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China timmert hard aan de weg m.b.t. tot de ontwikkeling 
van het spoorgoederenvervoer. Dit gebeurt o.a. in het 
kader van het Belt and Road Initiative. Voor de Nederlandse 
spoorgoederensector, maar ook voor Nederland als 
logistieke hotspot biedt dit kansen. Nederlandse bedrijven 
zijn al behoorlijk actief op dit vlak. Hun en jullie inzet 
verdient ondersteuning vanuit de Nederlandse overheid.

Tijdens deze reis worden Chongqing, Wuhan en Chengdu 
bezocht omdat deze drie steden cruciale transport-
hubs zijn voor het spoorvervoer naar China. Vanuit 
Chongqing en Chengdu is gestart met het een regelmatige 
treinverbinding naar Europa, terwijl Wuhan zich ontwikkeld 
als belangrijk Belt and Road knooppunt.

Deze reis staat onder leiding van de Secretaris-generaal 
van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Lidewijde 
Ongering. De inzet van deze reis is tweeledig, enerzijds zal 
de reis gericht zijn op fact finding en bevestiging van onze 
huidige kennis ten aanzien van spoorgoederenvervoer 
van en naar China, anderzijds zal de missie gericht zijn op 

het positioneren van Nederlandse bedrijven bij Chinese 
counterparts, bedrijven en overheden.

Centraal in de missie staat het bevorderen van contacten 
tussen Nederlandse en Chinese spoor-gerelateerde 
bedrijven. Deze missie biedt daarnaast de gelegenheid 
om gesprekspunten en/of handelsbelemmeringen die 
uw bedrijf wellicht ondervindt bij de samenwerking 
met de lokale overheid of bedrijven via de officiële 
delegatie aan te kaarten tijdens gesprekken met 
overheidsvertegenwoordigers.

Deze reis valt deels samen met de ledenreis van NDL 
rondom de CILF. Daarom wordt de maandag in Chongqing 
in samenwerking met NDL georganiseerd.

De bijdrage is €295,- per persoon. Max. 2 deelnemers per 
bedrijf. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening, 
vluchten dienen zelf geboekt te worden! Inschrijving 
voor deelname kan via email naar dsbp@dutchsino.com. 
Deadline voor inschrijving is vrijdag 14 september!

Saturday 13 October
11:55  Departure Amsterdam - Chongqing 
  (Finnair; AY 1302)

Sunday 14 October
07:10  Arrival 
  Transfer & check-in hotel
  Free time / leisure program
  Joint dinner with NDL-delegation
   and kick off 

Monday 15 October (Chongqing) 
             in cooperation with NDL
10.00   Holland Logistics Seminar,
  Matchmaking & Networking
  Reception 
14:15   Company / field visits
  • Yuxinou Railway Terminal, 
     West Logistics Park
  • Xiyong Free Trade Zone
19:15  Departure to Wuhan
  (Air China; CA 4381)
20:40  Arrival Wuhan + transfer to hotel

Tuesday 16 October (Wuhan) 
Morning Seminars / round table & networking
Afternoon  Company / field visits
  • Chinese SOE WAE Logistics
Evening Dinner
18:55   Depart to Chengdu 
  (China Southern, CZ3441)
21:05  Arrival Chengdu + transfer to hotel

Wednesday 17 October (Chengdu)
Morning Seminars / round table & networking
Afternoon Company / field visits
  • Chengdu Logistics Port Office
  • Qingbaijiang Railway logistics
     Terminal + meeting   
     management committee
  • Shuangliu Free Trade 
     Bonded Zone
  • Meeting with rail operator   
     CDIRCD
Evening  Dinner

Thursday 18 October (Chengdu)
Morning Field visits / individual visits / free 
time
14:35   Depart for Amsterdam (KLM; KL 892)
19:00  Arrival Amsterdam
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