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Aan: Machteld Leijnse 

Van: Liesbeth Staps, Edilberto Baquero 

Datum: 25 februari 2016 

Betreft: Buitenland Promotie Kennisexport bundeling van ladingstromen 

Projectnummer: PTL08.007, Deliverable 2D: 

Verslag rondetafel bijeenkomst cross-over water-logistiek export, dinsdag 23 februari 

2016, NWP, Den Haag 15.00-18.00 uur 
 

Voor de export van kennis en kunde in multimodale achterland verbindingen is aansluiting gezocht bij 

de Topsector Water om cross-overs te verkennen. Op basis van gesprekken in en opvolgend aan het 

I&M Export Platform, is in 2015 samenwerking gezocht met het Netherlands Water Partnership. 

Gezamenlijk zijn aanknopingspunten gezocht vanuit de inhoud en om eea concreet is een case 

gezocht waar al veel activiteiten plaatsvonden, te weten Colombia, waar ook komend jaar concrete 

kansen liggen. Er is een bijeenkomst georganiseerd op 23 februari 2016, waarvan hieronder het 

verslag.  

Bijeenkomst 

Cross-over bijeenkomst water-logistiek export 

Dinsdag 23 februari 2016, 15-18 uur 

Netherlands Water Partnership, Bezuidenhoutseweg 2, 2594 AV Den Haag 

Aankondiging 

Uitnodiging gericht per e-mail en publiekelijk via website en nieuwsbrief TKI Dinalog.  

Cross-over bijeenkomst water-logistiek export 
De Nederlandse logistieke sector heeft de ambitie meer exportwaarde te genereren met haar kennis 
en kunde. De watersector heeft hier al decennia succesvolle ervaring mee. Logistiek en water vullen 
elkaar vaak aan. Met name met betrekking tot de organisatie van logistieke keten met gebruikmaking 
van haven en achterland infrastructuur. 

Het Netherlands Water Partnership en TKI Dinalog organiseren daarom een cross-overbijeenkomst 
water-logistiek export op dinsdag 23 februari. Doel van deze bijeenkomst met partijen uit de sectoren 
water en logistiek is te verkennen wat de complementariteit zou zijn en hoe water & logistieke partijen 
gezamenlijk toegevoegde waarde kunnen creëren in het buitenland. Als concrete case wordt hierbij 
Colombia als uitgangspunt genomen, waar Nederland al vele activiteiten heeft op onder andere 
onderwijs en ontwikkeling van ‘River waterways’ en ‘ports of the future’. 

Agenda 

15.00 Welkom door NWP en Dinalog 

15.05    Voorstel ronde: expertise, buitenland activiteiten, Colombia ervaring 

15.15 Introductie case Colombia:  

Ontwikkelingen en Nederlandse participatie, voorgenomen Colombian Dutch Dialogue 

Barbara Swart (Ministerie van I&M) en Willem Otto Hazelhorst (Rijkswaterstaat) 

15.35 Logistiek perspectief: Floraholland, Nicolien Hendrickx 

15.45 Discussie 

 Colombia specifiek 

 Complementariteit water en logistiek 

16.45 Conclusie, vervolgacties en afsluiting 

17.00 Netwerken 

18.00 Einde 



 

2 TKI Dinalog/ NWP PTL008.007 - D2D 

Verslag 

 

Onder leiding van NWP vond de ronde tafel bijeenkomst plaats.  

Bondige weergave van de discussie en belangrijkste conclusies van de ronde tafel sessie: 

 

Algemeen  

 

 Bij de voorstelronde bleek dat water en logistiek beiden vertegenwoordigd waren aan tafel; 

meerdere deelnemers voelen zich onderdeel van beide sectoren;  

 Nederland heeft zowel op het gebied van zowel water als van logistiek unique selling points en 

wordt in de wereld om haar expertise op deze terreinen erkend. De complementariteit wordt met 

name gezien in; 

 Samenwerking (in ketens) en governance: integraliteit 

 Logistieke concepten ICT (logistieke) systemen 

 Havenontwikkeling en achterlandverbindingen 

 Binnenvaart/ achterlandcorridors 

 Ruimte aspecten/ inrichting 

 Baggeren; 

 De groep is unaniem dat er veel potentie is om gezamenlijk (TS Water + TS Logistiek) op te 

trekken in Colombia; 

 Er wordt erkend dat er de afgelopen jaren al veel initiatieven zijn opgezet, al dan niet succesvol. 

Hier moeten de juiste lessen van getrokken worden; 

 Het conceptuele niveau van een ‘corridor’ en supply chain lijkt het best passend om de integrale 

propositie van de combinatie van de USP’s van zowel water als logistiek uit te rollen in Colombia; 

 Focus is daarbij essentieel en de keuze voor een specifieke corridor is dan ook noodzakelijk; 

 Enkele randvoorwaarden die die aan ten grondslag moeten liggen aan deze keuze; 

o Er moet sprake zijn van een ontwikkelingsperspectief in Colombia; 

o Expliciete vraag naar Nederlandse kennis en kunde; 

o Naast de Colombiaanse behoefte en vraag moet expliciet de Nederlandse 

(handels)positie worden versterk: een ‘win-win situatie’; 

o Focus op wederzijds belang van export/import en stromen/kennisexport. 

