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Als een Ode aan onze Bodem beleefden 
we het verhaal van onze Nederlandse keuken

 en eetcultuur. 

Op zoek naar onze terroir, verteld en verbeeld 
met de diverse kleuren van de klei- en de nieuwe 

glas serviezen van Atelier NL én verteld en 
verbeeld in smaken en geuren van de gerechten 

van onze Dutch Cuisine Chefs met liederen 
en gedichten over ‘Denkend aan Holland…..’. 

Iedereen bracht alles te samen op de tafel.



Tentoonstelling
De tentoonstelling stond in het teken van 
‘The making of ’, het thema van de 15de Dutch 
Design Week. Atelier NL toonde de primeur van 
haar nieuwe ZandGlas-collectie, een mondgeblazen 
glasservies gemaakt uit lokaal zand. Bovendien 
produceren zij voor het eerst hun befaamde Clay 
Service in eigen huis. Dutch Cuisine presenteerde 
haar inspirerende beeldverhaal uit het binnenkort 
te verschijnen boek ‘Tastes like Dutch, an impression 
of Dutch culinary culture’. De groene installatie van 
De Onkruidenier i.s.m. Overtreders-W verkende 
de toepassing van urbane vegetatie in ons dagelijks 
leven.

Soil Soirees
Op drie avonden genoten gasten in een serene 
setting van een betoverend Soil Soiree in de 
Bergmannkerk van Atelier NL. Sterrenchef Peter 
Gast van ’t Schulten Hues presenteerde een menu 
vol pure, oerhollandse smaken op de eerste avond., 
Jef Schuur verzorgde het menu op de tweede avond 
en Luc Kusters presenteerde zijn menu op de derde 
avond. .”  De exquise creaties van de topchefs werden 
gedresseerd op en in het handgemaakte servies van 
Atelier NL. Zo kwam de Nederlandse bodem en wat 
deze voortbrengt weer samen op tafel. 

Peter Gast: “Ik heb het dicht bij huis 
gehouden met dit Soil Soiree: groenten, bloemen, 
kruiden, piepers, suikerbiet en rund uit de polder 
met een rondje vis uit Zeeland gecombineerd 
met prachtige wijnen en champagne uit de 
Achterhoek.”

Tasting Dinners
Naast de Soil Soirees vonden er tevens het vijf 
Tasting Dinner plaats. Na een persoonlijke 
toelichting op de tentoonstelling door Atelier NL
in de Bergmannkerk, schoven de gasten van de 
Tasting Dinners op de Hallenweg aan voor een 
down-to-earth diner. Aan de lange tafels genoten 
zij van de Hollandse heerlijkheden van Dutch 
Cuisine-chef Bas Cloo en een onkruidproeverij 
van De Onkruidenier. 

Bas Cloo: “Ik heb de rijkdom van onze 
Nederlandse bodem verwerkt in de gerechten van 
het Tasting Dinner. Sober en puur van smaak met 
een Hollandse twist.”

Earth to Table is een format voor een expo en designdiners als ode aan onze 
Nederlandse grond en cultuur. Het Earth to Table-programma tijdens DDW 
2016 bestond uit twee diners die op meerdere avonden plaatsvonden: A Soil 
Soiree (high end) en A Tasting Dinner (mainstream) en een tentoonstelling in 
de Bergmannkerk. Deze unieke samenwerking is geïnitieerd en georganiseerd 
door ontwerpbureau Atelier NL, Dutch Cuisine en Mattmo Creative speciaal 
voor de Dutch Design Week 2016 in Eindhoven (22 t/m 30 oktober) in samen-
werking met CuliCultuur.Com, De Onkruidenier en (H)eerlijk Anders.

Earth to Table
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ddW food Route – mARije vogelzAng
AtelieR nl & dutch cuisine: eARth to tAble | expositie 

http://AgRimeetsdesign.com/food-Route-plAttegRond/

ddW mAteRiAl sense Route - simone de WAARt
een ode AAn onze nedeRlAndse bodem en identiteit.

http://WWW.ddW.nl/design-Route/18

ddW the mAking of – bY mAARten bAAs
exclusieve designdineRs die het lAnd op tAfel bRengen.

