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EEN WERELDPREMIÈRE 
 

 
Onafhankelijk worden van fossiele energie, en ons milieu, onze gezondheid en 
onze toekomst garanderen: dat is de geweldige uitdaging waar de mensheid 
in de 21e eeuw voor staat. 
 
De Energy Observer heeft al 10 326 zeemijlen afgelegd. Het eerste schip ter wereld dat 
waterstof als brandstof gebruikt is in juni 2017 de haven van Saint-Malo uitgevaren op een 
reis om de wereld en heeft 33 havens in 14 landen aangedaan tijdens zijn reizen in Frankrijk 
en in de Middellandse Zee, zonder uitstoot van broeikasgassen of fijnstof. Deze unieke reis 
om de wereld, uitgevoerd door Victorien Erussard en Jérôme Delafosse, heeft tot doel onder 
extreme condities de energie van morgen uit te testen en onderweg concrete oplossingen 
voor onze planeet te vinden. 
 
Een waardevolle tweeledige missie, die voor het eerst de bruikbaarheid van innovatieve 
technologieën voor de scheepvaart kan aantonen. Maar er worden ook 8 documentaires van 
52 minuten elk geproduceerd en uitgezonden vanaf de start van de grote reis uit Saint-Malo 
tot aan Tel Aviv, via Venetië, de Griekse eilanden en Tunesië : « Energy Observer, de grote reis 
naar de toekomst ». Een zwerftocht met 33 stops in 14 landen om ter plaatse de echte invloed 
van de klimaatveranderingen te meten, maar vooral om duurzame innovaties te ontdekken 
om onze ecosystemen te redden. 
 
Het schip wordt na terugkomst in de thuishaven Saint-Malo uitgebreid aangepast voor zijn 
volgende uitdaging : Noord-Europa. 
 
Op het programma staan grotere oppervlakten voor zonnepanelen, optimalisering van de 
opslag van thermische energie maar vooral de installatie van baanbrekende technologieën 
op het gebied van windturbines : twee Oceanwings-zeilen®, draaiend, zelfdragend en 100% 
geautomatiseerd, die het vaartuig een grotere snelheid geven en onder het varen waterstof 
produceren door elektrolyse van zeewater. Een technologie die nog nooit op deze schaal is 
uitgetest op een schip van die omvang en die in de toekomst een revolutie voor de 
scheepvaart zou kunnen betekenen. 
 
De Energy Observer vaart in maart 2019 weer uit richting Antwerpen, de eerste tussenstop, 
met als permanent doel innovatie op het gebied van hernieuwbare energie en het onderzoek 
naar concrete oplossingen binnen het kader van de Doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de VN, waarvoor het schip de eerste Franse ambassadeur is. 
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INNOVATIE: HET DRIJVENDE 
LABORATORIUM VAN DE 
ENERGIETRANSITIE 
 
 

EEN VOORPROEFJE VAN DE ENERGIENETTEN VAN 
MORGEN 
 
De Energy Observer is een voormalige 
legendarische speedboot en een 
experimenteel platform voor de toekomstige 
energievormen. Door drie soorten 
hernieuwbare energie te gebruiken (zon, wind 
en water) en twee vormen van energie-opslag 
(accu's en waterstof) is de boot het symbool 
van een revolutie in energie die volop aan de 
gang is en die daarbij aangepast is voor alle 
locaties op aarde. 
 
De missie van het vaartuig is die 
geavanceerde technologieën onder extreme 
omstandigheden uit te proberen om ervaring 
op te doen op het gebied van intelligente 
energie-oplossingen.  
Daarom wordt het vaartuig na elke missie 
aangepast om deze geavanceerde technologische systemen te optimaliseren en verder te 
ontwikkelen. 
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EEN AMBASSADEUR VAN DE WATERSTOFREVOLUTIE 
Waterstof is het meest voorkomende chemische element in het heelal. Het is onuitputtelijk 
en heeft een bijzonder hoge energetische waarde: het produceert tot 4 keer meer energie dan 
steenkool, 3 keer meer dan diesel en 2,5 keer meer dan aardgas. Bij verbranding produceert 
het geen broeikasgassen of fijnstof. 

