verleden, wat zien we 
dan? Ik ben benieuwd of we vanuit verre 
toekomstfantasieën terug kunnen kijken naar 
onze huidige, simpele en menselijke levens. 
Hebben we, als we terugkijken, het vermogen 
om met nuance naar ons voedselsysteem 
te kijken? Kunnen we meer begrip krijgen 
voor producenten, consumenten en alles 
daartussenin? Als er meer empathie is kan 
er ook een positieve verandering en meer 
samenwerking op gang komen. Daarom heb ik 
gekozen voor een audioverhaal waarin we de 
verschillende perspectieven van producent en 
consument kunnen belichten, en vanuit waar 
we met een creatieve blik kunnen kijken.” 

Wat kan design bijdragen aan onze 
voedseltoekomst? 
“Binnen de voedselketen zien we dat er veel 
specialisten zijn die precies weten hoe ze zo 
goed mogelijk voedsel kunnen produceren. 
Soms kan het voor deze specialisten lastig zijn 
om verder in de keten te kijken en de praktijk te 
veranderen. Ontwerpers zullen niet opeens de 
wereld gaan redden, maar het zijn wel creatieve 
denkers en doeners die het voedselsysteem op 
de kop kunnen zetten en op een onverwachte 
manier weer kunnen verbinden. Als ontwerpers 
en boeren samen gaan werken kunnen daar 
nieuwe ideeën uit voortkomen. Ze kunnen de 
werkelijke waarde van eten laten zien en onze 
eetcultuur daarmee positief beïnvloeden. Ze 
kunnen gedragsverandering stimuleren en 
alternatieven aandragen voor een waardevolle 
voedseltoekomst.” 

De expositie toont meer dan dertig werken 
van ontwerpers van over de hele wereld.

Elke dag tussen 11.00 en 18.00 
Toegang is gratis

Marije Vogelzang is eetontwerper en oprichter van 
The Dutch Institute of Food&Design
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FOOD HEROES
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Exposanten
Hieronder vind je alle exposanten van The 
Future of Food, Looking Back to Now op 
alfabetische volgorde.

A FUTURE FOR FISH 
Anna Diljá Sigurðardóttir 
& Sorrel Madley
Waarom wordt er met man en macht 
geprobeerd om vlees na te maken, maar blijft 
vis buiten schot? Daar zit een vreemd luchtje 
aan volgens de IJslandse Anna. Verwacht een 
spartelende toekomstige vissuggestie met 
oog voor overbevissing, voedingswaarde en 
textuur.

ALGA’S BAR
Cateringa & Kompanen
Alga’s Bar is een interactieve installatie waarbij 
je als bezoeker wordt aangesloten op de 
levenscyclus van de alg: het nieuwe voedsel 
voor mens en dier. De bar is een poging om 
de voedselketen te sluiten. De bezoekers 
van Alga’s bar doneren hun tijd en adem 
aan de algen terwijl zij gelegen rondom een 
opstelling met verschillende algenmonsters 
luisteren naar een essay over het waterleven. 
Onze uitademing bevat o.a. warmte en 
koolstofdioxide, waardevolle grondstoffen 
voor de jonge algen. De algen produceren op 
hun beurt zuurstof, maar algen zijn ook een 
rijke bron aan proteïne, vitamines en mineralen 
die verwerkt kunnen worden tot diervoeder, 
voedsel voor mensen of biobrandstof.

BAY LEAF PATCHES 
Jalila Essaïdi
De natuur kent geen afval, slechts waardevolle 
grondstoffen vindt Charl Goossens van 
laurierkwekerij GOVA. Voor een gezonde 
toekomst zijn geen grote farmaceutische 
bedrijven nodig, maar meer kennis 
van medicinale stoffen in de natuur. In 
laurierbladeren worden waardevolle oliën met 
ontstekingsremmende kwaliteiten gevonden, 
waardoor zo’n blad kan dienen als pleister. 
Deze pleister is een nieuwe manier van kijken 
naar de huidige gezondheidsindustrie.

BIOPLASTIC FANTASTIC 
Johanna Schmeer
Met de laatste ontwikkelingen in de bio-  
en nanotechnologie kunnen op industriële 
wijze biologische cellen van polymeren 
worden gemaakt, en wordt de scheidslijn 
tussen producten en organismen steeds 
vager. Stel je voor dat je zeven biologische 
apparaten in je huis hebt die al het eten en 
alle energie produceren die je nodig hebt, en 
die zelf worden aangedreven door artificiële 
fotosynthese. Staan deze zeven apparaten 
binnenkort op jouw verlanglijstje? 

FOOD HEROES KITCHEN
Verloren voedsel staat centraal in deze 
keuken. De helden die voedsel redden 
van de kliko zijn onze zogeheten Food 
Heroes. In deze keuken worden reststromen, 
kliekjes en 2e en 3e klasse producten nieuw 
leven ingeblazen. Dit interactieve object 
is opgebouwd uit de nieuwste (keuken)
technieken en beproefde concepten om 
voedselverspilling te voorkomen, tegen te 
gaan of om afgedankte happen om te toveren 
in eetbaar lekkers. 

FOOD PHARMACY 
Maaike Schuitema
In de oude dagen lag het kookboek op 
de hoek van elk doktersbureau. Inmiddels 
maakt het idee van voedsel als medicijn zijn 
herintrede. Wat kunnen producten betekenen 
voor een goede gezondheid in preventie en 
behandeling? In de Food Pharmacy ontdek je 
welk product past bij de behoeftes van jouw 
lichaam.

TO FLAVOUR OUR TEARS 
The Center for Genomic Gastronomy
Hoe smaken wij als mensen voor de 
organismen die ons elke dag nuttigen tot 
en met het laatste beetje als we sterven? 
Doorgaans besteden we al flink wat tijd aan 
ons uiterlijk en aan smaakvol eten. Zack, 
Cat en Emma vroegen zich af of we kunnen 
optreden als chef naar onszelf aangezien 
ons lijf dagelijks wordt geproefd. To Flavour 
Our Tears onderzoekt hoe we tegemoet 
kunnen komen aan de culinaire wensen 
van organismen en bevragen daarmee de 
menselijke positie in het ecosysteem waartoe 
we behoren.

FUTURE FARMING RECIPE GENERATOR 
Chloé Rutzerveld
Heb jij, als je aan industriële voedselproductie 
denkt, ook last van angsten voor enorme 
machines en doodenge technologieën? 

Nergens voor nodig, vindt Chloé. Stel je 
voor dat je in de toekomst thuis je groente 
kweekt aan de hand van een recept voor de 
groeicondities, in plaats van voor de maaltijd. 
Het recept bepaalt alles, van het licht tot de 
plantenvoeding en de temperatuur. Bedenk 
je eigen futuristische gewas en trek een take-
home receptje!