http://WWW.ddW.nl/design-Route/8

de volkskRAnt 
bijzondeR AARdeWeRk en glAs vAn nedeRlAnds zAnd

http://WWW.volkskRAnt.nl/mode-en-mooi/bijzondeR-AARdeWeRk-en-glAs-vAn-nedeRlAnds-zAn-
d~A4394943/

de volkskRAnt inclusief 
de volkskRAnt design tAlkshoW

piet hein eek & AtelieR nl

npo RAdio 1
piet-hein eek oveR het WeRk vAn AtelieR nl:
“het mooiste WA t ik in tijden heb gezien.”

dAmnº59
gRoundWoRk - design’s cRush on ceRAmics

http://WWW.dAmnmAgAzine.net/2016/11/02/gRoundWoRk/

Rob bAAn
eARth to tAble met peteR gAst, luc kusteRs en jef schuuR

http://WWW.RobbAAn.com/eARth-to-tAble-peteR-gAst-luc-kusteRs-en-jef-schuuR

entReemAgAzine
culinAiR pRoject eARth to tAble tijdens ddW

http://WWW.entReemAgAzine.nl/nieuWs/bRAnchenieuWs/culinAiR-pRoject-eARth-tAble-tij-
dens-ddW28505

chefsfRiends
designdineRs dutch cuisine tijdens dutch design Week

http://chefsfRiends.nl/designdineRs-dutch-cuisine-tijdens-dutch-design-Week/

bRight.nl
zAnd is goud op de dutch design Week

https://WWW.bRight.nl/nieuWs/zAnd-goud-op-de-dutch-design-Week

koppeRt cRess
ddW designdineRs ‘eARth to tAble’ met peteR gAst, luc kusteRs en jef schuuR

http://benelux.koppeRtcRess.com/neWs/ddW-designdineRs-eARth-tAble-met-peteR-gAst-luc-
kusteRs-en-jef-schuuR

misset hoRecA
designdineRs dooR topchefs tijdens dutch design Week 2016

http://WWW.missethoRecA.nl/RestAuRAnt/nieuWs/2016/10/designdineRs-dooR-topchefs-tij-
dens-dutch-design-Week-2016-101249624

Algemeen dAgblAd
ontWeRpeR mAARten bAAs en topkok seRgio heRmAn hoogtepunten tijdens ddW

http://WWW.Ad.nl/eindhoven/ontWeRpeR-mAARten-bAAs-en-topkok-seRgio-heRmAn-hoogtepunt-
en-tijdens-ddW~Ab5d9c0f/

vooRdekunst
A soil soiRee en A tAsting dinneR.

https://WWW.vooRdekunst.nl/blog/ddW-2016

d-unknoWn
debAte And Reflection duRing dutch design Week

http://d-unknoWn.nl/debAte-And-Reflection-duRing-dutch-design-Week/

visi
dutch design Week 2016: the Age of the viRtuAl

https://WWW.visi.co.zA/dutch-design-Week-2016-the-Age-of-the-viRtuAl/

vtWonen
vAn het lAnd AAn tAfel – dooR AtelieR nl en dutch cuisine.

http://WWW.vtWonen.nl/bloggeRs/6x-duuRzAAm-dutch-design-Week/

eindhovens dAgblAd
4 . WAt is dAt? - AtelieR nl (video)

http://WWW.ed.nl/extRA/ddW/4-WAt-is-dAt-AtelieR-nl-video-1.6578738

dichtbij
AtelieR nl pResenteeRt nieuWe zAndglAs-collectie tijdens ddW 16

http://WWW.dichtbij.nl/eindhoven/RegionAAl-nieuWs/ARtikel/4271722/AtelieR-nl-pResenteeRt-nieu-
We-zAndglAs-collectie-met-tentoonstelling-en-unieke-designdineRs-tijdens-ddW-16.Aspx

bAnkgiRoloteRij fonds
inteRvieW met AtelieR nl

http://bAnkgiRoloteRijfonds.doen.nl/pRojecten/dutch-design-Week-designeRs-in-de-spotlight-
AtelieR-nl.htm
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http://www.volkskrant.nl/mode-en-mooi/bijzonder-aardewerk-en-glas-van-nederlands-zand~a4394943/%20
http://www.volkskrant.nl/mode-en-mooi/bijzonder-aardewerk-en-glas-van-nederlands-zand~a4394943/%20
http://www.ed.nl/extra/ddw/4-wat-is-dat-atelier-nl-video-1.6578738
http://www.ed.nl/extra/ddw/4-wat-is-dat-atelier-nl-video-1.6578738
http://www.ed.nl/extra/ddw/4-wat-is-dat-atelier-nl-video-1.6578738


vooRbeReiding expo
OKtOBer 2016 OpBOuwen tentOOnstelling, design & print 

cOmmunicatiemiddelen, trOtter Op strijp s, 
mascOtte Op ddw taxi’s



opening expo
22 OKtOBer 2016

installatie dutch cuisine amBassadeurs 
lOnny van rijswijK, nadine sterK van atelier nl, 

tOm van alphen van cOöperatieF eigenwijzer en 
irene van der vOOrt van remeKer Kaas