Het potentieel is dus geweldig groot en tijdens de energietransitie biedt het bijzonder veel 
mogelijkheden. Omdat het meestal aan andere elementen gebonden is, moeten we leren hoe 
we het zo goedkoop mogelijk kunnen produceren zonder hierbij fossiele brandstoffen te 
gebruiken. 

De Energy Observer is het eerste schip ter wereld dat aan boord door middel van elektrolyse 
waterstof uit zeewater kan produceren. 
Door met dit niet eerder vertoonde energiesysteem een autonome reis om de wereld te maken, 
wil de Energy Observer aan besluitvormers, bedrijven en burgers aantonen wat er met 
waterstof mogelijk is, om de implementatie ervan in de komende decennia op grote schaal 
mogelijk te maken. 

©
An

to
in

e 
Dr

an
ce

y 
 

D
e brandstocel van 26kW

 
 ©

Jérém
y Bidon 

 
D

e 
w

at
er

st
of

ta
nk

s 
 ©

Jé
ré

m
y 

Bi
do

n 
 



Persmap 2019 
6 

AL 10	326 ZEEMIJLEN EN 16 MAANDEN ERVARING 
OP DE TELLER 
Na 16 maanden op zee en in verschillende havens is de tijd gekomen om een eerste balans 
op te maken voor dit laboratorium voor toekomstige energie. Het energiesysteem aan boord 
vormt een unieke combinatie van technologieën, mogelijk gemaakt door een groot aantal 
technologische en operationele partners. Elk van deze bouwstenen is op 3 essentiële criteria 
geëvalueerd: prestaties, laag gewicht en efficiëntie. 

Onder het varen over de Middellandse Zee is de zonne-energie de beste bondgenoot van de 
bemanning gebleken om de accu's op te laden. De productie van waterstof heeft een 
belangrijke rol gespeeld bij het vergroten van het bereik met theoretisch een bedrijfsduur van 
3 dagen en 18 uur (90 uur). 

Tijdens de tussenstops heeft de Energy Observer in 1496 bedrijfsuren in totaal 488 kg (bijna 
een halve ton) waterstof geproduceerd met een rendement van 42%. Waterstof heeft tijdens 
een typische vaart tot 60% van de benodigde energie geleverd, de resterende 40% werd door 
zonne-energie geleverd, waarbij een brandstofcel gemiddeld 6 uur per dag met een 
rendement van 48% de energie voor het varen heeft geleverd. 

Door energie op twee manieren op te slaan, in accu's en als waterstof, heeft de Energy 
Observer aangetoond dat waterstof zowel op land als op zee bruikbaar is voor aandrijving: bij 
een gelijk gewicht wordt met waterstof 7,3 keer meer energie opgeslagen dan met accu's 

Een positief resultaat dus voor de zeelieden en de ingenieurs, die dankzij hun ervaring hopen 
het systeem te optimaliseren door nieuwe bouwstenen te installeren die het vaartuig nog 
betere prestaties moeten geven. 
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ENERGY OBSERVER EN VPLP, OP ZOEK NAAR 
EEN UNIVERSELE OPLOSSING VOOR 
WINDENERGIE
Hoewel de wind op zee een onuitputtelijke energiebron vormt, blijft het moeilijk 
deze op grote schaal voor zeetransport te gebruiken. 

De Energy Observer heeft, als experimenteel vaartuig, als missie alle beschikbare en 
veelbelovende technologieën uit te testen. Tijdens de eerste periode van proefvaarten heeft 
de Energy Observer 2 verticale windturbines uitgetest voor de productie van energie en een 
zeil voor de voortstuwing om het energieverbruik te verminderen. 

