
 

 

 

 

Eet-designer 

Bij het binnenlopen van de studio komt de 

creativiteit je al tegemoet. Rond de tafel 

staan allerlei schetsen en ontwerpen met 

als thema eten. De studio is van Marije 

Vogelzang, eet-designer van beroep. Een 

beroep dat je niet vaak hoort. Marije 

ontwikkelt de voedingsmiddelen niet maar 

ze houdt zich juist bezig met het eten zelf 

en wat eten teweeg brengt. Het gedrag van 

mensen, de herkomst van eten, de 

voedselketen, psychologie, sociale aspecten 

en cultuur spelen een belangrijke rol in 

haar projecten. Naast ontwerpen, schrijft 

Marije Vogelzang ook boeken, heeft ze twee 

restaurants gehad en geeft ze lezingen over 

de hele wereld. Ze is een pionier in haar 

vakgebied en daardoor een inspiratie voor 

velen.  

 

Schakels verbinden 

Het doel van Marije Vogelzang is vooral om 

de losse schakels in de wereld van voeding 

met elkaar te verbinden. Zij is daarbij een 

onafhankelijke specialist. Voorheen kwam 

een ontwerper eigenlijk pas aan het einde 

van de keten te pas. Marije wil juist midden 

in die keten zitten om op een creatieve 

manier verschillende schakels te verbinden, 

bijvoorbeeld een boer en een consument en 

zo tot creatieve ideeën te komen. Zo 

ontwerpt ze bijvoorbeeld inspirerende 

afbeeldingen en spreuken voor op 

waterflesjes waardoor het drinken van 

water veel aantrekkelijker zou moeten 

worden. Veel projecten zijn ook sociaal 

ingestoken. Zo probeerde ze in opdracht 

van een ziekenhuis het ziekenhuiseten op 

een positieve manier aantrekkelijk te 

maken voor ondervoede patiënten. Door 

bijvoorbeeld sprekende namen voor de 

gerechten te verzinnen of grappige 

illustraties terug te laten komen op de 

menukaart of placemat. Marije maakt in 

haar werk vaak gebruik van humoristische  

 

 

 

 

illustraties en karakters. Ze vertelt dat dit 

eigenlijk de ideale manier is om serieuze 

boodschappen aan mensen te vertellen. Op 

deze manier lezen ze het eerder en 

luisteren ze er ook eerder naar. Ten slotte 

geeft ze ook gastlessen, verzorgt ze 

educatie en organiseert ze exposities. Dit 

alles om haar verhaal te vertellen en 

anderen weer te inspireren. Daarbij is ze 

niet selectief in haar doelgroep; haar 

projecten spreken ‘iedereen met een mond’ 

aan.  

 

Eenvoud als succes 

Het geheim van haar projecten is dat ze 

eigenlijk vaak heel eenvoudig zijn. Een 

project uitgevoerd in Boedapest is hier een 

mooi voorbeeld van. Het doel van dit 

project was om de kloof tussen de 

bevolking van Hongarije en de Roma te 

verkleinen. Hiervoor konden mensen 

individueel plaatsnemen in een soort tentje 

en werden daar gevoerd. Van degene die 

het eten aanreikte, waren alleen de handen 

te zien. Tegelijkertijd vertelden diegene 

persoonlijke verhalen. Marije vertelt dat dit 

vaak voor ontroerende reacties zorgde. 

Degene die voerden waren namelijk 

allemaal zigeuners. Door de intimiteit van 

dit eetritueel werd de kloof tussen de 

zigeuners en de rest van de bevolking weer 

wat kleiner. Marije gebruikte dus een 

dagelijks ritueel om mensen te verbinden. 

Het klinkt heel eenvoudig, maar verzin het 

maar. 

 

Food Non Food aan de Design Academy 

Marije Vogelzang is student geweest aan de 

Design Academy en is daar nu terug als 

decaan van de nieuwe afdeling Food Non 

Food. Zelf is ze de eerste eet-designer van 

Nederland maar ze hoopt dat er nog veel 

Marije Vogelzang: Een beetje gek is altijd goed! 