GENE MACHINE
Mies Loogman
Zeg eens, wil jij liever ‘gewone’ of genetisch 
gemodificeerde groenten op je bord? 
En wanneer is een groente dan precies 
gecultiveerd of door menselijk ingrijpen 
veranderd, en hoe verschilt dat van high-tech 
aanpassingen aan genen? En wat zijn daar 
de gevolgen? Je ontdekt het met de Gene 
Machine, waar je meteen jouw bonnetje voor 
de toekomst van de gewasteelt trekt.

HIGH TECH ETEN 
AgriFoodTechPlatform
Steeds langer houdbaar eten, sterkere 
gewassen of een slimme bezorgservice. 
Nieuwe voedselconcepten maken steeds 
meer gebruik van slimme technologie. In 
welke mate willen we al deze technologie 
inzetten om ons eten smaakvoller, veiliger 
en beter beschikbaar te maken? Kom de 
toekomst proeven! 

HYBRIS SERIES
Monica Piloni
In de huidige consumptiemaatschappij wordt 
er overdreven veel voedsel geproduceerd. 
Dat gaat gepaard met onacceptabel veel 
synthetisch en organisch afval. Monica Piloni GENE MACHINE

BIOPLASTIC FANTASTIC

HYBRIS SERIES

FOOD PHARMACY 

T
O

E
G

A
N

K
E

L
IJ

K
 V

O
O

R
 P

U
B

L
IE

K



10 11

FOOD HEROES

FOOD HEROES
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onderzoekt hoe ze vorm kan geven aan de 
huiden en resten van dierlijke en andere 
natuurlijke producten, om ze te preserveren. 
Zo ontstaan er hybride sculpturen die 
ethische vraagtekens zetten bij onze 
consumptiemaatschappij.

HUMAN HYENA 
Paul Gong
Hyena’s staan erom bekend dat ze alles wat 
over is van een kadaver opeten. Of het nu 
om botten gaat of verrot vlees, de hyena 
gebruikt het allemaal. Stel je voor dat er 
synthetische biologie kan worden gebruikt om 
het menselijk lichaam zó aan te passen dat 
we meer soorten voedsel kunnen verteren 
en minder hoeven weg te gooien. Zou je dat 
doen? Maak kennis met de fictieve Human 
Hyena’s!

HOLY COW COMMUNICATORS 
Mathilde Nakken
De Nederlandse melkkoe wordt vlak na 
de geboorte onthoornd om agressieve 
uitspattingen zonder letsel te laten verlopen. 
Maar de hoorn is wel van belang voor de koe: 
er worden mineralen in opgeslagen, ze helpen 
bij het reguleren van de lichaamstemperatuur 

en in de gevechten waarin ze worden 
gebruikt, wordt de rangorde binnen de kudde 
bepaald. Nuttig voor de melkproductie zijn 
ze echter niet. Holy Cow Communicators 
zijn juwelen om de koe zijn horens te laten 
behouden en onderzoekt tegelijkertijd de 
mogelijkheid om informatie op te vangen van 
de koe met hersenactiviteit-metingen (EEG), 
om door te spelen aan de boer.

LEEK PAPER 
Isaac Monté
Maak kennis met Jan van Lierop: één van 
de grootste biologische groentetelers van 
Nederland. Hij exporteert het grootste deel 
van zijn oogst en is daarbij verplicht om de 
prei in een verpakking te leveren. Wat nu als 
er van zijn eigen reststromen prei een wikkel 
gemaakt kan worden? Dat is het experiment 
van ontwerper Isaac Monté: preipapier.

LEGHAANTJES 
Foodcurators
Hanen kunnen natuurlijk geen eieren leggen. 
Maar om eieren te kunnen eten worden er 
wel veel haantjes geboren, en toch zijn er 
maar weinig mensen die hanenvlees eten. We 
leggen je de dilemma’s voor en laten zien dat 
elke keuze zijn eigen consequenties met zich 
meebrengt. Vind jij dat de geslachtsbepaling 
bij de bevruchting van het ei moet kunnen 
bijvoorbeeld?

LESS+1: THE CARROT EXPERIMENT
Tabo Goudswaard
Kunnen we minder voedsel produceren en 
tegelijkertijd het plezier in en de waardering 
van ons eten upgraden? Dat onderzoekt 
sociaal ontwerper Tabo Goudswaard met zijn 
wortelexperiment. De wortel is een van de +1 
ingrediënten van de toekomst: ingrediënten 
die wat toevoegen aan de manier waarop we 
produceren en consumeren. 

MELA
Maria Apud-Bell 
De bacteriën in je darmen zeggen veel over 
de staat van je welzijn. De Londense Maria 
Apud-Bell vroeg zich af of je deze bacteriën 
kunt meten, en daaraan af kunt lezen hoe 
het nu precies staat met je gezondheid. Ze 
ontwikkelde een chocolade met daarin een 
cocktail van bacteriën verstopt. Via een app 

die de informatie van de bacterien uitleest kun 
je precies aflezen hoe je de microbiotica kan 
bijsturen. Zou jij er eentje nemen?

APPELCONCEPT
Lobke Meekes
In de supermarkt tref je juweeltjes van appels 
aan, maar ze zijn lang niet allemaal even 
lekker. Hoe kan het dat het aanzicht boven 
de smaak wordt verkozen? Lobke Meekes zet 
vraagtekens bij de supermarktappel en laat je 
geblindeerd proeven van haar Appelconcept: 
appels van de derde pluk, want dat zijn de 
meest smaakvolle. Proef de aandacht van 
de teler die precies weet te oogsten op het 
smaakhoogtepunt!

PIGSTRUMENT
Marie Caye, Arvid Jense & Vair
Zijn varkens geïnteresseerd in geluid en 
zelfs muziek, en kunnen deze bijdragen aan 
hun welzijn en aan onze interesse in hen als 
wezen? Soorten op aarde ontwikkelen zich 
immers aan de hand van hun zintuigen. Deze 
vraag stellen de ontwerpers van Pigstrument 
zichzelf: een instrument en bijbehorende 
muziek die is gemaakt met geluiden als 
het knorren van het moedervarken en het 

LEEK PAPER

HOLY COW

MELA

HUMAN HYENA 
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FOOD HEROES

PLANT BONES 
Marije Vogelzang
Toekomstige archeologen vonden een kleine 
collectie botten afkomstig van planten in 
opgravingen. Waarschijnlijk is het zo dat 
onze volgende generaties planten eten 
met een vlezige structuur, zo van het bot 
af. Deze botanische artefacten houden het 
midden tussen hoogontwikkelde planten, een 
schimmelvariant, genetisch gemanipuleerde 
dieren en een nucleaire interventie. Dit 
speculatieve werk probeert nieuwe paden te 
banen in de geijkte verhalen in het debat over 
de toekomst van vlees. 

SAM 
Marie Caye
SAM is een Symbiotic Autonomous Machine 
die zijn eigen bankrekening heeft. Pin 
een frisje en SAM bepaalt zelf wat voor 
glaasje prik je ontvangt. Zo experimenteert 
ontwerpster Marie Caye met de mogelijkheid 
van machines om autonoom te werken en 
meer rechten te verwerven als zelfstandig 
acterende technologie.   

