
De metropoolregio Amsterdam ziet een rol voor de Agri & Food-sector in 
het aangaan van grootstedelijke uitdagingen als duurzaamheid, gezondheid 
en voedselzekerheid. Vanuit de Amsterdam Economic Board levert het cluster 
Agri & Food een bijdrage aan de optimalisatie van het voedselsysteem, 
de circulaire economie, innovatieve duurzame logistiek en kennis & innovatie.

Agri & Food
Versterken van sector en regio door samenwerking

Agri & Food
Het cluster Agri & Food stimuleert innovatie en samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. 
Daarnaast zijn kruisbestuivingen met andere sectoren essentieel. Het doel is een duurzame economische groei van de 
sector Agri & Food in de metropoolregio Amsterdam. 

Het cluster heeft een krachtig netwerk met meer dan 10 onderwijs- en onderzoeksinstellingen (van MBO tot WO), 
ruim 70 bedrijven en 6 betrokken regionale overheden. De bedrijvigheid van het cluster is gelijkmatig verspreid over 
de verschillende regiogemeenten, met een dominantie in de gemeente Zaanstad. 

Door gezamenlijk en regionaal in te zetten op grootstedelijke uitdagingen kunnen we stappen zetten met aandacht voor 
het gemeenschappelijke belang.

De kracht van de Amsterdam Economic Board
Het Agri & Food-cluster als onderdeel van de Amsterdam Economic Board biedt:

toegang tot een sterk zakelijk en bestuurlijk netwerk in de regio

toegang tot de verschillende kennisinstellingen in de regio

toegang tot netwerken, kennis en kunde uit andere sectoren

Dit alles vergroot de kans op innovatie, de basis voor de versterking van de eigen en gedeelde concurrentiepositie.

www.amsterdameconomicboard.com/clusters/agrifood
@Agrifood_MRA



Duurzame logistiek
In samenwerking met het cluster 
Logistiek vormen we een waardevol 
netwerk dat werkt aan innovatieve 
duurzame logistieke oplossingen. 
Actielijnen liggen zowel op mainport 
logistiek (bijvoorbeeld bundeling) als 
city logistics waarbij de nadruk ligt op 
de ‘last mile’ (bijvoorbeeld met hubs 
aan de rand van de stad). 

Thema’sAgri & Food in de MRA

Doe mee!
Sluit je aan bij ons netwerk en kom inzichten en kennis delen, contacten maken, verbinden en samen de uitdagingen 
aangaan van Agri & Food in de metropoolregio Amsterdam.

Europa investeert in uw toekomst uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Circulaire economie/ 
reststromen
In het kader van een Circulaire 
Economie werkt het Agri & 
Foodcluster aan duurzamere en 
natuurlijke ingrediënten, 
verpakkingsmaterialen (bio plastics) 
en reststromen. 
Middels expertsessies met 
vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, 
overheden en kennisinstellingen 
worden nieuwe business cases 
vastgesteld en projecten opgestart.

Kennis en innovatie
Het vergroten van het 
onderscheidend vermogen is van 
groot belang. Kennis en innovatie is 
hierin de sleutel. Binnen dit thema 
wordt een koppeling gemaakt tussen  
de behoeften aan kennis en 
stageopdrachten van het 
bedrijfsleven en de mogelijkheden 
van de kennisinstellingen. 

Optimalisatie 
voedselsysteem
Uitdagingen die hier aan de orde 
komen zijn voeding en gezondheid 
en verspilling door consumenten. 
Middels inventarisatie en gesprekken 
met alle betrokken partijen rondom 
deze uitdagingen worden projecten 
gevormd en wordt het bewustzijn 
vergroot.

De Agri & Food-sector omvat alles rond voedsel, zowel de primaire productie als het bewerken, verwerken, 
vermarkten en de distributie ervan. In Nederland zijn de meest succesvolle en innovatieve Agri & Foodbedrijven 
en kennisinstellingen gevestigd. Nationaal is de sector goed voor 10% van onze inkomsten en werkgelegenheid. 

€3,55
miljard

Toegevoegde
waarde

6%
Groei van

toegevoegde
 waarde 

in 2013

9% Aandeel regionale
  patentaanvragen  

€4
miljard

Circa
exportwaarde  

3%Groei
werkgelegenheid  in 2013

3%Aandeel nationale
Agri & Food R&D

werkzame
personen

33.000+

Ruim
5300
bedrijven

Grootste importeur
en verwerker van cacao

ter wereld