A soil soiRee
23 OKtOBer 2016

premiere sOil sOiree met 
dutch cuisine cheF peter gast en team



A tAsting dinneR 
23 OKtOBer 2016 premiere tasting dinner met dutch 

cuisine-cheF Bas clOO, (h)eerlijK anders en 
de OnKruidenier



bezoek expo
24 OKtOBer 2016

lunch Buitenlandse zaKen dOOr dutch 
cuisine cheF Bas clOO en team



tAsting dinneR
24 & 26 OKtOBer 2016

tasting dinners met dutch cuisine cheF 
Bas clOO, (h)eerlijK anders en de OnKruidenier



peRstouR vAn eijk vAn deR lubbe

27 OKtOBer 2016
BezOeK perstOur van eijK van der luBBe 

(prOminenten gasten uit culturele sectOr)



soil soiRee
27 OKtOBer 2016 sOil sOiree met dutch cuisine cheF jeF schuur en team 

(aanwezigheid ny times, lidewij edelKOOrt, antOn BeeKe, 
jurgen Bey en andere  prOminenten uit de culturele sectOr)



bezoek expo
28 OKtOBer 2016

sergiO herman Op BezOeK



tAsting dinneR
28 & 29 OKtOBer 2016 tasting dinners met dutch cuisine 

cheF Bas clOO, (h)eerlijK anders en 
de OnKruidenier



A soil soiRee
29 OKtOBer 2016

sOil sOiree met dutch cuisine cheF luc 
Kusters en team



Earth to Table – Soil Soiree Dinner
Monique Mulder

Board Member Dutch Cuisine

I am so very proud that together with Atelier NL today we 
are able to present our Earth to Table program to you. In this 
celebration of our Dutch soil and identity we jointly bring the 

treasures of our soil to the table. Atelier NL with their beautiful 
Clay Service earthenware and SandGlass and Dutch Cuisine 
with produce and signature dishes, exquisitely presented on 

your plate by our chefs. 

Dutch Cuisine is growing into a movement that puts the 
Netherlands’ cooking and food culture nationally and 

internationally on the map, focusing on the sustainability of our 
food consumption. One of our aims is to become synonym to 

delicious pure and affordable cuisine enriched by our creativity 
and external influences. 

What external influences would that be? Because of our long 
history of foreign trade our food culture has been peppered 

with riches from afar. Take apple pie: can you imagine Dutch 
apple pie without cinnamon? Every Dutch household has 

cinnamon in the cupboard. It is not local, but it has found a 
natural place in our food culture. 

So our creativity and external influences are integral to our 
identity. And this is also reflected in our architecture, our 

fashion, and our design. The aesthetics of sobriety. Creativity 
with a Dutch twist. And that is what is also reflected in our 

modern day food culture.  

Our rich Dutch food culture today deserves a revolution. We 
have fantastic food, traditions and products and incredible 

chefs - more per km2 than any country in the world. Our Dutch 
Cuisine chefs are our heroes. They have the guts to address 
big issues by putting vegetables in the lead, creating dishes 

with an 80-20% balance between vegetables and meat or fish. 
Using 80% seasonal produce with as many Dutch products 

possible and 20% that are out of season. They aim to inspire 
professional chefs throughout the land in following their lead. 

The impact of their creativity on people, animals and our planet 
is great. They are our heroes and ambassadors. 

present

We communicate through the plate. This is where our history 
and heritage, our land, our technology, our creativity and our 

riches come together. 

Because let’s face it: we are facing big issues: our climate, 
our health, our impact on the environment. We need creative 

solutions at all levels: from food producers, chefs, and 
designers. And that is why Dutch Cuisine actively involves 

designers as their ambassadors. Not just for the happy few, but 
to make Dutch Cuisine accessible and reach the very capillaries 

of society. 

Dutch Cuisine goes beyond food; it is about our culture and 
nature, our landscape and its soil. It comes together in our 
collaboration with Atelier NL: our partnership honors the 

identity of our soil in our Soil Soiree. 

