
Energie halen uit de 
diepte van de oceaan

DOOR ALEXANDER HAJE  
Berend Jan Kleute, een van de oprich-
ters van het Delftse bedrijf Bluerise, is 
een gepassioneerde, jonge onderzoeker / 
ondernemer. Hij studeerde werktuig-
bouwkunde aan de TU Delft en wierp 
zich na zijn studie volledig op de droom 
die hij wil verwezenlijken: energie ha-
len uit de diepte van de oceaan. Die  
droom lijkt nu binnen handbereik. 
“De business case is goed, het is nu nog 
slechts een kwestie van tijd.”
 
We reizen af naar Curaçao. Daar moet 
op korte termijn nabij het vliegveld een 
installatie komen die het luchthaven-
complex gaat voorzien van koeling en 
elektriciteit. Ocean Thermal Energy 

Conversion, OTEC, zo heet dit principe 
dat gebruik maakt van het temperatuur-
verschil dat bestaat tussen de bovenste en 
diepere lagen van de oceaan, legt Kleute 
uit. Geen nieuw principe, maar al in 1881 
bedacht door de Franse geleerde Jacques-
Arsene d’Arsonval. Een leerling werkte 
zijn idee verder uit en dat leidde in 1930 
tot de bouw van een OTEC-installatie op 
Cuba. Kleute: “Ocean Thermal Energy is 
een principe dat kan worden toegepast in 
veel warme gebieden, onder andere in het 
Caraïbisch gebied, Latijns-Amerika en in 
Azië. Wij zijn ervan overtuigd dat onze 
technologie economisch haalbaar is.”

Belangstelling
Kleute vertelt dat met de oliecrisis in 1973 
de belangstelling voor OTEC groeide. 
“De Amerikaanse overheid wilde minder 
afhankelijk zijn van de import van olie 
en presenteerde een aantal programma’s 
voor het ontwikkelen van alternatieve 
energiebronnen. OTEC was daar één van. 
Rond 1980 lagen er zelfs plannen voor de 
bouw van de eerste commerciële OTEC-
installaties in de Verenigde Staten klaar. 
Maar door de daling van de olieprijzen 
nam de belangstelling voor alternatieve 
energiebronnen af en werden de plannen 
in de koelkast gezet.”

Perspectief
Anno 2015 is de belangstelling voor duur-
zame energie enorm, zegt Kleute. “Het is 

daarom hét moment om duurzame ener-
giebronnen optimaal te benutten.” Maar 
ook hij weet inmiddels als geen ander  
dat succes niet bij voorbaat is verzekerd. 
“Het begint met een droom, een passie, 
maar dan komt het zakelijke aspect al 
snel om de hoek kijken. Je moet anderen 
enthousiasmeren en kunnen aantonen  
dat het plan kans van slagen heeft. Pas 
dan zullen investeerders bereid zijn om 
geld in een project te stoppen.”

Die investeerders heeft Bluerise gevon-
den in een in Zwitserland gevestigd 
consortium. “Zij zijn erg betrokken en 
zien veel commercieel perspectief in onze 
OTEC-projecten”, zegt hij. “Ook wordt er 
druk onderhandeld met de autoriteiten op 
Curaçao, die erg enthousiast zijn over het 
project, over de benodigde vergunningen 
en zekerheden. En ook elders in de wereld 
is Bluerise actief bezig met de ontwikke-
ling van energie uit de oceaan.” 

OTEC maakt gebruik van 
temperatuurverschil
OTEC maakt gebruik van het natuurlijke temperatuurverschil in de bovenste en 
diepere lagen van de oceaan. Met een ‘organische Rankine-cyclus’ wordt energie 
uit het warme water onttrokken. De opbrengst van deze cyclus is afhankelijk van 
het temperatuurverschil. Hoe groter dat is, des te hoger de opbrengst. Tropische 
oceanen zijn daarom heel geschikt voor OTEC. De temperatuur in de oppervlak-
telaag is er zo’n 26 tot 28º C en redelijk constant. Op ongeveer duizend meter diep- 
te is de watertemperatuur nog maar 5º C. Het temperatuurverschil is dan ruim  
20º C. Het kostprijsniveau van de opgewekte elektriciteit ligt daarmee onder dat 
van de huidige fossiele energiecentrales in de doelmarkt, zegt Kleute. ”De energie-
bron, oceaanwater, is gratis en fluctueert dus niet, zoals olie, over tijd. De energie-
bron is in enorme hoeveelheden aanwezig en de zon doet elke dag zijn werk.”

