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Programma Dutch Agri Food Week 2017 bekend
Meer dan honderd activiteiten en events verspreid over Nederland
Het programma van de derde editie van Dutch Agri Food Week 2017 is bekendgemaakt en
garandeert bijzondere ontmoetingen op verrassende locaties: van Kinder Kook Events tot Startup
Challenge georganiseerd door zowel jong talent als gevestigde ondernemers. Van 9 tot en met 19
oktober krijgt iedereen in heel Nederland, van grote stad tot platteland, de kans om (meer) kennis
op te doen over lekker, veilig en gezond voedsel en de gehele keten die daar verantwoordelijk voor
is. www.dutchagrifoodweek.nl.
Kom kijken, leren, ontdekken en genieten
Dutch Agri Food Week is er voor consumenten met belangstelling voor voedsel en voedselproductie,
voor jongeren om te zien hoe leuk en interessant leren en werken in de agrifood is en voor
professionals uit de sector die inzichten op het gebied van gezondheid, innovatie, educatie en
transparantie in de gehele keten delen met elkaar en het publiek. Elies Lemkes, voorzitter stichting
Dutch Agri Food Week: “Met Dutch Agri Food Week hebben we twee doelen: de verbinding tussen
sector en samenleving versterken enerzijds en innovatie versterken en bevorderen anderzijds. Door
landelijke events als ‘Kom op het Erf’, ‘Boer op de winkelvloer’ en verschillende voedselproducenten
die bezoekers een kijkje in de keuken gunnen brengt Dutch Agri Food Week samenleving en sector
dichterbij elkaar. Daarnaast is er volop ruimte om innovaties te ontdekken tijdens de nationale finale
van de FoodNexus Startup of the Year, de tour langs de Centers of Expertise in groen onderwijs en
verscheidene kennisevents van de koplopers uit de sector.”
Innovatie is drijvende kracht
Aalt Dijkhuizen, voorzitter topteam Agri&Food, benadrukt de innovatieve kracht van de hele agri &
food kolom, van grond tot mond. “Wereldwijd staan we bekend als een zeer professionele en
moderne sector. Een sector met ondernemers die steeds weer in staat zijn zich aan te passen aan
veranderende omstandigheden om voedsel te produceren van de hoogste kwaliteit en veiligheid en
ook nog eens met de minste grond, grondstoffen en uitstoot aan broeikasgassen per kg product.
Nieuwe kennis en slimme technologie maken het mogelijk te blijven verbeteren, verduurzamen en
moderniseren en zo een antwoord te hebben op de vraag “Hoe voeden we 9 miljard mensen in
2050?” Dat willen we laten zien tijdens Dutch Agri Food Week.”
Derde editie Dutch Agri Food Week
Dutch Agri Food Week creëert aandacht voor het stimuleren van innovatie, het verbinden van
ondernemers, consumenten en overheden en het versterken van het positieve beeld van de
Nederlandse agrifood sector.
Van 9 tot 19 oktober zijn er door het hele land events. Dutch Agri Food Week bestaat door
samenwerking en wil het nationale podium voor de agrifood sector zijn. In 2016 trok Dutch Agri Food
Week met de tweede editie zo’n 30.000 bezoekers met ruim 100 events.
Het programma van DAFW wordt ingevuld en mogelijk gemaakt door onze partners, regio’s en
participanten: Albert Heijn, Cosun, FrieslandCampina, LTO Nederland, Ministerie van Economische
Zaken, Rabobank, Vion Food Group, Wageningen University & Research, AgriFood Capital,
Brightlands Greenport Venlo, Provincie Flevoland, Floriade 2022-Gemeente Almere, FoodDelta
Zeeland, FoodTech Brainport, Greenport Noord-Holland Noord, Greenport Westland-Oostland,
Provincie Drenthe, Provincie Overijssel, Provincie Friesland, Provincie Groningen en ruim 300
organisaties in de agrifood sector. Kijk voor het actuele programma op www.dutchagrifoodweek.nl

Noot voor de redactie:
Zie onderstaande bijlage voor een overzicht van de highlights van Dutch Agri Food Week.
Voor meer informatie, interviews en/of beeldmateriaal kun je contact opnemen met Marianne
Aarnoudse, communicatie Dutch Agri Food Week, via 06 – 54 78 06 83 of
marianneaarnoudse@dafw.nl.
Bijgevoegd foto’s en een overzicht van de highlights uit het programma van 2017. Download de
persmap 2017: http://dutchagrifoodweek.nl/pers. Voor andere formaten of bestanden, neem
contact op met Marianne Aarnoudse.