S/ZOUT
Studio H
Wat nu als de hele oceaan een waterreservoir 
is dat aangesproken kan worden voor 
landbouwirrigatie? Dat onderzoeken deze 
Zuid-Afrikaanse ontwerpers in hun land, waar 
zoetwatercrises niet ongewoon zijn. 
Ontdek de toekomst van zilte gerechten met 
fictieve, op zoutwater geteelde gewassen 
zoals aardbeien en sla.

THEE UIT BRABANT?
Special Plant Zundert
Melk komt uit de koe. En thee komt van… 
plantages in het verre oosten? Nee hoor, 
thee wordt gewoon in Nederland gemaakt 

van de Camellia Sinensis. Deze theeplant 
wordt sinds kort niet alleen in tropische en 
subtropische gebieden geteeld, maar ook 
in vooruitstrevend Brabant. Kom kijken in de 
wondere wereld van het thee-maken en proef 
van deze Hollandse drank!

THE FUTURE SAUSAGE
Carolien Niebling
Een van de oudst ontworpen vleesproducten 
is de worst. Al vanaf 3300 BC probeerde men 
het dier zo optimaal mogelijk te gebruiken en 
het vlees met een lange houdbaarheidsdatum 
klaar te maken voor consumptie, door worst te 
maken. Maar stel nu dat je de worst stript tot 
zijn kale anatomie en geschiedenis, om hem 
vervolgens weer op te bouwen met potentiele 
toekomstige ingrediënten die recht doen aan 
een duurzame voedseltoekomst? Laat je oog 
vast voorproeven en bedenk of je worst lust!

THE REAL THING
Helmut Smits
Helmut Smits maakte een installatie waarbij 
hij water haalt uit cola. Daarmee wijst de 
Rotterdamse kunstenaar op het bizarre feit dat 
op sommige plekken ter wereld wel Coca-Cola 
maar geen schoon drinkwater voorhanden 
is en dat een flesje cola goedkoper is dan 
water. Smits’ installatie is ook te zien op de 
tentoonstelling Sticky Business. De verleiding 
van suiker in de kunst in het Stedelijk Museum 
Schiedam. T/m 18 februari 2018.

TOTOMOXTLE 
Fernando Laposse
De schillen van de 62 soorten maïs die Mexico 
rijk is, worden gezien als afval. Doodzonde 
volgens Fernando Laposse, want de fraaie 
schillen kunnen dienen als afwerkingslaag 
voor meubels, decoratiestukken en alles wat 
je van MDF zou kunnen maken. Daarnaast 
laat de ontwerper de herkomst van de maïs 
zien. Zo vieren we niet alleen de rijkdom in 
biodiversiteit, maar steunen we ook de kleine 
boeren die de 62 soorten telen en zo hun 
gezin voorzien. 

TREE CROP EXPLORATION COMMITTEE
Timm Donke
Kunnen we Nederland op zo’n manier 
herbebossen dat we ook voedsel kunnen 
blijven verbouwen? Dat onderzoekt het Tree 
Crop Exploration Committee. Hun voorstel 
is een alternatief landbouwsysteem waarin 
voedsel alleen nog in bossen groeit, en alle 
planten worden gezien als gelijk aan elkaar. 
De grenzen en mogelijkheden van een 
symbiose tussen het menselijke bestaan 
en dat van planten wordt onder de loep 
genomen.

VEGETARIAN TOOTH
Susana Soares
Een meer plantaardig dieet is broodnodig 
voor zowel de menselijke gezondheid als die 
van het milieu. Wat nu als we onze tanden 
zouden herontwerpen naar een nieuw, 
vegetarisch dieet? Met een artificiële tand, 
gemaakt van gezonde stamcellen en met een 
kleine tandartsbehandeling, bevorder je het 
gemak en misschien zelf je voorkeur voor een 
plantaardig dieet.

VOLUMES
Marije Vogelzang
Volumes is een onderzoeksproject dat de 
hoeveelheid van onze porties bevraagt. 
Dagelijks worden we verleid door te grote 
glazen en borden die het volume bepalen 
van wat we eten. Gedragspsychologisch 
onderzoek laat zien dat mensen niet goed 
kunnen inschatten hoeveel ze precies eten. 
Door objecten op je bord te leggen tussen 
het eten lijkt het bord voller dan het werkelijk 
is terwijl onze maag toch voldoende wordt 

gevuld. 

gesnurk en gescharrel van de biggen. Al 
snel ontdekten de ontwerpers dat het varken 
actief participeerde in de opnames. Zijn 
varkens ook muzikanten?

PINK CHICKEN PROJECT
Studio Leolinnea
Elk jaar eten we met z’n allen maar liefst 
60 miljard kippen. Het Pink Chicken 
Project suggereert dat we met genetische 
modificatie kippenbotten roze kleuren, 
die vervolgens als afval in de aarde 
terechtkomen. De archeologen van de 
toekomst zullen dan een nieuw geologisch 
tijdperk gaan herkennen aan de felroze 
aardlagen die het consumptiepatroon van 
het Antropoceen weerspiegelen.

PLANTI15
Doreen Westphal
Maar liefst 60.000 kilo oesterzwammen 
kweken ze jaarlijks bij Van Lieshout, maar 
de voetjes belanden in de prullenbak – zo’n 
20% van de opbrengst. Wat nu als je daar 
een plantaardig worstje van maakt? Dan heb 
je een Botanic Bite. Hij is 15 keer langer dan 
een reguliere worst, want de opbrengst van 
eenzelfde hoeveelheid land brengt 15 keer 
meer plantaardige eiwitten op dan dierlijke.

FUTURE FOOD
DESIGN AWARD 

NOMINATIE 

FUTURE FOOD
DESIGN AWARD 

NOMINATIE 

PINK CHICKEN PROJECT

PLANTBONES VOLUMES
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Vier onze
Food Heroes
Europeanen gooien jaarlijks gemiddeld 
150 kilo per persoon per jaar aan 
voedselproducten in de kliko. Aan het 
begin van de voedselketen is ook flinke 
winst te boeken. Er zijn volop 2e en 3e 
klasse producten en reststromen die nu 
nog nauwelijks gewaardeerd worden. Veel 
boeren en telers breken er hun hoofd over. 
Hoe vinden deze producten hun weg terug 
van verbranding in een biogasinstallatie naar 
voedsel voor menselijke consumptie? Want 
weggooien is zonde!

Om tot goede oplossingen en verdien-
modellen te komen is samenwerking met 
agrariërs, creatieve partijen, technologen en 
ketenpartners hard nodig. Deze mensen die 
voedsel redden van de ondergang noemen 
we onze Food Heroes.
 