Aanpak 

 

Om de Nederlandse propositie het beste onder de aandacht te brengen en het Nederlandse 

handelsbelang maximaal te dienen moet gestart worden bij bestaande handelsketens: ‘Adopteer’ een 

bestaande supply chain voor een integrale aanpak binnen de corridor:  

 

 Identificeer een voor beide landen belangrijke goederenstroom van productie via bijvoorbeeld 

binnenvaartconnectie naar een haven in Colombia en export naar Nederland voor Nederlandse 

consumptie of doorvoer naar het Europese achterland. Op deze corridor kunnen vanuit een 

integrale visie verschillende elementen aangegrepen worden voor kennisexport (adviesdiensten, 

onderwijs, baggeren, douaneverbetering, informatietechnologie implementatie), waarbij ook 

gekeken wordt naar korte termijn resultaten.  

 

 Cruciaal is de betrokkenheid van partijen in de gehele keten. Organisaties die nog betrokken 

kunnen worden zijn bijv. APM-terminals en verladers of importeurs met groot belang voor die 

specifieke goederenstroom. Er zijn concrete producten genoemd, die aanknopingspunten en 

kansen bieden met oog op synergie water en logistiek: energie en biobrandstoffen, 

landbouwproducten als koffie, bloemen, bananen. 



 

3 TKI Dinalog/ NWP PTL008.007 - D2D 

 Het is van belang om ook de financiële kant goed in te vullen: betrek financiers als de IADB en 

Wereldbank bij initiatieven.  

 Kijk naar de investeringen die de Colombiaanse overheid al in de planning heeft: daarbij 

aansluiten maakt propositie kansrijker. 

 

Aanknopingspunten lopende samenwerking Colombia 

 

 Potentiële thema’s die aanknopingspunten kunnen bieden voor marktontwikkeling:  

o Uitbreiding Barranquilla haven i.r.t. (lopende) masterplan kustbescherming  

o Havenontwikkeling in Cartagena en follow-up Canal del Dique  

o Binnenvaart Magdalena rivier, Ruimte voor de rivier 

o Opzetten/verbeteren intermodale knooppunten tussen 

zeehavens/binnenvaart/wegennet, i.r.t. waterbeheer en rivierbeheer, masterplan 

fluvial.  

 Er wordt een Dutch Colombian Dialogue (CDD) Transport georganiseerd en Logistiek organiseert 

(najaar 2016) om de link tussen logistiek en waterbeheer verder te verkennen i.r.t. lopende 

trajecten.  

 

Vervolg(afspraken 

 

De groep ziet unaniem mogelijkheden, maar constateert ook dat een nadere analyse noodzakelijk is. 

Er wordt besloten een kopgroepje op te zetten die een nadere uitwerking en stappenplan zal gaan 

opstellen. De CDD biedt mogelijk dan een goed podium om hier – samen met de Colombianen – 

vervolgstappen in te zetten. Aanvullend wordt door RVO bekeken of er financiering beschikbaar 

gemaakt kan worden om een verdiepende vervolgstap mogelijk te maken 

 

In de kopgroep nemen de volgende organisaties deel: 

Dinalog, NWP, STC NESTRA, RHDHV, WUR, RWS, RVO, Flora Holland. 

 

Dinalog en NWP zullen de kopgroep bij elkaar brengen en deze (mede) voorbereiden. 
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Bijlage 1: Deelnemers 

 
1 Cor Schipper Deltares Projectleider  

2 Barbara Swart Ministerie I&M Deltacoordinator Colombia  

3 
Taco Meijer Ministerie van Buitenlandse Zaken Beleidsmedewerker oa Colombia 

4 Edilberto Baquero Netherlands Water Partnership Project Officer International 

5 Ivo van der Linden Netherlands Water Partnership Programme Officer 

6 Mark Hoolwerf Port of Amsterdam International Business Developer 

7 Nicolien Hendrickx Royal FloraHolland Program Manager Innovation 

8 
Hans Vermij Royal HaskoningDHV 

Project Director Maritime and 
Aviation 

9 Aleyda Ortega Royal IHC Merwede Project leader sustainability 

10 Corina Kerkmans RVO Programma manager TF Colombia 

11 Willem Otto 
Hazelhorst RWS Consultant traffic & transport 

12 Jan Helmer RWS PMF/PMC/CDD 

13 Silvina Pereira 
Marques STC B.V. Area Manager Latin America 

14 Sandra van Putten STC-NESTRA BV Partner 

15 Arenso Bakker Stigdelta Partner 

16 Jan-Willem 
Westenbrink Stigdelta Project developer 

17 Liesbeth Staps TKI Dinalog Program manager 

18 Patrick Walison Van Oord Market Analyst 

19 
Nina Waldhauer 

Wageningen UR/ Postharvest 
Network 

Senior Project Manager 
Agrologistics 

20 Polite Laboyrie Witteveen+Bos Area Manager 

 

 

 