Ontwikkeling van Ocean  
Ecopark Curaçao
Bluerise is druk bezig met de ontwikkeling van een duurzame elektriciteits- 
installatie op Curaçao en het Ocean Ecopark Curaçao. Dat project bestaat  
uit een aantal onderdelen, zegt Kleute. “Centraal is de bouw van een Seawater  
District Cooling langs de kust van het eiland, waarmee met behulp van het 
koude zeewater het luchthavencomplex wordt gekoeld. Vergeleken met de 
huidige airco-installatie betekent dit een besparing van 90% op het energie-
verbruik.” Ook gaat Bluerise op Curaçao een 500 kilowatt OTEC-installatie 
realiseren, vertelt hij. “Want waar je koud en warm water hebt, kun je energie 
maken. Een van de grote voordelen van OTEC is dat het een zogenoemde  
baseload duurzame bron is. Met andere woorden: 24 uur per dag beschikbaar.”
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Nieuwe dynamiek in het land: de regio aan zet

Eind jaren 80 werden in Nederland meer-
dere windcoöperaties opgericht, waarvan 
de 15 overgebleven nog steeds de grootste 
en meest professionele energiecoöperaties 
van ons land zijn. Vanaf 2007 volgde een 
nieuwe golf energiecoöperaties: tot 100  
in 2013 en 130 in 2014. Hiernaast is er een 
groot aantal buurt- en wijkinitiatieven. 
Al deze groepen hebben een vergelijk-
bare missie: versterking van de lokale 
economie, terugdringen van het energie-
verbruik, groter aandeel hernieuwbare 
energie. De 11 grootste coöperaties  
hebben bij elkaar 18.500 leden en zijn 
vooral te vinden op het platteland, de 
landelijke Windcentrale heeft er nog 
eens 15.000. Nieuwe, kleinere hebben 
elk meestal zo’n 100 leden en zijn zowel 
in steden als op het platteland te vinden. 
De bijdrage van energiecoöperaties aan 
energiebesparing is niet goed te meten 
en aan de capaciteit van hernieuwbare 
energie nog beperkt: 4% van het opgestel-
de windvermogen (waarvan twee derde 
door twee coöperaties in Zeeland en op 
Goeree-Overflakkee) en nog minder van 
de zonnecapaciteit (de grootste daarvan 
is een zonnepark van 0,8 MW, ook op 
Goeree-Overflakkee). 

Verdienmodel
Winst is geen doel van de energiecoöpera-
ties, maar om te blijven bestaan hebben ze 
wel een verdienmodel nodig. Hans Elzenga 
en Anne Marieke Schwencke doen dit uit 
de doeken in een nog te verschijnen artikel 
in het Tijdschrift Bestuurskunde. Kleine, 
nieuwe coöperaties zijn intermediair voor 
aankoop van zonnepanelen of gunstige 
collectieve inkoop van energie. Het doel 
is doorgaans om zelf ook wind- en grotere 
zonneprojecten te kunnen organiseren. 
Het beheer van windturbines is dankzij 
de SDE+ subsidie rendabel. Het verwe-
zenlijken van windprojecten is complex 
en vraagt veel tijd en doorzettingsver-
mogen. De coöperaties van het eerste uur 
hebben laten zien dat je op basis van eigen 
windproductie een professionele en stabiele 
coöperatieve organisatie kunt bouwen. In 
het Energieakkoord is afgesproken dat de 
capaciteit van wind op land van 2.800 MW 
naar 6.000 MW gaat. Investeerders moeten 
een participatieplan ontwikkelen, waarbij 
omwonenden deel kunnen nemen aan 
planvorming en exploitatie van windpar-
ken. Coöperaties zijn daarbij een voor de 
hand liggende partner. Per regio zal daarbij 
een samenwerkingsrelatie tussen (andere) 
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projectontwikkelaars en energiebedrijven 
gevonden worden. Maar om het aandeel 
van 4% te behouden, moet dus nog zo’n 
150 MW in lokaal eigendom gerealiseerd 
worden. De genoemde grootste wind- 
coöperaties zijn al bezig met een 100 MW 
-windproject op de Krammersluizen. In 
dit – naar eigen zeggen ‘grootste burger-
initiatief van Nederland’ – zullen burgers 
voor 20% (40 miljoen) meefinancieren. Het 
windpark wordt coöperatief eigendom. 

