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Initiatief 1 

Omschrijving 

 
Roefs gaat proactief in dialoog met opdrachtgever Vlaamse Waterweg  
om CO2 Prestatieladder als managementsysteem en CO2-reducerende  
maatregelen als elementen in de bestekken op te nemen. 
 

Coördinator Stijn De Ryck 
 

 

Initiatief 2 

Omschrijving 

 
Roefs gaat proactief in dialoog met opdrachtgever Pidpa  
om CO2 Prestatieladder als managementsysteem en CO2-reducerende  
maatregelen als elementen in de bestekken op te nemen. 
 

Coördinator Stijn De Ryck 
 
 

 

Initiatief 3 

Omschrijving 

 
Roefs gaat proactief in dialoog met opdrachtgever Aquafin om CO2  
Prestatieladder als managementsysteem en CO2-reducerende  
maatregelen als elementen in de bestekken op te nemen. 
 

Coördinator Stijn De Ryck 
 

 
Initiatief 4 

Omschrijving 

 
Roefs gaat proactief in dialoog met opdrachtgever Vivaqua om CO2  
Prestatieladder als managementsysteem en CO2-reducerende  
maatregelen als elementen in de bestekken op te nemen. 
 

Coördinator Stijn De Ryck 
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Initiatief 5 

Omschrijving 

 
Roefs Group wordt vertegenwoordigd door de firma Cryus BV aan  
dewelke zij het milieubeheer en CO2PL management heeft uitbesteed. 
Cryus BV is lid van de VMX , een vereniging die de milieuprofessionals  
vertegenwoordigt. 
Tijdens de werkgroepen zal Roefs Group het gebruik van de CO2  
Prestatieladder en CO2-reducerende maatregelen maximaal steunen. 
 

Coördinator Stijn De Ryck 
 

 

 
Initiatief 6 

 

Omschrijving 

 
Roefs gaat proactief in dialoog met vrachtwagenleverancier om CO2  
CO2-reducerende maatregelen te toetsen op haalbaarheid op haar  
Vrachtwagenpark (onder andere gebruik van waterstof als brandstof ). 
 

Coördinator Diether De Ruyte 
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Initiatief 7 

Omschrijving 

 
Roefs Group wordt vertegenwoordigd door de firma Cryus BV aan  
dewelke zij het energiebeheer en CO2PL management heeft uitbesteed. 
Cryus BV is een lid van de Blauwe Cluster.  
 
De Blauwe Cluster is een onafhankelijke en neutrale partner die Vlaamse 
bedrijven ondersteunt bij het opzetten van partnerschappen met andere  
bedrijven, kenniscentra en overheidsinstellingen met het oog op de  
ontwikkeling en de bevordering van economische activiteiten op zee.  
Ze faciliteren het innovatieproces doorheen de volledige keten, van  
ideegeneratie tot en met de (internationale) vermarkting.  
 
Eind 2017 werd Blauwe Cluster opgericht als een samenwerkingsverband  
dat zich toelegt op de ontwikkeling en bevordering van economische  
activiteiten op zee. Ze zijn ervan overtuigd dat verbeterde, sector- 
overschrijdende partnerschappen en een nauwere samenwerking tussen  
kenniscentra en overheidsinstellingen zullen leiden tot nieuwe  
investeringen en vernieuwende projecten in het Belgisch deel van de  
Noordzee en daarbuiten. De Blauwe Cluster werd in maart 2018 door de  
Vlaamse overheid erkend als speerpuntcluster.  
 
Ledenlijst via https://www.blauwecluster.be/leden 
 
 

Coördinator Stijn De Ryck 
 

 

Initiatief 8 

Omschrijving 

 
Roefs gaat proactief in dialoog met opdrachtgever Fluvius  
om CO2 Prestatieladder als managementsysteem en CO2-reducerende  
maatregelen als elementen in de bestekken op te nemen. 
 

Coördinator Stijn De Ryck 
 
Revisiestatus 
 

Datum Omschrijving 
12/08/2020 Startversie 
24/10/2020 Coördinator toevoegen + toevoegen iniatief 8 

 
 