It is my belief that Dutch Cuisine with all its innovation and 
creativity deserves a place among icons like Dutch Design, 

Dutch Architecture and Dutch Fashion. This beautiful cuisine 
should be accessible to everyone. This is what we want to share. 

So let us introduce you to our rich Dutch Cuisine. Tonight we 
would like to share it with you.

October 2016 

About Monique Mulder
Monique Mulder is co-founder of Dutch Cuisine and founder 

and CEO of Mattmo Creative, a strategic communication 
concept and design agency based in Amsterdam. 

One of her drives is to take people along in building a 
sustainable world. In an inspiring way. As Board Member of 
Dutch Cuisine, the movement aimed at getting Dutch food 

culture on the map she demonstrates how the innovative power 
and creativity that so characterize our nation, make Dutch 

cuisine to what it is today: typically Dutch, with a twist. 



Puur Eten
In de jaren 50 aten wij om stipt 6 uur

De heilige drie-eenheid - dat was simpel en niet duur
We draaiden een gehaktbal met wat aardappels en sla

En als je dan geluk had kreeg je nog vanillevla

Maar nu
Nu gaan we puur eten

We gaan nu eindelijk weer puur eten
Niet zomaar zoet of zout of zuur eten

Wij eten puur

Twintig jaren later aten wij in restaurants
Lekker Indonesisch, of Chinees, Japans of Frans

In de jaren 80 kwam de magnetron erbij
Waarom zou ik koken, als een machine kookt voor mij?

Maar nu
Nu gaan we puur eten

We gaan nu eindelijk weer puur eten
Geen bamischijven uit de muur eten

Wij eten puur

Een nieuw millennium brak aan
Voorverpakte slechte suikers,
blogs en vlogs en kookteevee

Met hele dure superfoods
Havermelk en speltkroketten

En iedereen, ja iedereen deed mee

Maar waarom zouden we in Godsnaam
Importeren uit ver weg?

Onze eigen kleine kikkergrond
Is reuze-goed belegd
Een vruchtbare oase

Vol met groenten en met fruit
Je raakt in een extase

En je komt er nooit meer uit

We krijgen eindelijk weer puur eten
Opdat we nooit meer onze roots vergeten

Wij eten puur
Wij eten puur
Wij eten puur

present

Ode aan Holland
Denkend aan Holland
Zie ik brede rivieren

traag door oneindig laagland gaan,

Ik zie vijftien miljoen mensen
Op een heel klein stukje aarde staan

Ik zie de stad Amsterdam
Waar de zeelieden blikken
Zilv’ren haringen pikken
Bij de staart, uit de hand

Barmhartig, dapper, onbevreesd
Bewonderd om het schilderslicht
Maar ik, ik hou mijn ogen dicht

En droom van wat ooit is geweest

Denkend aan Holland
Zie ik rijen ondenkbaar

ijle populieren
als hooge pluimen

aan den einder staan

Ik zie een land van 1000 meningen
Een land van nuchterheid

Lunchen met een broodje kaas
en beschuit bij het ontbijt

Het land van kroketten, frikadellen
Die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen

Het land van haring happen, dijken en grachten
En waar we jaren op een doorbraak wachten

Een land dat, vrij en onverveerd
Kaas, bier en stroopwafels exporteert

Wij zijn er weer bij en dat is prima
Viva Hollandia

Als ik aan Holland denk, denk ik aan
Met z’n allen haring happen op een veel te vol strand

en aan de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee wijd en koud

Dat is mijn land
Mijn vlakke land

present



Tastes like Dutch
There are, in fact, three different types of

culinary memory
Let’s call them:

Traditional
Imported traditional

Fusion

Culinary memories are
the individual starting point for change.

If our culture is a reflection of our identity,
it shows in our innovative capacity and creativity.

It is part of our character - it’s typically 
Dutch with a twist.

It’s the common thread displayed by icons like, 
Dutch design Dutch fashion and Dutch architecture.

A sort of individuality, which makes us open en adoptive,
expresses it, making us bold enough to give a

new interpretation to traditions.

Our creativity and passion serving a healthier, 
finer, enriched and meaningful life

Working towards our future

The future is so fresh
The future is filled with care

The future is not afraid of raw
The future is in skilled hands

Strength through unity
Strength through diversity

The future will take us to familiar places
The future will take us to new places

The future is ours

present

www.earthtotable.nl


