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Achtergrond 

Op 23 februari 2016 vond een eerste verkennende bijeenkomst plaats over de complementariteit en 
toegevoegde waarde in gezamenlijk profileren van Nederlandse water & logistieke expertise in het 
buitenland. Hierbij werd Colombia als concrete voorbeeld case genomen, waar Nederland al vele 
activiteiten heeft op onder andere onderwijs en ontwikkeling van ‘River waterways’ en ‘ports of the 
future’. Er is toen afgesproken met een kopgroepje een nadere uitwerking te maken en een 
stappenplan.  
 
Bijeenkomst 

Op 29 juni heeft bij het NWP  de follow-up water en logistiek meeting plaatsgevonden. Deze meeting 
werd georganiseerd door NWP en Dinalog in vervolg op de bijenkomst op 23 februari 2016, met als doel 
een nadere analyse en uitwerking van de water/logistiek mogelijkheden (integrale aanpak binnen een 
corridor) te doen en een stappenplan op te stellen.  
 
Agenda 

14.30 - 14.45  Welkom en introductie (doel en beoogde outcomes van de meeting) 
Voorstelronde 

14.45 - 15.15  Presentatie over de algemene Water en Logistiek propositie: Integrale Corridor 
concept, incl. Q&A (welke aspecten ontbreken en/of toegevoegd moet worden) 

15.15 - 15.45  Toepassing Integrale Corridor concept op de Colombiaanse context, incl. Q&A 
(toepassing toetsen) 

15.45 - 16.45  Discussie en aanvullingen op Integrale Corridor concept voor Colombia 
16.15 - 17.00  Wrap-up en vervolgacties, status update Colombian Dutch Dialogue 

 
Deelnemers 

 Nathaly Dasburg, STC B.V. 

 Auke Schripsema, Wageningen University 

 Jeroen Klooster, Arcadis 

 Hans Vermij, Royal HaskoningDHV 

 Liesbeth Staps, Dinalog 

 Jan Helmer, Rijkswaterstaat 

 Willem Otto Hazelhorst, Rijkswaterstaat 

 Barbara Leenen, Rijksdienst voor Ondernemend NL 

 Barbara Swart, Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

 Edilberto Baquero, Netherlands Water Partnership 

 Jeroen Haver, RVO/ NFIA/ Holland Logistics Network 

 Silvina Pereira, STC BV 

  

https://www.nwp.nl/
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Verslag 

Algemene Water en Logistiek propositie: Integrale Corridor concept  
 
Er is een eerste aanzet gemaakt voor het Trade Corridor concept. Het betreft een heel algemene 
propositie slide set, waarbij de Nederlandse achtergrond in water en logistiek wort bestempeld en de 
uiteenzetting van het integrale corridor concept. Er is een aanzet gedaan voor het benoemen van labels 
van expertise die kunnen worden ingevuld met challenges, solutions, achieving results en partners.  
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Discussie: 

 Het is belangrijk te bepalen wat Nederland wil: ladingstromen (en investeringen) aantrekken en 
logistieke kennis en kunde exporteren.  

 Voor gebruik van de propositie is het belangrijk om te weten wat de behoefte is in een land, wie is 
de doelgroep? Er worden vanuit het Holland Logistisch Network landenkaarten ontwikkeld (vroeger 
geheten sector studies) om kort de kansen aan te geven in prioriteitslanden. 

 Met betrekking tot de expertise labels: Hierbij wordt opgemerkt, dat als de basispropositie gebruikt 
wordt altijd een keuze wordt gemaakt van een klein aantal expertise labels. Dit moet dus gezien 
worden als een menukaart waar het keuzemenu uit samengesteld kan worden. Je gebruikt dus 
nooit het volledige plaatje van 24 (of meer labels). 

Toepassing Integrale Corridor concept op de Colombiaanse context 
 
Als uitgangspunt is de Colombia case genomen; hier zijn al veel water/logistiek gerelateerde trajecten 
en contacten ontwikkeld. Plus er wordt door Rijkswaterstaat/ I&M/RVO een Colombian Dutch Dialogue 
voorbereid dat een mogelijkheid zou kunnen zijn om een eerste aanzet te toetsen. 
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Discussie: 

 Bestaande masterplannen analyseren voor data en detaillering, oa Masterplan Fluvial. Pas op met 
de betrouwbaarheid van lokale gegevens. 

 2 goederenstromen selecteren om uit te werken en de case te bouwen:  
o Biomassa (met toekomstige behoefte Nederland). 
o Perishables: avocado? 

 Selectie van relevante expertise labels. Relevante expertise labels voor Colombia, suggesties: 
o ICT planning binnenvaart 
o Shallow draw vessels 
o Overslag punten 
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o Value added services 
o Business models 
o Quality driven agrologistics 

 Deze kunnen uitgewerkt worden in onderstaand format. 

 
 
Wrap-up en vervolgacties, status update Colombian Dutch Dialogue: 

 Willem Otto Hazelhorst en Jan Helmer bezoeken volgende week op uitnodiging Colombia en zullen 
de eerste contouren van deze aanpak toetsen, terugkoppeling 14 juli.  

 De aanpak moet verder gedetailleerde worden; algemene afronden in een infographic, Colombia 
case parallel. Deze laatste kan getoetst worden op de Colombian Dutch Dialogue, dit zou een 
middel kunnen zijn, geen doel voor de buitenlandpromotie exercitie. 

Acties: 

 Afronding algemene kapstok, mogelijkheden onderzoeken budget informgraphic 

 Terugkoppeling 14 juli 

 Deelnemers koppelen terug over relevante (Colombia) expertise labels en waar mogelijk maken een 
aanzet met de worksheet zoals hierboven.  

 