Het vaartuig zal in 2019 een geheel nieuw systeem testen waarin de voordelen van beide 
worden gecombineerd: windkracht voor voortstuwing. Dankzij de Oceanwings®-zeilen heeft 
het vaartuig minder energie nodig, kan het een hogere snelheid bereiken maar vooral onder 
het varen energie en waterstof produceren. 
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EEN ZEILBREEDTE VAN 12 METER
De Oceanwings® zijn de grootste zeilen die tot nu toe zijn getest. Ze zijn het resultaat van een 
door VPLP design gepatenteerd concept dat is ontwikkeld in samenwerking met CNIM die ze 
heeft gemonteerd. Met de Energy Observer kan dus nieuwe ervaring worden opgedaan voor 
het zeetransport van de toekomst. De zeilen, met een oppervlak van 31,5 m² elk, zijn 
zelfdragend en kunnen over 360° draaien. 

VPLP Design heeft inspiratie en ervaring opgedaan met de starre zeilen uit de America’s Cup, 
die aerodynamisch efficiënter zijn dan traditionele zeilen. Maar de starheid van de zeilen heeft 
de ontwikkeling ervan beperkt. Het oppervlak ervan kan niet worden aangepast, oftewel 
gereefd, zoals bij een klassiek tuig. 

VPLP Design wil met Oceanwings® een eenvoudige oplossing bieden om dit obstakel te 
overwinnen en het gebruik van starre zeilen algemeen te maken. 'We willen een zeker, 
eenvoudig en automatisch aandrijvingssysteem op basis van windenergie, aldus Marc Van 
Peteghem. We hebben daartoe een tuigage ontwikkeld dat reven mogelijk maakt op basis van 
de aerodynamica van uit meerdere elementen opgebouwde profielen zoals we in de Cup 
hebben gebruikt. '  

Dankzij de Ademe, een compleet functioneel prototype 
met een zeilbreedte van 8 meter, hebben we het reven 
van de zeilen kunnen valideren, de systemen 
betrouwbaar kunnen maken en op prestatiemodellen 
de parameters voor het varen (VPP) intern kunnen 
bepalen. 

Door met Marc Van Peteghem op dit prototype te 
varen tijdens de Odyssée voor de toekomstige Energy 
Observer, is Victorien Erussard van de technologie 
overtuigd geraakt. 

De zeilen zullen in eerste instantie met Hydranet 
worden bekleed, een weefsel dat gelakt of gevernist 
kan worden.  
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EEN VERHOGING VAN DE PRESTATIES VOOR DE 
VERSCHILLENDE ENERGIESYSTEMEN VAN DE 
ENERGY OBSERVER 
Aan boord van de Energy Observer zijn de Oceanwings® niet alleen onderdeel van de tuigage, 
maar ze verhogen daadwerkelijk de prestaties van het vaartuig. Ze zijn op twee drijvers 
gemonteerd waardoor ze:  

• De snelheid verhogen als aanvulling op de elektromotoren
• Het energieverbruik verlagen, omdat ze de elektromotoren ontlasten
• De energieopwekking onder het varen verhogen omdat ze windenergie genereren

(omgekeerde werking van de elektromotoren en waterstofgeneratoren)
• Onder het varen waterstof genereren door elektrolyse van zeewater

Dat is een van de belangrijkste updates van de Energy Observer. Waar tot op heden waterstof 
alleen in de havens kon worden geproduceerd, opent de installatie van de Oceanwings® de 
weg naar de productie van waterstof onder het varen. In eerste instantie slechts 1 tot 2 uur 
per dag, maar door de productie van waterstof door de werking van de elektromotoren om te 
keren, is dit een onmisbare energiebron voor Noord-Europa waar de zon minder energie 
opwekt. 