Het Noordwest-Europese project Food 
Heroes ondersteunt deze helden bij hun 
reddingsacties. Bovendien viert het project 
deze helden op diverse podia kriskras door 
Noordwest-Europa, en worden ze geëerd 
met een heuse Food Heroes Award. De 
internationale karavaan is nu neergestreken 
op het World Design Event in Eindhoven. 
Om tot frisse technieken en baanbrekende 
concepten te komen zoekt het project 
nadrukkelijk samenwerking met ontwerpers. 
Het project Food Heroes zet specifiek de 
tanden in het terugdringen van verspilling  
van: (mannen)vlees, vis en groente & fruit.
 
The Embassy of Food viert de Food Heroes 
op diverse manieren zoals in de expositie, in 
de keuken, tijdens diners, met een award en 
in workshops. Food Heroes beklimmen ook 
het podium tijdens de Future of Food Looking 
Back to now Conference op donderdag 26 
oktober. Kom ook een kijkje nemen en lees 
alvast de twee persoonlijke verhalen uit de 
praktijk van Nederlandse Food Heroes op de 
volgende pagina’s!

Kijk voor meer informatie 

op www.nweurope.eu/
foodheroes en volg ons op 
instagram met de hashtag 
#food_heroes_nwe

14 15
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Ontmoet onze
voedselhelden!
Het Europese samenwerkingsproject Food 
Heroes heeft in Nederland gezorgd voor 
interessante combinaties van kunstenaars 
en agrariërs die samen aan de slag zijn 
gegaan om reststromen tegen te gaan. Een 
aantal van deze projecten vind je terug in de 
expositie. Daarnaast spraken we twee Food 
Heroes over hun ervaringen. 

appelteler  
Juanita de Jonge 

“ Steeds meer van onze producten komen 
niet in de schappen terecht omdat de eisen 
verder worden aangescherpt. Een hele 
koelcel is zelfs afgekeurd omdat de appels te 
zacht waren voor verkoop in de supermarkt. 
Dat kon niet zo doorgaan. Het is niet alleen 
voedselverspilling, maar ook verspilling van 
energie en mankracht. Het doet pijn als de 
appels weggaan als goedkope grondstoffen. 
En toen kwam toevallig het project Food 
Heroes voorbij, waarbij kunstenaars aan 
boeren werden gekoppeld.

Ik ontmoette Lobke en er was meteen een klik! 
Mijn belangrijkste vraag aan Lobke was “vind 
een andere toepassing voor onze klasse 2 
appels en peren, maar ze mogen niet verwerkt 
worden tot appelsap bijvoorbeeld. Dus gebruik 
het product zoals het is. Hoe kunnen we die 
appel dan gaan herwaarderen?” 

De uitkomst is Appelconcept (pag. 11), waar 
ik erg blij mee ben. De focus ligt op de 
herwaardering van de appel zelf, op de smaak 
en de eigenheid. Daarnaast stelt Appelconcept 
de vraag aan het publiek - waarom kies je 
voor een bepaalde appel in de supermarkt? 
Het zou niet om het uiterlijk moeten gaan in 
de schappen. Lobke bevraagt hiermee het 
aankoopproces; ze stelt de vraag aan de 
consument waarom ze voor een bepaalde 
appel kiezen of waarom ze hem laten liggen.” 

oesterzwammenkweker 
Mariëlle van Lieshout 

“ Bij onze oesterzwammenkwekerij blijven 
de voetjes van de zwammen over na het 
oogsten. Dat is erg zonde, want ze zijn 
perfect te eten en erg voedzaam. In totaal 
is het zo’n 20% van onze productie die 
verdwijnt uit het voedselkanaal. Wat nu als 
je dat kan omzetten naar een interessant, 
concreet product dat uitverkoopt in de 
schappen? Kunstenares Doreen Westphal 
heeft veel feeling met paddenstoelen 
omdat ze zelf al eens paddenstoelen 
heeft gekweekt op koffiedrab. Ook wist 
ik dat ze producten kon ontwikkelen; 
ze maakte al eens bitterballen van 
paddenstoelen. PLANTI15 is de uitkomt 
van onze samenwerking (pag. 12), ik vind 
het een supergoed idee. Het is een worst 
gemaakt van de voetjes, puur plantaardig 
en erg lekker. We willen de worst echt gaan 
vermarkten, dat zou kunnen via cateraars of 
supermarkten. Hoe precies, dat weten we 
nog niet.”  
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Programma 
Publiek
The Embassy of Food wil jou inspireren 
en uitdagen om mee te denken over 
de toekomst. Daarom organiseren we 
verschillende sessies waarin je kennis kunt 
maken met uiteenlopende voedselkwesties. 
Praat en denk met ons mee! Onderstaande 
sessies zijn allemaal gratis en zonder 
inschrijving toegankelijk tenzij anders 
vermeldt.

3D Food Printing Experience 
BYFLOW 
22 & 29 OKTOBER | 11.30 – 12.30
Zou je aanschuiven bij een 3D geprinte 
lunch? Wacht! Wat? Ja, het is gemakkelijker 
en een stuk essentiëler om ons eten te 
printen dan je misschien denkt. Het 3d 
printen draagt bij aan een nieuwe manier 
van fine dining, het gaat voedselverspilling 

tegen en het brengt oplossingen voor de 
gezondheid en persoonlijke diëten. Tijdens 
deze workshop neemt byFlow je mee op reis! 
Wil je meedoen? Er zijn slechts 15 plekken 
per workshop beschikbaar dus meld je snel 
aan via info@3dbyflow.com. Vermeld daarbij 
je voor-en achternaam, de datum van je 
voorkeur en de organisatie (indien van 
toepassing). 

Design Academy Eindhoven 
presenteert…
ZONDAG 22 OKTOBER | 13.00 – 18.00
Ga mee op reis langs de ontwerpen van 
kersverse designstudenten van de Design 
Academy Eindhoven, Man and Food! Deze 
jonge denkers geven in The Embassy 
of Food hun visie op een toekomstig 
voedselsysteem. Kom luisteren!

De Doe-het-zelf-kip
DINSDAG 24 OKTOBER | 17.00 – 17.30
Het stukje kip op ons bord doorloopt in 
ruwweg acht weken de stadia van ei naar 
filet. Hebben we concrete beelden bij die 
verschillende tussenstops? Of sluiten we 
ons vakkundig af voor het dier achter onze 
drumstick, het leven dat zo’n kip leidt en het 
einde dat ze tegemoet gaat? Wil jij weten hoe 
het zit? Experimenteel productiehuis Jansen 
Jansen Bachrach & Landshoff heeft samen 
met de Landbouw Innovatie Campus van 
FoodUp! Brabant een instrument ontwikkeld 
waarmee jij dit hele systeem gaat snappen en 
het op jouw manier kan doen.

