
TKI Logistiek 

Princenhagelaan 13 | 4813 DA Breda | The Netherlands | Telephone +31(0)76 531 5300 

IBAN NL78 RABO 0173 878 814 | BIC code RABONL2U | VAT 8519.66.421.B.01 | Chamber of commerce 56075774 

info@dinalog.nl | www.dinalog.nl 

 

PTL08.009 – D4F  

 

 

  

 

Aan: Connekt 

Van: Liesbeth Staps Brugemann 

Datum: 26 april 2017 

Betreft: Buitenland Promotie Kennisexport  

Projectnummer: PTL08.009, Deliverable 4F: 

Buitenlandpromotie uitdragen water buitenland 

 

1 Achtergrond  

 

Er hebben in de loop van 2016 verkennende gesprekken plaatsgevonden met de water sector om te 

bezien of er gezamenlijk opgetrokken kon worden in de export van logistieke diensten in relatie tot 

multimodale achterlandverbindingen. Als voorbeeldland was Colombia gekozen aangezien daar reeds 

initiatieven liepen waarop aangehaakt kon worden. Colombia is de op drie na grootste economie in 

Zuid-Amerika met een gemiddelde economische groei van 5 procent over de afgelopen 5 jaar.  

 

2 Colombian Dutch Dialogue 

 

Naast de reeds actieve partijen zoals bijvoorbeeld Havenbedrijf Amsterdam en STC Groep, bleek er 

nog weinig potentie voor grotere logistieke deelname in Colombia. Na veelvuldig overleg met 

Rijkswaterstaat, het Ministerie van I&M en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland alsook op basis 

van de verkenning van eerstgenoemde in Colombia, bleek dat er veel behoefte was aan 

beleidsuitwisseling. Tevens bleek dat de vraag aan Colombiaanse zijde nog niet duidelijk 

gearticuleerd was. Vanuit RVO en Rijkswaterstaat is er een Colombian Dutch Dialogue (Colombina 

Dutch Logistics Conference) georganiseerd meer gericht op kennisuitwisseling, eerder voorzien medio 

2016. Deze heeft uiteindelijk op 5-6 april 2017 plaatsgevonden.  

 

 
 

De conferentie heeft zich specifiek gericht op de recente ontwikkelingen en de toekomstplannen op 

het gebied van multimodale logistiek in Colombia. De conferentie is mogelijk gemaakt in 

samenwerking met het Holland House, de Chamber of Commerce van Colombo en STC Group. Bast 

van Bolhuis was gastheer vanuit het Ministerie van Infrastuctuur & milieu. Arthur van Dijk heeft acte de 

presence gegeven met de opening van de conferentie. Van TKI Dinalog is veelvuldig input gegeven in 

aanloop van het programma met onder andere inhoud van presentaties en de Holland Logistics 

Library. Deelnemers aan de eerdere werksessies in het kader van onderhavig project hebben 

bijdragen geleverd in presentaties en als workshop moderators. 
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3 Agenda 
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