TOT 42% LAGER ENERGIEVERBRUIK VOOR 
ZEETRANSPORT OVER DE HELE WERELD 

De installatie van de Oceanwings® aan boord  van 
de Energy Observer vormt een eerste stap om de 
invloed op het milieu van het zeetransport 
wereldwijd te verminderen. Volgens simulaties op 
een groot aantal schepen zijn de resultaten uiterst 
belovend: van 18 tot 42% lager 
energieverbruik. Een belangrijk cijfer als men weet 
dat 90% van de wereldhandel over zee gaat. Het 
zeetransport is ook verantwoordelijk voor een 
sterke luchtverontreiniging als gevolg van de 
uitstoot van schadelijke stoffen zoals fijnstof, 
stikstofoxiden (NOx) en zwavel (SOx). 

' Naast de technologie die we met spoed aan boord uittesten qua prestaties en 
automatisering, ben ik ervan overtuigd dat deze zeilen een technologische revolutie 
in het energieverbruik van de commerciële scheepvaart kunnen betekenen. Samen 

met waterstof is dit een winnende combinatie voor een schoon zeetransport ',  
verklaart Victorien Erussard, oprichter en kapitein, enthousiast. 

©
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EEN OPLOSSING DIE EROM VRAAGT TE WORDEN 
GEÏNDUSTRIALISEERD 
De ontwikkeling van de Oceanwings® is een logische stap die zowel winstgevend als 
verantwoord is. Als voortstuwing door windkracht een vermindering van het 
brandstofverbruik van tientallen procenten oplevert, dan is er geen speciaal personeel voor 
nodig: automatische zeilen zijn onontkoombaar. Industrialisatie, uitgaande van dit ontwerp, 
kan tot een prijs leiden die vergelijkbaar is met wedstrijdzeilen en die zakelijk snel kan worden 
afgeschreven. 

VERDERE VOORZIENE OPTIMALISATIES AAN BOORD 
VAN DE ENERGY OBSERVER 

• Groter oppervlak van de
zonnepanelen

27 m2 grotere zonnepanelen waardoor het 
totale oppervlak van 141 tot 168 m2 
toeneemt met een maximaal vermogen 
van 28 kWc. Deze panelen zijn 
hoofdzakelijk zonnecellen in flexibele 
antislippanelen, hetzelfde type paneel dat 
op elk ander dek van het vaartuig kan 
worden toegepast. 

• Geoptimaliseerde thermische
opslag

Betere mogelijkheden voor energieopslag 
om onderbrekingen in de 3 warmtebronnen 
op te vangen (brandstofcellen, elektrolyse 
en omvormer) om 20 kWh te behalen voor 
het verwarmen van de centrale romp en om 
water te verwarmen. En daarmee het totale 
energieverbruik aan boord verder te 
verminderen. 
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EXPLORER: DE ODYSSÉE VOOR DE TOEKOMST 

Het avontuur met de Energy Observer is ook een historische Odyssee vol 
ontmoetingen met pioniers die innoveren om onze planeet te sparen en 
landbouw, energie, economie en mobiliteit opnieuw uit te vinden en onderweg 
oplossingen te vinden om de biodiversiteit te beschermen... Positieve en 
concrete innovaties die nu al functioneren en aantonen dat een andere wereld 
en een andere toekomst tot de mogelijkheden behoren. 

Nu al 33 tussenstops en 14 landen. 2019: OP WEG 
NAAR HET VERRE NOORDEN 

Na een ronde van Frankrijk als inleiding en vervolgens een ronde over een bijzonder hete 
Middellandse Zee, vaart de Energy Observer in 2019 naar noordelijker streken met twee 
doelstellingen: de gebruikte technologieën in totaal andere klimatologische 
omstandigheden dan in 2018 uittesten en de innovaties en uitdagingen van Noord-Europa 
te ontdekken: van Scandinavië en Rusland! 

