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Nieuw: Trends & scenario's in kaart

Heb je het al gezien? Sinds kort vind je op onze website uitgebreide
statistieken uit de regio. Hier lees je onder andere hoe de Metropoolregio
Amsterdam scoort op het gebied van groei, innovatie en leefbaarheid. Ook
krijg je inzicht in de meest invloedrijke trends, ontwikkelingen én
verschillende scenario's voor de toekomst van de regio.
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31 oktober
Uitreiking DAM prijs 2016
3 november
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