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Food MRA, voor een robuust en duurzaam regionaal voedselsysteem
Grootstedelijke uitdagingen en het voedselsysteem in de metropoolregio Amsterdam
Bij een grootstedelijk gebied horen complexe uitdagingen. Zoals de schaarste van grondstoffen,
vervuiling door uitstoot, diffuus eigenaarschap van data, mensen die steeds jonger (chronisch) ziek
worden en mensen die een toenemende afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Oplossen van deze
uitdagingen leidt tot een toename van groei, innovatie en leefbaarheid in de regio. De metropoolregio
Amsterdam heeft vijf grootstedelijke uitdagingen benoemd waaraan zij werkt, namelijk: circulaire
economie, gezondheid, mobiliteit, talent voor de toekomst en digitale connectiviteit.
Voedsel verbindt mensen, voedsel voedt mensen, voedsel verblijdt mensen en voedsel verrijkt de
economie. Het voedselsysteem raakt alle grootstedelijke uitdagingen. Ter illustratie:
1.
2.

3.

4.

5.

Circulaire economie: In veel steden bestaat een kwart van al het afval uit voedsel en
voedingsverpakkingsmateriaal.
Gezondheid: Overgewicht en obesitas onder met name kinderen is een groeiend probleem.
Evenals ondervoeding, bij met name ouderen en patiënten. Daarbij zijn gezondheidsstatistieken
van de deelgebieden binnen de regio ongelijk, door wisselende beschikbaarheid, bereikbaarheid,
betaalbaarheid en adequaatheid van voedsel.
Mobiliteit: Ongeveer 40% van de ecologische voetafdruk van een stad wordt bepaald door de
manier waarop de stad van voedsel wordt voorzien. Van de logistieke stromen in de stad behoort
de organische stroom tot de twee grootsten.
Talent van de Toekomst: Landelijk is ongeveer 10% van de arbeidspopulatie werkzaam in de
voedseleconomie: in de productie, verwerking of omdat ze voedsel rondbrengen, verkopen,
bereiden of serveren.
Digitale connectiviteit: Door technologische ontwikkelingen is het voedselsysteem aan vele
veranderingen onderhevig. Bijvoorbeeld: de toenemende kennis over de relatie tussen voeding en
gezondheid, de toenemende macht van de consument en beïnvloeders, de mogelijkheden voor
slimme teelten, slimme logistiek en slimme consumptie.

Het voedselsysteem in de Metropoolregio Amsterdam staat sterk onder druk, zowel maatschappelijk,
ecologisch, ruimtelijk als economisch. Het thema voedsel blijft groeien in populariteit binnen het
publieke en politieke debat. Dit benadrukt de urgentie voor gestructureerde aandacht voor voedsel.
Een systeemverandering is nodig, maar dat vraagt om samenwerking en bundeling van krachten.

Ambitie Food MRA
Food MRA heeft de ambitie om, door verbinding, een robuust en duurzaam regionaal voedselsysteem
te verwezenlijken ten behoeve van een leefbare MRA.

Missie Food MRA
Food MRA creëert condities voor een robuust en duurzaam regionaal voedselsysteem, zodat de
metropoolregio Amsterdam een toonaangevende regio wordt op het gebied van moderne
voedselvoorziening. In deze toonaangevende regio is er voldoende gezonde voeding voor iedereen,
maken burgers gezonde keuzes en zijn zij betrokken bij de productie van voedsel. Daarnaast hebben
primaire bedrijven in de regio een goede toekomst doordat, waar mogelijk, de keuze voor regionaal
voedsel wordt vergemakkelijkt. Ook is de verbinding tussen platteland en stad vanzelfsprekend en
vormen natuur en landbouw hand in hand een goede leefomgeving. Dit alles in een florerende
economie voor zowel grote als kleine voedselverwerkende bedrijven.
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Visie Food MRA
Vanaf 2019 is Food MRA hét knooppunt in het speelveld van Agri & Food in de Metropoolregio
Amsterdam. Food MRA geeft vanuit een brede vertegenwoordiging van burgerinitiatieven, NGO’s,
bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden, richting en ondersteuning aan initiatieven en
projecten. Het is een nieuw samenwerkingsverband dat zichzelf tot doel heeft gesteld structuur aan te
brengen in het regionale foodlandschap door initiatieven te verbinden, krachten te bundelen, kennis te
delen en samenwerking en innovatie te stimuleren en faciliteren.
Om, door verbinding, een robuust en duurzaam regionaal voedselsysteem te verwezenlijken worden
vijf werkgroepen opgezet:
•
•
•
•
•

Circulaire economie, bijvoorbeeld gericht op: voorkomen van voedselverspilling, ‘biobased
economy’ en het verbeteren van de bodemkwaliteit.
Gezonde voeding, bijvoorbeeld gericht op: voedseleducatie, voorkomen obesitas, verbeteren van
instellingenvoeding.
Voedselstromen en Logistiek, bijvoorbeeld gericht op: CO 2 reductie, alternatieve (inrichting)
distributiekanalen.
Voedsellandschappen, bijvoorbeeld gericht op: local for local, voedselbossen en ‘vertical farming’.
Data and Citizen Science. Het benutten van data binnen het netwerk, levert versnelling op in de
ontwikkeling van een robuust en duurzaam voedselsysteem. Deze werkgroep zal dan ook
ondersteunend zijn voor de andere werkgroepen.

Organisatie Food MRA
Food MRA is een stichting naar voorbeeld van de Greenports en kent
een stichtingsbestuur en stuurgroep met beslissers vanuit de
verschillende groepen van het voedselnetwerk in de MRA. De
stuurgroep bepaalt de strategie en agenda van Food MRA.
Voor de uitvoering komt er een klein programmabureau, dat fungeert als knooppunt in het speelveld
van het voedselnetwerk binnen de MRA en heeft een netwerk-, alliantie-, aanjaag- en
profileringsfunctie. De volgende taken en verantwoordelijkheden voor het programmabureau zijn
gedefinieerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inzichtelijk maken van bestaande netwerken en initiatieven in de regio.
Verbinding leggen met en tussen bestaande netwerken en initiatieven in de regio.
Verbinding leggen met relevante landelijke netwerken en initiatieven.
In opdracht van de stuurgroep: opstellen van missie, visie en strategie.
Afstemmen van de door de stuurgroep gekozen focusgebieden/ thema’s met thematrekkers en
eventueel de invulling van werkgroepen wijzigen.
Coördineren van activiteiten in de werkgroepen, bewaking van voortgang.
Communiceren over thema’s, projecten, initiatieven, ontwikkelingen en successen (website en
sociale media).
Faciliteren stuurgroep: o.a. organiseren en verslagleggen van overleggen.
Faciliteren van projecten bij (inzicht in) mogelijke subsidieaanvragen (regionaal, landelijke en
Europees).
Procesmatige ondersteuning van projecten waar relevant.
Organiseren van een jaarlijkse brede netwerkbijeenkomst waar thema’s, projecten en initiatieven
zich kunnen profiteren en deelnemers worden geïnspireerd.