2017 Ronde van Frankrijk 
2018 De Middellandse Zee 

u 2019 Noord-Europa
2020 Noord-Azië 
2021 De Stille Oceaan en de Amerikaanse westkust 
2022 Midden-Amerika en de Amerikaanse oostkust

6 JAAR – 50 LANDEN – 101 TUSSENSTOPS

Persmap 2019 
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VLAANDEREN, HET HART VAN HET TRANSPORT OVER ZEE 
Na een tussenstop in Duinkerke, met als doel de inspanningen van Engie en de Regio te begroeten 
voor het ontwikkelen van oplossingen van Power to Gas (injectie van waterstof in aardgasnetten) 
vindt het eerste grote evenement van de Energy Observer plaats van 21 tot 29 maart in 
Vlaanderen, een belangrijke regio voor transport over zee. De Energy Observer wordt door de 
Haven van Antwerpen en de Compagnie Maritime Belge, pionier in de verbranding van waterstof 
en partner in het project, onthaald en zal aanleggen aan het spectaculaire door Zaha Hadid 
ontworpen gebouw waar de havenautoriteit van een van de grootste commerciële havens van 
Europa gehuisvest is. Tijdens deze tussenstop worden in het Energy Observer-dorp talloze 
ontmoetingen georganiseerd, bijvoorbeeld met de Innovatiemissie van de Europese Commissie 
of dagelijkse bezoeken van scholieren. 

NEDERLAND EN DUITSLAND, EEN ONTMOETING MET DE INDUSTRIEËN UIT DE 
ECOLOGISCHE TRANSITIE 
De tweede belangrijke tussenstop wordt Amsterdam, waar talloze start-ups, universiteiten en 
technische hogescholen zich rond de Energy Observer en diens partners zullen verzamelen. 
Nederland volgt uit eigen vrije wil een duidelijke route naar hernieuwbare energieën, waarbij het 
de risicovolle exploitatie van haar aardgasreserves de rug toekeert. Vervolgens komt het schip op 
26 april in Hamburg aan en blijft daar dan tot 12 mei, op speciaal verzoek van de haven die haar 
meer dan driehonderdjarig bestaan viert in de aanwezigheid van alle economische spelers uit de 
regio. Vergeet niet dat de luchtvaart- en treinindustrie (waaronder de eerste door Alstom 
ontwikkelde waterstoftrein) in deze op het gebied van de energietransitie bijzonder dynamische 
regio gevestigd zijn, evenals in heel Noord-Europa trouwens. 

SCANDINAVIË, DE MOTOR ACHTER DE WATERSTOFREVOLUTIE 
Energy Observer zal in Scandinavië haar ontmoetingen gestaag voortzetten met deze ecologische 
en energetische revolutie en haar dorp vestigen op iconische locaties van de meest dynamische 
hoofdsteden: Kopenhagen van 16 tot 19 mei, Stockholm van 24 mei tot 2 juni. Dan volgt Helsinki 
van 13 tot 16 juni en Sint-Petersburg vanaf 20 juni. 

DE ZWERFTOCHT VOOR DE TOEKOMST DOORKRUIST DE WITTE ZEE EN HET BOREAAL 
BOS 
Energy Observer vertrekt dan op expeditie naar de Witte Zee via het Kanaal met dezelfde naam, 
als de Russische overheid haar goedkeuring heeft gegeven. De zwerftocht voor de toekomst zal 
het boreaal bos dat alleen al bijna 20% van de wereldwijde CO2 absorbeert, de meren van Karelië 
en het Kanaal van de Witte Zee, die zoveel sporen nagelaten heeft in de Russische geschiedenis, 
oversteken, zal dicht bij de Solovetski-eilanden varen om uiteindelijk weer terug te keren naar 
Noorwegen na de Noordkaap eind juli 2019. 

NOORWEGEN, DE BREUK NAAR DE ZACHTE ENERGIEVORMEN 
De expeditie zal verder afdalen van de poolcirkel langs de prachtige Noorse kusten, de Lofoten-
eilanden tot aan Bergen midden september. Noorwegen, dat zelf over immense voorraden 
koolwaterstof beschikt, voert een radicale strategie in de richting van elektrisch vervoer en vooral 
waterstof om een wereldleider te worden in deze technologieën.  