BIJLAGE
Highlights uit het voorlopige programma
Nationale events
• Startevent Dutch Agri Food Week: de officiële start van DAFW
• Van Gras tot Glas: Vraag het de FrieslandCampina Boer! in 100 Albert Heijn-winkels verspreid
over heel NL en XL versie in Eindhoven
• KidsKook Battle in 5 Albert Heijn-XL winkels
• Open dag in het nieuwe Cosun Innovatiecentrum
• World Food Day – publieksevents met tours, debatten en meer. In Ede, Rotterdam en vele
andere steden in NL in samenwerking met Ministerie EZ en Rabobank
• De Duurzame Supermarkt Safari in AH-XL in Ede tijdens World Food Day
• FoodNexus Startup Challenge of the Year – nationale finale van een Europese wedstrijd voor
innovatieve startups
• Rabobank Food Challenge: onder de titel 7Days@Rabobank gaan wereldwijd duizenden
medewerkers challenges aan rondom vitaliteit en gezonde, duurzame voeding
• Alle cateringpartners van de Rijksoverheid laten tijdens DAFW op de ministeries in Den Haag
zien hoe ze werk maken van gezonde en duurzame maaltijden
• Our Food: How it’s made - Educatieboeren in heel NL zetten op 18 oktober hun deuren open
• Kom op het erf: boeren, tuinders en telers houden een open dag op hun bedrijven
• Lancering Rabobank Kookboek voor Kinderen: grootse lancering van kookboek waarin het
wonder van voedsel centraal staat met recepten, weetjes en verhalen van kinderen
• FoodValley Summits over green proteins en gezonde voeding voor ouderen
• Digitale collegetour en lezingen op vele hogescholen in NL
• Netwerkevent Vion, Dairy Campus en Dairy Valley rondom nieuwe slachthuis Vion in
Leeuwarden
• Lancering FoodFirst Network: online samenwerking tussen artsen, koks, en voedings- en
bewegingsdeskundigen om mensen gezonder te laten eten
• FNLI Jaarcongres: jaarlijkse bijeenkomst voor de voedselverwerkende industrie
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Duisenberg Lezing: topsprekers over een internationale ontwikkelagenda voor voedsel
AgriFoodTech Platform: Data & Personalised Nutrition
Presentatie van het Deltaplan Voeding van ZonMw en TIFN
Talkshow Warme Broodjes van Slow Food Youth Network over Robofood
Tour langs Centers of Expertise in groen onderwijs in heel NL: dagelijks inspirerende keynotes
over innovaties

Events in de regio’s
Greenport Westland-Oostland
• Wereldvoedseldag met een consumentenbijeenkomst in Rotterdam met smaakpaviljoens en
excursies
• Bijeenkomst voor consumenten in The New Farm, Den Haag, met o.a. excursie naar Urban
Farmers en oesterzwammenkweek
• Gezonde Bustour met Kamerleden, regionale bestuurders en overheden met lunchdiscussie
over gezondheid
• Meeting of Minds: bijeenkomst bij Tomatoworld over voedselverspilling
AgriFood Capital
• Open Doors for Talent: Foodbedrijven in Noordoost-Brabant zetten hun deuren open voor
MBO-talent
• Food100: 50 leiders van nu en 50 leiders van morgen ontmoeten elkaar voor inspiratie en
kennisdeling
• Keukenbazen: De leukste en spannendste kookwedstrijd voor kinderen van 10 tot 12 jaar uit
alle gemeenten in Noordoost-Brabant
• Kick-off van We Are Food 2018. In 2018 is Brabant Europese Regio van de Gastronomie. Met
de 'Brabantse Keukens' maakt de regio werk van voedselvernieuwing.
• CEO meets Startup: inspiratietalks en pitches tussen grote foodbedrijven en innovatieve
startups
Greenport Noord-Holland Noord
• Jaarconferentie Greenport Noord-Holland Noord over Bodem, Water, Plant
• Teelt op Water bij Pater Broersen: demonstraties en leren over deze nieuwe vorm van telen
• Masterclass Voeding als Medicijn: Positieve Gezondheid, Voeding en Leefomgeving door het
Louis Bolk Instituut
Brightlands Greenport Venlo
• BING Day - programma met masterclasses, workshops, lezingen & Student Pressure Cookers
rondom innovaties
• Foodfilmfestival Imbiss: documentaire- en filmprogramma met inleidingen en Q&A met
regisseurs. Over de toekomst van voeding, mens, maatschappij.
• Kokkerelli: diverse activiteiten rondom koken met kinderen
• Smaak 2.0: Urban Guerilla Dining Experience in de binnenstad
FoodDelta Zeeland
• Inspiratiesessies Agri&Food meets ICT&Marketing&Design
• Foodsafari’s door studenten SVO vakopleiding Food voor kinderen basisonderwijs
• Workshops koken met zeewier voor koks en consumenten
• New Food Lunchbijeenkomst – Agri&Foodcentrum Colijnsplaat

FoodTech Brainport
• Kids Kook Cafe Helmond: kookwedstrijd voor kinderen van de basisschool
• Food for Food – KUS sessie: inspiratie en matchmaking sessie voor producenten in de
levensmiddelenindustrie rondom verwaarding van plantaardige nevenstromen
FoodValley Regio
• Pluimveerelatiedag: netwerkbijeenkomst voor pluimveehouders
• Wereldeidagen in Poultry Expertise Center
• World Food Day in Ede met een uitgebreid programma met tours, lezingen, debat en
demonstraties.
• Gelderse Vallei, Alliantie Voeding in de zorg: Actief herstel in de keten – conferentie rond
voeding en bewegen bij operatie
Provincie Flevoland – Floriade – Gemeente Almere
• Floriade Food Expeditie: Ervaar en proef de Voedselfabriek met een toer door het
kassengebied
• Flevo Campus Food Conference: Seminar met diverse wetenschappers over darmgezondheid
en voeding in de fabriek van Yakult
• Feeding the Metropole Breakfast: Innovaties rond het voeden van de stad en een tour over
Floriadeterrein
Provincie Drenthe
• Boergondisch koken met kinderen: bij de boer op het erf leren over voedsel en een lekkere
maaltijd koken
• Terug naar de keukentafel: bijeenkomst over het programma Toekomstgerichte Landbouw
• Bestuurlijke Kookpot: 10 ingrediënten voor een voedselbeleid
• Kunst in de Kas door de Promotiegroep Tuinbouw Emmen
Provincie Overijssel
• Zorg zoekt boer in de regio: nieuwe verdienmodellen rondom zorg, food en agri
• Voorleesactie Dag van de Duurzaamheid op 200 scholen in Overijssel
Voor meer informatie over de events en het actuele programma: www.dutchagrifoodweek.nl