Plus1- Tafel
LANDBOUW INNOVATIE CAMPUS
DINSDAG 24 OKTOBER | 18.30 – 21.30  
Boeren verkennen met designers van de 
Landbouw Innovatie Campus hun toekomst. 
Hoe kunnen zij duurzame producten-met-
een-wow leveren? Om zich te onderscheiden 
zijn ze gaan samenwerken met ontwerpers 

en kunstenaars. Hun resultaten staan 
centraal op de Plus1-Tafel waar je kunt 
dineren met de boer. Aan elke gang voegt 
hij iets bijzonders toe; zijn product waaraan 
hij een Plus heeft toegevoegd. Is smaak 
helemaal jouw ding, ben je gepassioneerd 
thuiskok, marketeer, ontwerper-in-de-dop of 
gewoonweg liefhebber, dan zien we je graag 
aan de Plus1-Tafel. De boeren zijn reuze 
benieuwd naar jouw oordeel en advies. Want 
zo kunnen ze de volgende stap maken, de 
stap naar producten die jij binnen handbereik 
wilt hebben. Je deelt de maaltijd met 40 
enthousiastelingen.  UITVERKOCHT

Duivelse dilemma’s voor boeren 
VRIJDAG 27 OKTOBER | 11.00 – 18.00 
Moet je als boer nu wel of niet antibiotica 
geven? Moet je nu meer of minder koeien 
gaan houden? Moeten de koeien wel of 
niet naar buiten? Dit zijn slechts een paar 
van de dilemma’s van boeren. Om de 
beurt mag iedereen bij kunstenaar Martina 
Florians aanschuiven voor een een-op-een 
tafelgesprek. Stel een fictief boerenbedrijf 
samen en zet jezelf in de positie van een 
boer! Aan de hand van het fictieve bedrijf 
worden dilemma’s doorlopen en word je voor 
moeilijke keuzes gesteld.  
Dit maakt onderdeel uit van Natural Farm 
Lab. Dit is een kunstproject van Platform 
Natuurlijke Veehouderij en Provincie 
Overijssel, uitgevoerd door kunstenaars in 
samenwerking met Agri meets Design en 
Kunstenlab.

Leegstand op het platteland 
VRIJDAG 27 OKTOBER | 13.00 – 18.00
Wist je dat er in een flink deel van de stallen in 
Nederland geen koe, kip of varken te vinden 
is? Een groot aantal boeren kampt namelijk 
met leegstaande stallen, en dat zorgt voor 
problemen. Want zonder een nieuwe functie 
voor het pand of de verkoop ervan kan de 

boer niet met pensioen en kan het landschap 
niet ontwikkelen. Tijdens deze bijeenkomst 
gaan we samen met jou op zoek naar nieuwe 
inzichten en oplossingen. Denk mee samen 
met de Has Hogeschool, Gemeente Berg en 
Dal, Gemeente Beuningen en ZLTO! 

The DIFD nodigt uit 
ZONDAG 29 OKTOBER | 13.00 – 18.00
The Dutch institute of Food&Design (The 
DIFD) is een internationaal platform dat 
de kracht van food & design wil vieren en 
ontwikkelen. Het platform is kort geleden 
geïnitieerd door Marije Vogelzang en heeft 
dit jaar samen met Agri meets Design de 
Future Food Design Awards gelanceerd. 
Gedurende de dag zal The Dutch Institute 
of Food&Design interventies programmeren 
om het publiek uit te dagen het vakgebied 
Food&Design samen vorm te geven.

In praise of Beef
ADELAIDE TAM
29 OKTOBER | 10.30 – 12.30 
In deze workshop deelt Adelaide Tam (Design 
Academy Eindhoven) haar reiservaringen over 
de slacht en het eten van koeien. Samen met 
de deelnemers van deze workshop en lunch 
bediscussieert ze de herkomst van vlees en 
de transformatie naar verwerkt en bewerkt 
rundvlees. Hoe zou de identiteit van een koe 
herkend kunnen worden in een product, en 
hoe kunnen de consumptie en de waarde van 
een dierenleven tegelijkertijd geherwaardeerd 
worden? 
Deelname is gratis, maar er zijn slechts 10 
plekken beschikbaar. Inschrijven kan via 
ageofwonderland.nl o.v.v. je naam en deze 
workshop. 

Aanmelden voor al deze activiteiten  
kan via het formulier: 
www.agrimeetsdesign.com/programma/

T
O

E
G

A
N

K
E

L
IJ

K
 V

O
O

R
 P

U
B

L
IE

K



20 21

Kosten:
65 euro per persoon (incl. drank/koffie/thee) 
voor een 3-gangen diner

Reserveren:
Tickets kun je reserveren via 
www.agrimeetsdesign.com/programma 

Locatie:
The Embassy of Food
Ketelhuisplein, Eindhoven

Overige informatie: 
Het gehele diner is vegetarisch (geen vlees/
vis). Heeft u andere specifieke dieetwensen, 
geef die dan uiterlijk drie dagen van te voren 
door via chloerutzerveld@gmail.com en 
noem hierbij u naam en de datum van de 
reservering.

Creative Food 
Heroes Dinner
The Embassy of Food en food designer 
Chloé Rutzerveld presenteren tijdens de 
Dutch Design Week een unieke dinerreeks: 
Our Future Food. In The Embassy of Food 
op het Ketelhuisplein kan je middenin onze 
expositie aanschuiven voor deze bijzondere 
culinaire ervaring. 

Ontwerper Chloé Rutzerveld ontwikkeld 
samen met ontwerpers die onderdeel zijn van 
The Embassy of Food en lokale boeren die 
meedoen met het Food Heroes / Agri Meets 
Design traject een uniek culinair concept dat 
alle zintuigen prikkelt. Tijdens het diner ervaar 
je de expositie vanuit een andere dimensie: 
je kan de ontwerpen en verhalen erachter 
letterlijk proeven.

Tijdens elke gang wordt steeds een ander 
voedselvraagstuk uit onze expositie 
geserveerd. Proef en ervaar de toekomst 
van plantaardige eiwitten, de mogelijkheden 
van voedselverspilling en de status van onze 
gezondheid. Ontmoet de ontwerpers en 
boeren de schuilgaan achter het eten op je 
bord. Het diner neemt je in drie gangen mee 
op culinaire verkenningstocht! Een niet te 
missen culinaire ervaring op de Dutch Design 
Week.

DATA: 

ZATERDAG 21 OKTOBER  18:30 – 21:00

ZONDAG 22 OKTOBER  18:30 – 21:00

VRIJDAG 27 OKTOBER  18:30 – 21:00

ZATERDAG 28 OKTOBER  18:30 – 21:00

Over Chloé Rutzerveld
Chloé Rutzerveld is een food designer die aspecten van wetenschap, technologie en 
natuur combineert om nieuwe manieren te ontdekken om voedsel efficiënter, gezonder 
en duurzamer te maken. Ze studeerde Industrial Design aan de Technische Universiteit 
Eindhoven en heeft sinds haar afstuderen een eigen ontwerpstudio. Bij haar projecten 
Edible Growth - waarin ze de mogelijkheden van 3D printen verkent - en Strooop! - de 
eerste groentenstroopwafel van Nederland - maakt Chloe op slimme wijze gebruik van 
culinaire kennis, wetenschappelijke inzichten, technische mogelijkheden en een flinke 
dosis creativiteit. Haar project Strooop! is genomineerd voor de Dutch Design Award 2017.

www.chloerutzerveld.com
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Agri meets Design is een initiatief van het 
Ministerie van Economische Zaken, 
FoodUp! van de Provincie Noord-Brabant en 
ZLTO.