SCHOTLAND EN LONDEN, PIONIERS IN SCHOON OPENBAAR VERVOER 
Eind september zal de Energy Observer uiteindelijk de zeer talrijke schone initiatieven in Schotland 
en de Orkney-eilanden begroeten die een voorbeeldige bocht naar groen hebben gezet. Deze 
noordelijke rondreis eindigt in Londen van 4 tot 13 oktober, onder de befaamde London Bridge.  De 
Britse hoofdstad ontplooit eveneens een ambitieus beleid tegenover waterstof, zoals de Schotten, 
en herbergt de zetel van de Internationale Maritieme Organisatie. Energy Observer zal vanaf de 
maand mei interveniëren voor deze organisatie die de veiligheidsnormen en de maritieme 
vervuiling reguleert. 



Persmap 2019 
15 

DE ONTDEKKINGSREIZIGERS VAN DE TOEKOMST 
DE LEIDERS VAN DE EXPEDITIE 
Victorien Erussard en Jérôme Delafosse, de ene zeezeiler en de ander ontdekkingsreiziger, 
hebben de wereld rondgereisd en hebben geconstateerd dat onze planeet snel moet worden 
beschermd. De twee inwoners van Saint-Malo, met hun gemeenschappelijke passie voor de 
zee en de wil om iets te doen, zijn samen gaan werken om een van de grootste expedities van 
de 21e eeuw te ondernemen: de Odyssée voor de toekomst, de Energy Observer. 

Victorien Erussard 
Oprichter en kapitein 

· 10 jaar ervaring in zeezeilen in wedstrijdverband
· 1 Route du Rhum
· 4 Transatlantische oversteken Jacques Vabre
· 3 podiumplaatsen bij 6 Transatlantische
oversteken
· 3 maal Frans kampioen in de F18
· 2 Transatlantische oversteken Québec - Saint-
Malo...
waarvan één zonder roer
· 1 jaar expeditie op de Zuidpool
· 80 partners verenigd rond de Défi Voile Solidaires
En Peloton

Jérôme Delafosse 
Expeditieleider 

· 23 jaar ontdekkingsreiziger op de oceanen
· 20.000 uur op zee

· 10 jaar programma's op Canal+
· 1 verzonken paleis van Cleopatra ontdekt

· 2.042 filmdagen
· 800 keer met haaien gedoken

· 1.000 meter onder zee in een onderzeeër
· 62 landen bezocht

·
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DE SPONSORS 

'De Energy Observer, het eerste vaartuig 
op waterstof dat een reis rond de wereld 
gaat maken, is meer dan een boot. Het 

schip demonstreert nieuwe 
technologieën en draagt oplossingen 
aan. Het laat nu al de toekomst zien. 

Het is een evoluerend project op lange 
termijn dat veel positieve energie 

genereert en een ongekend uithangbord 
is voor innovaties op het gebied van de 

ecologische en energietransitie. ' 

Nicolas Hulot, 
Oprichter van de Fondation pour la 

Nature et l’Homme 

'De wereld van de energie ondergaat 
momenteel een ware revolutie waarbij 
steeds meer vormen van herbruikbare 

energie worden geïntegreerd op 
verschillende gebieden: elektriciteit, 

waterstof, warmte. Het verbinden 
hiervan vormt een geweldige uitdaging, 
die nog groter is wanneer het een boot 

betreft. De Energy Observer is een 
voorbeeld van wat in de toekomst de 

energienetwerken op aarde kunnen zijn. 
' 

Florence Lambert 
Directeur van CEA – Liten

DE EERSTE AMBASSADEUR VAN DE 
DOELSTELLINGEN VOOR DUURZAME 
ONTWIKKELING 

De publicatie en exploitatie van hoopvolle oplossingen, 
het delen van kennis en ervaring staan ook centraal in 
dit project dat een antwoord is op de ecologische 
transitie en solidariteit. 
Daarom is het ministerie van ecologische en solidaire 
transitie verheugd mee te varen op de Energy Observer, 
eerste ambassadeur van de Doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling. 

