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Opm. Voorstel consultant Update 2022 – toevoegen 6  
Update 2023 – toevoegen 7 + promotie 

waterstof  
 

 

Initiatief 1 

Omschrijving 

 
Artes is vertegenwoordigd bij de VMX , een vereniging die de 
milieuprofessionals vertegenwoordigt. 
Op vraag van Artes werd de CO2 Prestatieladder op de agenda van de 
werkgroepen geplaatst zodat het management systeem ook ingang vindt 
in andere sectoren. 
Dit vond plaats op 14/02/2020. 
Artes houdt contact met VMX voor vervolgacties. 
VBA – ADEB promoot de CO2 Prestatieladder bij de grote civiele 
bouwondernemingen, Artes wenst via de VMX ook de kleinere spelers in 
andere sectoren te betrekken. 
 

Initiatiefnemer 
 
VMX + Artes 
 

Deelnemers (leden) 

 
Ledenlijst via  
http://www.vmx.be/nl/zoek-een-professional 
 

 

 
Initiatief 2 

Omschrijving 

 
Artes is lid van de Green Board binnen het ADEB-VBA die de 
CO2Prestatieladder binnen België wenst te ontwikkelen in samenwerking 
met CO2Logic, SKAO en Vinçotte. 
De ADEB-VBA is Vereniging van Belgische Aannemers van Grote 
Bouwwerken en groepeert de 60 grootste aannemers binnen de 
Confederatie Bouw. 
Artes zal samen met andere sectorspeler ( ook VBA-lid & CEO4Climate – 
lid het gebruik van waterstof in de bouw actief promoten op de Green 
Board. (Lancering voorzien op 16/02/2023) 

Initiatiefnemer 
 
ADEB – VBA 
 

Deelnemers (leden) 

 
Ledenlijst via 
http://adeb-vba.be/nl/leden 
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Initiatief 3 

Omschrijving 

 
Artes is actief lid van PIANC (Permanent International Commission for 
Navigation Congresses).  Dit is een internationale organisatie op het 
gebied van scheepvaart, havens en vaarwegen.   PIANC houdt zich bezig 
met ontwerp, aanleg en instandhouding van havens en vaarwegen (met 
inbegrip van oevers en kusten) en met baggeren en milieuproblematiek, 
voor zowel zee- als binnenvaart en recreatievaart.  PIANC vormt een 
netwerk van technische experts over de hele wereld.   Het belang van 
duurzame ontwikkeling staat voorop bij het formuleren van technische 
oplossingen.  
 

Initiatiefnemer 
 
PIANC  
 

Deelnemers (leden) 

 
Ledenlijst via 
https://www.pianc.org/members 
 

 

 
Initiatief 4 

Omschrijving 

 
Artes is lid van de Vlaamse Waterbouwers die de belangrijkste 
aannemers van waterbouwkundige werken in Vlaanderen en Brussel 
verenigt.  
Naar buiten toe behartigt en verdedigt de vereniging de belangen van 
haar leden op technisch, wetenschappelijk en commercieel vlak. Ze 
vraagt eveneens aandacht voor de uitdagingen waarmee de sector 
geconfronteerd wordt en die de continuïteit van de ondernemingen in 
het gedrang kunnen brengen.  
De vereniging pleegt hiertoe geregeld overleg met de voornaamste 
opdrachtgevers en de bevoegde minister(s). Daarnaast organiseert de 
vereniging events ter promotie van waterbouwkundige projecten en 
onderhoudt zij contacten met de pers..  
 

Initiatiefnemer 
 
Vlaamse Waterbouwers 
 

Deelnemers (leden) 

 
Ledenlijst via 
http://vlaamsewaterbouwers.be/leden/ 
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Initiatief 5 

Omschrijving 

 
Artes 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.  
 
De Blauwe cluster is actief in 8 domeinen:  
1. Kustbescherming en gebruik van minerale rijkdommen  
2. Hernieuwbare energie en zoetwaterproductie  
3. Maritieme verbinding  
4. Duurzame zeevoeding en mariene biotechnologie  
5. Blauw toerisme  
6. Oceaanvervuiling en afvaloplossingen  
7. Ecosystem approach  
8. Smart sea concepts  
 
Artes zal samen met andere sectorspeler ( ook Blauwe Cluster-lid & 
CEO4Climate – lid ) het gebruik van waterstof in de bouw actief promoten 
tijdens de overlegmomenten bij Blauwe Cluster. 
 

Initiatiefnemer 

 
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.  
 

Deelnemers (leden) 

 
Ledenlijst via 
https://www.blauwecluster.be/leden 
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Initiatief 6 

Omschrijving 

 
Artes is een lid van de CEO’s4Climate.  
Actieve deelname van waarbij het bekomen informatie en 
ervaringsuitwisseling gedeeld zal worden met THV-partners, leveranciers en 
opdrachtgevers. 
Focus ligt vooral op de gebruiksmogelijkheden van waterstof op transport 
maar ook op werven zijn er mogelijkheden ( kranen , intern transport, … ) 
 
 

Initiatiefnemer 

 
CEO’s4Climate  

- wil inspireren en andere ondernemers tonen hoe ze met hun bedrijf 
de opwarming van de aarde kunnen tegengaan. 

- wil ondernemers aantonen dat het tegengaan van de 
klimaatopwarming hun bedrijf versterkt. 

- wil aangeven welke instrumenten ondernemers van de overheid 
verwachten om de klimaatverandering te keren. 

-  
Zie https://ceos4climate.eu/ 
 

Deelnemers (leden) 

 
Ledenlijst via 
https://ceos4climate.eu/c4c-leden/ 
 

 

 

Initiatief 7 

Omschrijving 

 
Artes wenst haar medewerkers op rollend werfmateriaal op te leiden en te 
sensibiliseren om zo ecologisch mogelijk te rijden en werken uit te voeren 
volgens de principes van het “Nieuwe Draaien”. 
Aangezien het aantal open opleidingen in België beperkt is zal Artes samen 
met andere sectorspelers haar actieve medewerking verlenen door aan het 
een samenwerkingsverband van verschillende opleidingsverstrekkers 
logistieke en organisatorische steun te verlenen. 
Zo hoopt Artes het “Nieuwe Draaien” in België te promoten. 
 

Initiatiefnemer 
 
Artes ( + diverse andere sectorspelers ) + CryusBV – BMWT - SOMA - NXTPro 
 

 