5 
JA
AR

Agri meets 
Design

Al vijf jaar katalysator voor verandering! 
Dit jaar viert Agri meets Design haar vijfjarig jubileum. 
Dat gaan we natuurlijk vieren, en wel met een prachtige 
deelname aan The Embassy of Food tijdens deze editie van 
het World Design Event op de Dutch Design Week. Ook 
staan er een aantal mooie nieuwe ontwerptrajecten op de 
planning en is de lancering van de allereerste internationale 
Future Food Design Awards een feit!

In 2013 is het platform Agri meets Design van start gegaan 
met de ambitie om boeren en ontwerpers samen te laten 
werken aan maatschappelijke vraagstukken binnen onze 
voedselketen. We hadden vijf jaar geleden de absolute 
primeur toen we het voor elkaar kregen om een groot aantal 
boeren deel te laten nemen aan de Dutch Design Week. 
Wat hadden die daar nou te zoeken?! Inmiddels weten 
we dat de samenwerking tussen boeren en ontwerpers 
prachtige kruisbestuivingen en nieuwe oplossingen kunnen 
voortbrengen. Kijk maar naar onze projecten!

“De kracht van boeren en ontwerpers is dat ze 
elkaar gemakkelijk begrijpen, en zo de keten 
kunnen herontwerpen door te vergroten, te 
verkleinen, maar vooral door te innoveren” 
– Elies Lemkes – Straver (directeur ZLTO)

Agri meets Design zal zich de komende jaren meer richten 
op de toegevoegde waarde van techniek. Wat kunnen 
robotisering, het Internet of Things (IoT), robotisering en data 
voor design en landbouw betekenen? Dat ontdekken we graag 
samen met jou! Als je een idee hebt voor een samenwerking, 
of als je als boer of ontwerper mee wilt doen aan een traject 
dan kun je je aanmelden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of neem 
direct contact op met Judith Zengers, 
programmamanager van Agri meets Design, via: 
judithzengers@agrimeetsdesign.com 

kijk op onze website 
www.agrimeetsdesign.com

Geitenhouder Jeanette van der Ven 
en ontwerper Marieke van Dijk 

(Designthinkers Group) werkten samen aan 
de verwaarding van geitenbokkenvlees

Koen Vanmechelen en Tiny Schepers 
kruiste een nieuwe varkenssoort en  

maakte er hotdogs van

Koningin Maxima op bezoek bij ons project 
EGGchange op de Dutch Design Week 2016

Trots op onze nominatie voor
 ‘Best of DDW2016’ 

Tot op de Bodem, ontwerpers en 
agrariërs in het land, 2016
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Programma 
voor 
professionals
In The Embassy of Food gebeurt er 
ook een hoop achter de schermen. Zo 
zijn er in Nederland door het jaar heen 
ontzettend veel initiatieven bezig met de 
verduurzaming van ons voedsel. Veel van 
deze ontwikkelingen komen samen in ons 
programma voor professionals. Alle sessies 
zijn op uitnodiging, tenzij anders vermeldt.

Heb je geen uitnodiging gehad, maar moet 
jij hier écht bij zijn? Voor meer informatie kun 
je contact opnemen met Judith Zengers via 
judithzengers@agrimeetsdesign.com. 

Food Heroes & 
World Design Event Exchange 
ZATERDAG 21 OKTOBER | 13.00 – 14.30 
In anderhalf uur tijd beleven en beproeven 
de internationale gasten van World Design 
Event de Future of Food zoals gecureerd 
door eating designer Marije Vogelzang. 
We zetten ze ook aan het werk volgens de 
Food Heroes cocreatie-methode. Na een 
achtergrondverhaal over Future of Food - 
Looking Back to Now verplaatsen we ons van 
de toekomst naar het nu om te bedenken 
wat we vandaag moeten en kunnen doen. 
We kijken uit naar de frisse blik van de 
internationale gasten op de vraagstukken 
rondom voedselverspilling. Welke ideeën 
hebben zij voor Food Heroes als we het 
hebben over mannenvlees, ‘lelijke’ groenten 
en fruit, en visafval? 

Natuurinclusieve Landbouw
MAANDAG 23 OKTOBER | 09.30 – 17.00
Natuurinclusieve landbouw is een ecologisch 
houdbare vorm van voedselproductie. 

De uitdaging is om de wisselwerking 
tussen ecologische en economische 
randvoorwaarden te vinden en effectief te 
benutten in een rendabele bedrijfsvoering. 
Deze dag gaan we ontdekken met 
genodigden uit het veld, boeren, ontwerpers, 
onderzoekers en beleidsmakers waar de 
knelpunten liggen en hoe we die kunnen 
oplossen. We starten in ieder geval met 
drie praktijkvoorbeelden waaronder Natural 
Farmlab uit de Provincie Overijssel.
Op deze dag lanceren we ook onze 
hernieuwde Boer & Bunder app! Dit is 
een kunstproject van Platform Natuurlijke 
Veehouderij en Provincie Overijssel, 
uitgevoerd door kunstenaars in samenwerking 
met Agri meets Design en Kunstenlab.

Ontmoet de mannen! 
VANAF DINSDAG 24 OKTOBER
Leghaantjes en geitenbokjes staan maar 
zelden op ons menu. De mannen delven 
het onderspit in onze voedselkeuze en daar 
moet verandering in komen. Gedurende twee 
dagen bezoeken we met een internationaal 
gezelschap bedrijven om tot nieuwe inzichten 
te komen. Zo stappen we binnen bij een 
kipcaravan, spreken we met pluimveehouder 
Peter van Agt en nemen we het idee van 
‘Goatober’ onder de loep, aansluitend zijn er 
geitenbokkendiners. 

Workshop Plant Inhoudsstoffen
DINSDAG 24 OKTOBER | 09.00 – 13.00
REWIN en Stuurgroep LIB nodigen 
organiseren een workshops voor bedrijven die 
actief zijn of willen worden in het produceren 
of verwaarden van plant inhoudsstoffen. Charl 
Goossens van laurierkwekerij GOVA geeft een 
presentatie over de mogelijkheden van zijn 
reststromen voor de medicinale industrie, en 
de samenwerking door de keten heen. Paul 
Monincx, de begeleider van het cluster, zal 
ingaan op diverse aspecten van samenwerken 
en de keten van plant inhoudsstoffen. 