In opdracht van DuurzaamDoor heeft het Steunpunt Smaaklessen interviews gehouden met duurzame 
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meer jonge ontwerpers bij gaan komen. Ze 

vindt het interessant om te zien hoe 

studenten een bepaald onderwerp 

benaderen en ermee aan de slag gaan. Ze 

hoopt dat er door deze studierichting meer 

creatieve breinen in de voedselketen 

betrokken raken. 

 

Fantasie koppelen aan voeding 

Mede doordat ze zelf moeder is, heeft 

Marije veel ideeën over hoe kinderen op 

originele wijze enthousiast te krijgen zijn 

voor eten. Eigenlijk zijn kinderen volgens 

haar via drie manieren te bereiken. Het 

moet simpel, met fantasie en alle zintuigen 

moeten gebruikt worden. Bij het proeven 

van groenten zeggen kinderen bijvoorbeeld 

al snel ‘dat lust ik niet’. In dat geval is het 

van belang om die groenten in een andere 

context te zetten, op die manier ontstaat er 

een andere invalshoek van het gedrag. Zo 

bedacht Marije de Veggie Bling Bling. 

Daarbij ligt de hele tafel vol met 

verschillende soorten groenten en kinderen 

krijgen de opdracht om daar juwelen van te 

maken. Hierbij mogen ze alleen hun tanden 

gebruiken. Zo knagen ze verschillende 

vormen uit de groenten en ontstaan er 

armbanden, ringen en zonnebrillen. Zonder 

dat de kinderen het in de gaten hebben 

zitten ze ondertussen heerlijk te smikkelen 

van verschillende soorten groenten. 

Daarnaast is het ook van belang dat 

kinderen begrijpen hoe simpel iets is. Het 

lijkt voor kinderen misschien heel 

ingewikkeld om een brood te maken, maar 

laat ze het maar eens doen. Ze zullen al 

snel ontdekken dat er een aantal 

hoofdingrediënten zijn en een aantal 

handelingen maar dat dit eigenlijk helemaal 

niet moeilijk is. Ook dit inzicht is volgens 

Marije erg belangrijk. 

Wat Marije verder in al haar projecten 

gebruikt zijn de zintuigen en fantasie. Voor 

het beoordelen van voedsel moet je het 

bekijken, eraan ruiken en het voelen. Het is 

belangrijk dat kinderen leren hun zintuigen 

op veel manieren te gebruiken en te 

vertrouwen. Tegelijkertijd kan je dat ook 

weer heel goed koppelen aan fantasie. Laat 

kinderen bijvoorbeeld maar eens gekke 

woorden verzinnen voor hoe iets voelt of 

proeft, of laat ze het geluid van voedsel 

omschrijven. Met wat extra fantasie maak 

je iets al snel uitdagender. 

 

Broodtrommelboek 

In Nederland krijgen kinderen vaak een 

eenvoudige lunch mee naar school; twee 

boterhammen met wat beleg in een plastic 

zakje of broodtrommel. Marije vond dit 

maar een triest gezicht en laat in haar 

broodtrommelboek zien hoe je de 

broodtrommel op een eenvoudige manier 

aantrekkelijk kan maken. Zo kan je een 

ballenbak creëren door alle 

voedingsmiddelen rond uit te steken, 

komkommerkrokodillen maken, een 

regenboogtrommel maken of brood 

omtoveren in een spannend broodmonster. 

Hoe iets eruit ziet heeft volgens Marije 

namelijk heel veel invloed op het eetgedrag 

van kinderen.  

 

Kids en cultuur 

Cultuur is een terugkomend onderwerp in 

veel projecten van Marije en ook voor 

kinderen is dit belangrijk. In een klas zitten 

immers vaak kinderen met verschillende 

achtergronden. Het is alleen lastig om uit te 

leggen wat cultuur nou is. Volgens Marije 

krijg je eigenlijk nadat je een aantal reizen 

hebt gemaakt, pas een echte kijk op cultuur 

en kinderen zien daarom vaak niet snel het 

andere perspectief. Marije vindt dat 

kinderen eigenlijk één keer in de week 

verplicht hun broodtrommels moeten 

swappen. Laat ze maar eens de 

broodtrommel van hun klasgenootje 

openmaken en zelf ervaren wat de 

verschillen en overeenkomsten tussen 

broodtrommels kunnen zijn. Opnieuw een 

eenvoudig idee met misschien wel een 

groots effect.  