Postcoderegeling
Bij zonne-energie is het een ander verhaal. 
Individuele zon-PV projecten zijn vanwe-
ge de salderingsregeling en de gedaalde 
kostprijs zeer rendabel. Het piekvermogen 
bedraagt nu 1.000 MW, wat zou kunnen 
toenemen tot 4-8 GW in 2020. Het aandeel 
grotere projecten is daarin nog gering. Het 
Energieakkoord heeft de Postcoderege-
ling in het leven geroepen, om ook voor 
mensen zonder eigen dak participatie 
in zon-PV mogelijk te maken. Dit was 
aanvankelijk geen succes en 1,5 jaar na het 
afsluiten van het akkoord is één project 
gerealiseerd. Ondertussen zijn er verbe-
teringen in de regeling aangebracht en de 
komende maanden zal blijken of hiermee 
een verdienmodel is te creëren. In Bergen 
is een coöperatie met twee projecten van 
start gegaan. Tezelfdertijd bleek eind vorig 
jaar de SDE+ regeling buitengewoon aan-
trekkelijk voor grotere zon-PV projecten. 
De regeling was einde van het jaar zwaar 

overtekend (met 1,6 miljard euro!) en is 
onduidelijk hoeveel projecten doorgang 
zullen vinden. 

Brede Stroomversnelling
Ook aan de vraagkant is er veel aan de 
hand. Op de laatste bijeenkomst van de 
Borgingscommissie Energieakkoord 
werden enkele resultaten van het project 
Stroomversnelling gepresenteerd. Dit 
initiatief van zes woningcorporaties en 
vier bouwbedrijven beoogt om in korte 
tijd 10.000 bestaande woningen energie-
neutraal te maken door vergaande isolatie, 
inzet van warmtepompen en zon-PV. Die 
actie verloopt na aanvankelijke scepsis 
nu heel voorspoedig. Ondertussen is al 
sprake van een ‘brede Stroomversnelling’, 
waarbij ook netbeheerders en industriële 
bedrijven zich aansluiten om tot een gro-
ter aantal woningen te komen en verdere 
kostprijsverlaging te realiseren. Ook 
worden nu afspraken over maatschap-
pelijk vastgoed zoals scholen gemaakt. 
Gepoogd wordt landelijke eenheid in 
vergunningen te krijgen (nu moet per 
project bekeken worden of vleermui-
zen geen last hebben van isolatie) en de 
wetgeving wordt aangepast, zodanig dat 
corporaties kunnen voorfinancieren en  
de lagere energierekening deels betaald 
kan worden door hogere huur. Voorzien  
is dat in 2020 111.000 bestaande woningen 
energieneutraal zullen zijn: dan ga je het 
op straat echt zien.

Nieuwe dynamiek
Zowel aan de aanbod- als aan de vraag-
kant van de energiemarkt is zo een nieuwe 
dynamiek aan het ontstaan. Op het ECN-
PBL-symposium werd geconstateerd dat dit 
maatschappelijk van groot belang is, maar 
vooralsnog niet tot heel grote getallen zal 
leiden. Het Energieakkoord is de logische 
plaats waar dit samenkomt. De rijksover-
heid zit niet langer in de cockpit, maar blijft 
een essentiële partij. Zeker waar het aan-
komt op het creëren van robuuste financiële 
randvoorwaarden voor rendabele exploi-
tatie van het duurzaam decentrale aanbod. 
Niemand anders kan de wet wijzigen. Maar 
het werkelijke initiatief tot verandering is 
aan het verschuiven. 

Pieter Boot is verbonden aan het 
Planbureau voor de Leefomgeving.

Eind januari hield de Borgingscommissie van het Energieakkoord een grote werk-
conferentie over lokale energie-initiatieven, en PBL en ECN een symposium over 
energievoorziening top-down of bottom-up. Op 18 maart zijn er verkiezingen  
voor Provinciale Staten en de Waterschappen, waarin ook energie een thema is. 
Tijd voor een stand van zaken.

Berend Jan Kleute (Bluerise): “De  
energiebron is in enorme hoeveel-
heden aanwezig en de zon doet elke 
dag zijn werk.”