Fruit noch groente te verspillen 
DINSDAG 24 OKTOBER | 13.30 - 17.30
DONDERDAG 26 OKTOBER | 09.00 - 12.00
‘Het uiterlijk van een appel zegt niets over de 
smaak. Toch pakt bijna iedereen de mooiste 
appels uit het schap’, zegt fruittelersvrouw 
Juanita de Jonge uit Zevenbergschenhoek. 
Haar klasse 2-appels en -peren verdwijnen 
hierdoor in de grote bulk. Ook aardappelen 
en tomaten worden om deze reden niet 
opgegeten door mensen. In deze sessies 
ontwikkelen we samen met kunstenaars 
nieuwe mogelijkheden voor het herwaarderen 
van dit eten. 

Het geitenbokkendiner 
WOENSDAG 25 OKTOBER | 18.00 – 21.00
Chef George Wood van het Londense 
restaurant Temper en Estée Strooker,  
winnaar Masterchef 2010 en tv-chef voor  
24 Kitchen wagen zich aan het bereiden van 
een heerlijk geitenbokken diner! Meestal 
worden deze geitenbokjes niet gegeten 
omdat ze een ongewenst bijproduct zijn van 
de melkgevende geiten. Dit mannenvlees 
is echter bijzonder lekker van de barbecue! 
Te gast is James Whetlor, initiatiefnemer van 
Goatober in Engeland om dit mannenvlees op 
de kaart te zetten. Tijdens het event wordt ook 
de Meat the Male website gelanceerd. 

Als een vis uit het water
DONDERDAG 26 OKTOBER | 9.00 – 12.00
Wij eten vis vooral als filet op het bord; 
maar wat gebeurt er met de rest van de 
vis? De visindustrie is op zoek naar betere 
oplossingen voor deze nevenstromen. Zo 
probeert Abyss Ingredients uit Bretagne (FR) 
ingrediënten voor medicijnen te winnen uit 
sardinehoofdjes; en is de Irish Fishery Agency 
op zoek naar meerwaarde voor de visresten 
die na fileren overblijven. In deze workshop 
gaan we samen met Abyss Ingredients en the 
Irish Fishery Agency op zoek naar innovatieve 
oplossingen voor nevenstromen uit de visserij.

Food&Design meet-up
DONDERDAG 26 OKTOBER | 9.00 – 11.00
Dit jaar nam eetontwerper Marije Vogelzang 
het initiatief voor The Dutch Institute of 
Food&Design: een nieuw internationaal 
platform voor ontwerpers en kunstenaars die 
zich bezighouden met voedsel. Tijdens deze 
ontbijtsessie nodigt Marije Vogelzang collega-
ontwerpers uit om mee te praten en denken 
over de invulling en toekomstige activiteiten 
van het platform. Wil je hierbij zijn? Mail dan 
naar info@thedifd.nl 
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FOOD HEROES

Programma voor professionals
Future of Food 
Looking back to Now Conference 
DONDERDAG 26 OKTOBER | 14.30 – 18.00
Veel mensen hebben de mond vol van 
voedsel, maar van de idealen zien we maar 
weinig terug op het bord. Staat voedsel hoog 
genoeg op de maatschappelijke agenda? 
Daar zetten we tijdens deze conferentie 
onze tanden in! We duiken in het belang van 
sterke toekomstvisies met studenten van de 
Design Academy Eindhoven en duiken met 
vooraanstaande foodprofessionals in de stand 
van de voedselverliezen anno 2017. Hoe 
komen we tot minder verlies en meer waarde? 
Kom ook naar deze conferentie en proef de 
toekomst! 

Let op: dit is een Engelstalig programma

Future Food Design Awards Show 
DONDERDAG 26 OKTOBER | 19.00 – 21.00
Dit jaar worden de allereerste, wereldwijde 
Future Food Design Awards uitgereikt voor 

spraakmakend en visionair ontwerp! Tijdens 
deze feestelijke avond mét bubbels maken 
we de winnaars bekend en bespreken we 
waarom juist ontwerp zo belangrijk is voor 
een duurzame voedseltoekomst. De avond 
staat onder leiding van Marieke Eyskoot, 
sustainable fashion en lifestyle-expert. 
Aanmelden doe je via 
www.futurefooddesignawards.com 

Let op: dit is een Engelstalig programma

Leegstand op het platteland
VRIJDAG 27 OKTOBER | 9.30 – 13.00 
Het totale oppervlak van vrijkomende 
agrarische bedrijfsgebouwen is groot. Dit 
levert maatschappelijke, ecologische en 

sociale problemen op. Om die reden is 
ZLTO samen met Gemeente Beuningen, 

gemeente Berg en Dal en HAS Hogeschool 
op onderzoek gegaan aan de hand van 
de methodiek design thinking. De mooiste 
inzichten en de meest beloftevolle strategieën 
voor de toekomst worden gepresenteerd,  
en we gaan hierover graag in gesprek met 
belangrijke stakeholders. 

Boerenkracht aan de designtafel 
VRIJDAG 27 OKTOBER | 13.30 – 17.30
Het kruisen van gewassen is essentieel voor 
het (nieuwe) leven op het boerenbedrijf. Dat 
weet iedere boer. Maar kruisbestuiving met 
ontwerpers is bij boeren minder bekend. 
Om werk te maken van maatschappelijke 
uitdagingen, zoals energie, klimaat, zorg, 
natuur en beleving, moeten boeren op zoek 
naar nieuwe vrienden en andere associaties. 
Lokale ZLTO-bestuurders leren in deze 
workshop met behulp van designdenken tot 
nieuwe samenwerking(en) te komen.

De Noordzee als duurzaam 
voedsellandschap  
ZATERDAG 28 OKTOBER | 13.30 – 18.00
De vanzelfsprekendheid van een stukje 
vlees voor je eiwitten, als ook het 
verbouwen van voedsel op land wordt op 
de proef gesteld in de presentatie van de 
uitkomsten van deze challenge. Hoe zien 
voedselproductiegebieden en -ketens 
eruit op onze Noordzee, hoe produceren 
en vermarkten we nieuwe Nederlandse 
producten zoals het eiwitrijke zeewier en hoe 
is de consumptie en beleving daarvan? Jonge 
designers en studenten presenteren hun 
ideeën, na een lezing van Lector Duurzame 
Voedsellandschappen Noel van Dooren.
De betrokkenheid van jongeren is een 
belangrijke drijfveer voor een duurzame 
agrifood sector met draagvlak in de 
samenleving. Nieuwe denkbeelden zorgen 
voor een nieuwe generatie vakmensen.

FoodUp! Academie
ZATERDAG 28 OKTOBER | 
9.30 – 13.00
Dit najaar is de FoodUp! 
Academie van start gegaan: een 
onderwijsprogramma waarin twintig 
foodprofessionals (van boer tot 
beleidsmakers, van wetenschapper 
tot chefkok) een reis maken door 
het Brabantse voedselsysteem. 
Op de Dutch Design Week maken 
zij kennis met enkele radicale 
voedselvernieuwers.
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Future Food 
Design Awards
Dit jaar lanceerden Agri meets Design en 
The Dutch Institute of Food&Design de 
allereerste wereldwijde Future Food Design 
Awards! De oproep voor deze internationale 
stimuleringsprijs voor voedselontwerpers 
resulteerde in 73 aanmeldingen uit 24 
landen. De jury bestaat uit o.a. Koert van 
Mensvoort, Jeroen Klompe, Nadine Botha, 
Hans Dagevos en Marije Vogelzang. 
Uiteindelijk zijn er drie finalisten uit de bus 
gekomen.

