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Innovatieve blauwe economie in West-Vlaanderen
Deze zomer werd in Oostende De Blauwe Cluster gelanceerd. Doel is het ontwikkelen en bevorderen van
alle economische activiteiten gerelateerd aan de zee. De Blauwe Cluster is een initiatief van Colruyt, DEME,
Econopolis, INVE, Jan De Nul, Sioen Industries, Tractebel Engineering, Vanbreda Risk & Benefits, Vyncke en ZERI.
Eind maart 2018 werd De Blauwe Cluster door de Vlaamse overheid erkend als speerpuntcluster.
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