HOLLAND LOUNGE ACODAL EXPOAGUA 2020
Uitnodiging tot deelname aan de Nederlandse delegatie
voor het 63e ACODAL water, afval en energie congres
27, 28 en 29 mei 2020 in Cartagena, Colombia
Met de steun van RVO.nl en het ‘Partners for Water’ programma, en in nauwe samenwerking met de Nederlandse
Ambassade in Colombia, zullen het Netherlands Water Partnership (NWP), Holland House Colombia en Holland
House Waste Window een gezamenlijke Nederlandse deelname organiseren aan het 63e ACODAL water, afval en
energie congres en beurs.
•

•

•

•

•

Colombia is al jaren een van de prioritaire landen voor de
Nederlandse watersector. De Nederlandse Topsector
Water beschouwt Colombia als een Hoog-Prioriteitsland.
Voorname masterplannen werden ontwikkeld aan de hand
van Nederlandse kennis en expertise. Menig Nederlands
bedrijf vond succesvol zijn weg naar de Colombiaanse markt.
Onder meer de Nederlandse waterbedrijven – via het
WaterWorX programma – en de Nederlandse
waterschappen – via het Blue Deal programma en
InspirAgua – zijn actief in het land.
De Colombiaanse koers is door het PND (National
Development Plan 2019-2022) voor de komende jaren
bepaald. Uit dit plan is gebleken dat er nieuwe kansen
ontstaan voor Nederlandse bedrijven actief op de volgende
vlakken:
watermanagement,
drinkwatervoorziening,
afvalwaterzuivering, water en agro. Deze kansen zullen
tijdens dit event verder uitgewerkt worden.
In 2019 investeerde de Colombiaanse regering ruim €660
miljoen in de verbetering van water en riolering met als doel
een continue levering aan 3 miljoen Colombianen die nog
niet over deze voorzieningen beschikten. De geplande
investeringen in deze voorzieningen tot en met 2030
bedragen ruim €11 miljard.
In 2019 investeerde de regering €475 miljoen in duurzame
ontwikkeling en initieerde het een groot aantal
internationale samenwerkingen, met als doel het worden
van een leider in wereldwijd milieubeheer en het tegengaan
van klimaatverandering.

Deelname aan de Nederlandse delegatie biedt u de
volgende voordelen:
•

Deelname aan de collectieve bezoeken die op de
dag voor de beurs gepland zullen worden;

•

Goede zichtbaarheid in het gezamenlijke Holland
Paviljoen. De Holland Lounge is bijna twee keer
zo groot als in voorgaande jaren!

•

Entreetickets voor het congres;

•

Presentatie door uw bedrijf tijdens het academische
deel van het congres;

•

Online applicatie om matchmaking gesprekken
met bezoekers te plannen;

•

Netwerkreceptie op de Holland Lounge;

•

Vermelding in de beurscatalogus;

•

Promotie via het platform Dutchwatersector.com.

“Met ook de nieuwe lokale overheden in
functie, is het momentum van het Acodal
Congres 2020 uitstekend. Momenteel zijn er
364 waterprojecten (met een totale waarde
van ca. 1 miljard Euro) geïdentificeerd die
kansen bieden voor Nederland.”

Dankzij ondersteuning van de Nederlandse overheid, bedragen de deelnamekosten per
bedrijf slechts EUR 1.000, plus reis en verblijf. Maximaal 10 bedrijven kunnen deelnemen.
Indien u geïnteresseerd bent in deelname of meer informatie wenst, neemt u contact op
met Jan Willem van Bokhoven, jwvanbokhoven@hollandhouse-colombia.com

Doelstellingen:
•

•
•
•

•

Het opbouwen en versterken van de positionering van de
Nederlandse water- en milieusector binnen Colombia, dankzij
deelname van een grote en zichtbare delegatie van
Nederlandse bedrijven.
Het leggen van relevante contacten met belangrijke
beslissers en beïnvloeders (zowel publiek als privaat).
Het leggen van relevante contacten met potentiele
distributeurs en/of agenten.
Het leggen van relevante contacten met afnemers en
opdrachtgevers. Na de recente verkiezingen, zijn de
regionale en lokale overheden per 1 januari 2020 gestart. Het
Acodal Congres komt op een uitgelezen moment om de
relaties met de autoriteiten te leggen.
Positionering van Nederland als kennispartner in de
thema´s die centraal zullen staan gedurende het Congres: 1)
Innovatie voor MKB-bedrijven, 2) Circulaire economie, 3) City
Wide Inclusive Sanitation, 4) Klimaatverandering en impact
voor waterbedrijven, 5) De rol van de vrouw in de watersector.

•

Volgens de Water Sector Export Index (WEX
2019) is het onbenut potentieel voor
Nederlandse exporteurs van water- en
deltatechnologie in Latijns Amerika groot en
evident. Op dit moment wordt respectievelijk
slechts 8% en 9% van het totaal naar Latijns
Amerika geëxporteerd.

•

Het overgrote deel van de complexere
watertechnologie wordt geïmporteerd. De
groeiende markt en het gebrek aan
binnenlandse leveranciers
biedt
legio
kansen voor de Nederlandse watersector.
Het land kent bovendien een relatief open
beleid richting buitenlandse toeleveranciers.

Voor de grote uitdagingen, kijkt Colombia nadrukkelijk naar
Nederlandse expertise en technologie:
• Stimulering van technologische innovatie in de stedelijke
omgeving/ waterzuiveringsinstallaties.
• Verbetering van de kwaliteit en dekkingsgraad van drink- en
afvalwaterzuivering.
• Bescherming van de waterbronnen.
• Klimaatadaptatie.
• Bevordering van een efficiënter watergebruik in de
landbouwsector.
• Betere watervoorziening in de rurale gebieden via decentrale
systemen.
• Implementatie van betere meet- en controlesystemen.

Colombia biedt Nederlandse bedrijven uit de
watersector legio kansen. Het Acodal Congres is
daarmee interessant voor een brede doelgroep.
Van innovatieve Nederlandse MKB-bedrijven tot
aan gerenommeerde kennisinstellingen.
De
deelname zal zich centreren rondom de volgende
thema`s die als kansrijk zijn aangemerkt:
•
•
•
•

Urban Resilience
Water Technology
Water en Circular Agriculture
Water & Crisis

ACODAL is de brancheorganisatie voor de water-, wasteen energiesector in Colombia. Het jaarlijkse Acodal
Congres - in combinatie met de ExpoAgua - is met 3.000
professionele bezoekers de beurs voor de water- en
milieusector in Colombia. Al jaren staat het congres te
boek als het platform voor de water-, waste- en
energiesector in Colombia en de regio Latijns-Amerika.
Deelname via de Lounge is een laagdrempelige manier
om vraag en aanbod samen te brengen,
grote
zichtbaarheid te creëren voor Nederlandse expertise
en technologie, kansen te verkennen en te verzilveren.