Genomineerden

Fernando Laposse met Totomoxtle
(zie pagina 13), de nieuwe afwerkingslaag voor 
meubilair en mdf gemaakt van 62 soorten 
Mexicaanse maisschillen. 

Livin van Katharina Unger, 
de insectenboerderij voor op je eettafel.

Marie Caye met SAM (zie pagina 12), 
de autonome robot die zelf beslissingen 
neemt over de smaak van je frisdrankje.

Tot 25 oktober kun je nog stemmen 
op je favoriete ontwerp. Ga naar 
www.futurefooddesignawards.com 
en steun jouw favoriet! 

Op donderdag 26 oktober worden de 
publieksprijs (2.500 euro) en de juryrpijs 
(5.000) uitgereikt in The Embassy of Food. 
Dit event is op uitnodiging.

De Future Food Design Awards worden 
mogelijk gemaakt door het Ministerie van 
Economische Zaken, de Provincie Noord-
Brabant en ZLTO en wordt ondersteund door 
Triodos Foundation.

Totomoxtle en SAM 
zijn ook te bekijken 
in de expo.
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THE EMBASSY OF FOOD | KETELHUISPLEIN 21 TILL 29 OCTOBER 2017 | DAILY 09.00 - 21.30 | EXHIBITIONS 11.00 - 18.00

FRIDAY
20-10-2017

SATURDAY
21-10-2017

SUNDAY
22-10-2017

MONDAY
23-10-2017

TUESDAY
24-10-2017

WEDNESDAY
25-10-2017

THURSDAY
26-10-2017

FRIDAY
27-10-2017

SATURDAY
28-10-2017

SUNDAY
29-10-2017
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11.00 - 18.00
EXPOSITIE
EXHIBITION

11.00 - 18.00
EXPOSITIE
EXHIBITION

18.30 - 21.00
CREATIVE FOOD 
HEROES DINNER

13.00 - 14.30

FOOD HEROES 
& WORLD 
DESIGN EVENT 
EXCHANGE

da
ily
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0 daily 09.00 - 21.30

11.00 - 18.00
EXPOSITIE
EXHIBITION

11.00 - 18.00
EXPOSITIE
EXHIBITION

11.00 - 18.00
EXPOSITIE
EXHIBITION

11.00 - 18.00
EXPOSITIE
EXHIBITION

11.00 - 18.00
EXPOSITIE
EXHIBITION

11.00 - 18.00
EXPOSITIE
EXHIBITION

11.00 - 18.00
EXPOSITIE
EXHIBITION

13.00 - 18.00
DESIGN ACADEMY 
PRESENTEERT...
THE EINDHOVEN 
DESIGN ACADEMY 
PRESENTS…

11.30 - 12.30
BYFLOW
3D FOOD PRINTING  
EXPERIENCE

11.30 - 12.30
BYFLOW
3D FOOD PRINTING  
EXPERIENCE

17.00 - 17.30
DOE-HET-
ZELF-KIP
THE DO IT 
YOURSELF-CHICKEN

13.00 - 18.00

THE DIFD 
NODIGT UIT
THE DIFD INVITES

10.30 - 12.30

IN PRAISE OF BEEF

18.30 - 21.00
LANDBOUW 
INNOVATIE 
CAMPUS
AGRICULTURAL 
INNOVATION 
CAMPUS

18.30 - 21.30
PLUS1 - TAFEL

18.30 - 21.00
CREATIVE FOOD 
HEROES DINNER

18.30 - 21.00
CREATIVE FOOD 
HEROES DINNER

18.00 - 21.00

HET GEITEN
BOKKENDINER
THE BILLY-GOAT 
DINNER

11.00 - 18.00

DUIVELSE  
DILEMMA’S  
VOOR BOEREN
DIABOLICAL 
DILEMMAS FOR 
FARMERS 

18.30 - 21.00
CREATIVE FOOD 
HEROES DINNER

9.30 - 13.00

LEEGSTAND OP 
HET PLATTELAND
VACANT 
PROPERTY IN THE 
COUNTRYSIDE 

13.00 - 18.00

LEEGSTAND OP 
HET PLATTELAND
VACANT 
PROPERTY IN THE 
COUNTRYSIDE 

13.30 - 17.30

BOERENKRACHT 
AAN DE 
DESIGNTAFEL
FARMING 
STRENGTH AT THE 
DESIGN TABLE

13.30 - 18.00

DE NOORDZEE  
ALS DUURZAAM 
VOEDSELLAND-
SCHAP
THE NORTH SEA 
AS SUSTAINABLE 
FOOD SCAPE   

13.30 - 18.00

DE NOORDZEE  
ALS DUURZAAM 
VOEDSELLAND-
SCHAP
THE NORTH SEA 
AS SUSTAINABLE 
FOOD SCAPE   

9.30 - 13.00

FOODUP! 
ACADEMIE

19.00 - 21.00

FFDA AWARDS 
SHOW

14.30 - 18.00

FUTURE OF FOOD 
LOOKING BACK TO 
NOW CONFERENCE

9.00 - 12.00

ALS EEN VIS 
UIT HET WATER
LIKE A FISH ON 
THE DRY

09.00 - 11.00

FOOD & DESIGN 
MEETUP 
(ONTBIJTSESSIE)
FOOD & DESIGN 
MEETUP 
(BREAKFAST MEETING)

09.30-17.00

NATUUR-
INCLUSIEVE 
LANDBOUW
NATURE-INCLUSIVE 
AGRICULTURE

12.30 – 16.30

ONTMOET DE 
MANNEN!
MEAT THE MALES

16.00 – 17.30

ONTMOET DE 
MANNEN!
MEAT THE MALES

18.00 – 21.00

ONTMOET DE 
MANNEN!
MEAT THE MALES

13.30 - 17.30

FRUIT NOCH 
GROENTE TE 
VERSPILLEN
NO FRUIT OR 
VEGETABLES TO 
WASTE

09.00 - 13.00

WORKSHOP PLANT 
CONTENT 
MATERIALS
WORKSHOP PLANT 
CONTENT 
MATERIALS

09.00 - 12.00

FRUIT NOCH 
GROENTE TE 
VERSPILLEN
NO FRUIT OR 
VEGETABLES TO 
WASTE

EXPOSITIE
EXHIBITORS

CREATIVE  FOOD 
HEROES  DINER

PUBLIEKSPROGRAMMA
PUBLIC PROGRAMME

PROFESSIONALSPROGRAMMA
PROFESSIONALS PROGRAM

KLEUR INFO
COLOUR INFO