De Odyssée gaat op zoek naar plaatselijk uitgevoerde 
oplossingen en vormt, door deze toe te passen, een 

band tussen de vrouwen en mannen die uitvinden en die aan de wereld van morgen werken 
om de Doelstellingen van de duurzame ontwikkeling te behalen. 
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BEWUSTWORDING:  
EEN MEDIUM VOOR ONZE PLANEET 

De Energy Observer is niet alleen een vaartuig, maar daarnaast ook een 
medium en een beweging voor onze planeet. Dankzij exclusieve beelden die dit 
ongelooflijke avontuur van binnenuit tot leven brengen, wil de Energy 
Observer zo veel mogelijk mensen bewust maken van de noodzaak om nu al 
dag-in-dag-uit met de ecologische transitie bezig te zijn. 

• 'De Energy Observer, de Odyssée voor de toekomst', een serie van 8 documentaires
van elk 52 minuten voor Frankrijk en de hele wereld, heruitzending op 26 maart op
Planète+ en MyCanal . Serie vernieuwd in 2019 met 4x52 minuten.

• Aan boord gemaakte journaals tonen elke dag de bemanning en hun ontmoetingen
met geëngageerde personen

• In de serie 'Solutions' die op internet beschikbaar is, ontmoet de kijker de pioniers die
innoveren ten bate van onze planeet via de 17 Doelstellingen voor duurzame
ontwikkeling

' Gedurende deze unieke Odyssée willen we iedereen laten dromen voor meer 
bewustwording.  Aantonen dat de mens in harmonie met de natuur kan leven en dat 

de ecologische transitie de weg opent naar een nieuwe economische bloei. 
De belofte van een betere wereld. ' 

Jérôme Delafosse, expeditieleider 

Tijdens de Odyssée reist een dorp mee dat bij de belangrijkste tussenstops wordt opgebouwd 
en dat het publiek gratis kan komen bezoeken om van een unieke belevenis getuige te zijn. 
Dankzij een interactieve pedagogische expositie die in virtuele realiteit en met projecties van 
360° is uitgevoerd, biedt het een waar venster op de toekomst. Het is een ontmoetingsplaats, 
waar ervaringen op het gebied van de ecologische transitie kunnen worden uitgewisseld en 
ontdekt. 
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SAMENBRENGEN: EEN INTERNATIONAAL 
PROJECT MET VEEL PARTNERS 

Gezien de urgentie van de strijd tegen de klimaatverandering is het 
onontkoombaar dat we anders over ons model van de samenleving gaan 
denken: we moeten in actie komen voor  
samenwerking tussen verschillende sectoren, de traditionele 
concurrentiemodellen wijzigen, een eind maken aan onbeperkte groei in een 
wereld met beperkte hulpbronnen... 

Om deze uitdagingen aan te gaan, zijn talloze bedrijven op zoek naar nieuwe manieren van 
samenwerking. De Energy Observer wil de katalysator zijn waar ze behoefte aan hebben. In 
totaal zijn er al 60 bedrijven uit de publieke en private sector betrokken om deze expeditie 
mogelijk te maken. 

Het avontuur bestaat dankzij financiële, technologische en menselijke bijdragen van een 
solide kern partners, met als belangrijkste AccorHotels, Thélem assurances, Delanchy 
transports en Engie. Officiële partners en geldschieters als Toyota en CCR, evenals enkele 
officiële sponsors zoals Air Liquide, Delta Dore, Petit Forestier, Technitoit, Lamotte 
Immobilier, Sacib en Crédit Maritime. 

Onze institutionele partners onderkennen de innovatieve, politieke en internationale dimensie 
van de Odyssée, die vooral gesteund wordt door de Europese Commissie en UNESCO, IRENA 
en het Ministerie van Ecologische en Solidaire Transitie  tot zijn partners mag rekenen. 

PERSCONTACT 
Marie Le Berrigau-Perochon – Agence Rivacom 
Tel : + 33 (0)6 03 49 93 04 

Joséphine Guinard - Agence Rivacom 
Tel: +33 (0)7 86 43 79 91 

media@energy-observer.org 
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