
 

 



 

  



 

Inhoudsopgave 

Ons idee is erg eenvoudig. Een unit van twee stalen framepjes bekleed met sandwichpanelen. Weinig 

onderdelen, laag gewicht,  zeer eenvoudig zelf te monteren en volledig circulair. Deze Cocon woning 

groeit met het gezin mee. Het aantal units wordt bepaald door de grote van het gezin. Elke woning 

collecteert regenwater, krijgt een boom, heeft een veldje voor dieren en een veldje om zelf voedsel 

te verbouwen. De woning wordt op een natuurlijke manier gekoeld. Per 8 woningen is er een 

ecoplant voor energie en een kleine waterzuiveringsinstallatie. (de eerste twee worden gesponsord) 

De eerste woning willen we bouwen voor toeristen die op “doe” vakantie gaan naar Ghana. Deze 

toeristen helpen mee de woningen te bouwen en betalen een kleine bijdrage voor de 

overnachtingen, per maand voldoende om een woning te financieren. Hierdoor ontstaat een wijk, 

met voorzieningen zoals een school en een coöperatieve winkel. 

Ons idee is erg eenvoudig, maar heeft een mega impact. Bijna alle SDG doelstellingen kunnen 

worden gerealiseerd. De afgelopen weken hebben we tijdens de lessen erg veel bezoek gehad,  

lezingen, gastlessen tot en met bestuurders van diverse instellingen. Het resultaat hiervan is onder 

andere toezeggingen voor een pilot project voor een Cocon woning de Oekraïense en Nederlandse 

markt. Er is zelfs een toezegging voor de financiering van de reiskosten, als wij in Ghana de eerste 

Cocon woning gaan bouwen! 

 

Dit rapport gaat over het onderdeel energie met de volgende onderwerpen; 

• Stroom en energievoorziening 

• Waterzuivering 

• Sanitair 

• Riolering 

 



 

Troom / Energie Voorziening 

 
• Voor de coconwoning, zeg maar de woning die wij willen maken voor het project in 

Ghana moeten we stroom/ energie hebben om alles draaiend te houden, 

gebruiken en splitten. We hebben als klas zijnde een heel uitgebreid onderzoek 

over Ghana gedaan. Wij zijn tot de  conclusie gekomen, dat Ghana een warm land 

is en het een tropisch savanne klimaat heeft. Ghana ligt op de lijn van de evenaar, 

dus het heeft 12 uren zonlicht en 12 uren is het daar donker. In Ghana valt er 

ongeveer 609 mm neerslag per jaar, wat niet weinig is. Het hele jaar door is het 

dagelijks 30 Graden Celsius. 

 
• 12 uren zon is natuurlijk best veel, dus daarom kun je ook veel energie opslaan. 

Daarom hebben we voor de energie voorziening zonnepanelen nodig. Dat is het 

voordeligst en ook klimaat zuinig. Wij hebben een onderzoek gedaan naar 

zonnepanelen en daar uit blijkt dat één zonnepaneel ongeveer 400 Watt levert. En 

voor 400 Watt kun je al een normale koelkast laten draaien. Voor één 

coconwoning zou je 2 zonnepanelen kunnen plaatsen, dus heb je in totaal een 

vermogen van 800 Watt. Daarop kun je een lamp, een lichtpunt en 2 

stroompunten maken en natuurlijk een koelkast aansluiten. Dat is ook de 

bedoeling. Een koelkast voor het voedsel en drinkwater koel te houden en te 

zorgen dat het niet bederft. Stroom punten voor elektrische apparaten zoals: 

bijvoorbeeld een koelkast en uiteraard een lichtpunt voor als het donker wordt dat 

je sowieso licht hebt. Maar het grootste voordeel is dat de kinderen hun educatie 



kunnen doen in de woning. Normaal gezien kunnen kinderen hun educatie niet 

thuis doen, omdat de kinderen geen licht in huis hebben. 

 

• Het stroom gebruik in Ghana: In 1 jaar gebruikt de bevolking van Ghana 319 kWh, 

ter vergelijking met Nederland gebruiken de Nederlanders 6296,15 kwh per jaar, 

dus zoals je ziet gebruiken wij ongeveer zo’n 20 X meer stroom dan de bevolking in 

Ghana. Dat is natuurlijk een heel groot verschil. Omgerekend is dat: 365 dagen / 

319 kWh = 1,44 kWh per dag in Ghana. -> 1,44 X  $0,05 =  $0,072. Dus stroom per 

dag kost  $0,072. En 1 kWh kost in Ghana  $0,05 

 
• Wij zijn er later achter gekomen dat er een ander alternatief is voor de energie 

voorziening. Een leraar van de Techniek afdeling had ons er op geïnformeerd en 

daardoor zijn wij er meer in gaan verdiepen. En zijn wij tot de conclusie gekomen 

om een alternatief uit te kiezen. Het is voordeliger in de prijs en het biedt ook 

meer mogelijkheden aan. Het alternatief heet de Ecoplant. Het is een staande 

plant die 360 graden Celsius met de zon meedraait en daardoor op elk moment 

energie opslaat. Dus het heeft een goede rendement. Het staat ook van de grond 

af, zodat de plant niet oververhit wordt en dus goed ventileert. Bij de normale 

zonnepanelen liggen de panelen op de pannen van een huis of op plat dak, dus als 

de temperatuur hoog is worden de panelen ook heel warm. Dus gaan de panelen 

ook minder energie opnemen/ leveren. Als je midden in het dorp één Ecoplant 

neer zet kun je ongeveer 6 huisjes voorzien van Stroom, dus in plaats van 12 

panelen (2 panelen per huis) heb je één Ecoplant in het dorp staan. Wij hebben als 

klas zijnde ook contact opgenomen met de baas van de Ecoplant. Zijn naam is Hans 

Veenemans. Hans kwam ook bij ons op school om een toelichting te geven over de 

Ecoplant. De Ecoplant is 58 % meer efficient dan een gewoon zonnepaneel. Het 

vermogen van de Ecoplant gaat tot 2000 kWh per 2000 zonuren. Dus dat is heel 

veel vermogen dat je kunt leveren. De levensduur van een batterij gaat ook langer 

mee omdat er extra batterij capaciteit is. 



 

• Accu’s: Tegenwoordig draait het meer op klimaat en klimaatzuinig, daarom 

moeten we anders doen dan we het normaal doen. De Accu’s van tegenwoordig 

zijn te vervuilend geworden en als de accu’s kapot zijn kun je ze weggooien, dus 

daarom moet het anders. Een mooi initiatief is een accu’s op zoutwater dat is een 

accu die milieuvriendelijk is en van natuurlijke producten zijn. 

  



Water / Zuivering 

 

• Zoals ik eerder al heb vermeld heeft Ghana een tropisch savanne klimaat, omdat 

het land bij de evenaar ligt. Dus heeft het land ook veel neerslag. De neerslag is 

daar 609 mm per jaar. Maar toch heeft heel weinig van de bevolking toch 

voldoende water, want slechts 36% van de inwoners van Ghana hebben/ 

gebruiken een veilige water consumptie. Dus dat betekend dat heel veel mensen 

geen water hebben of een hele slechte water kwaliteit hebben. Water wordt niet 

aangevoerd met een tylenen buis zoals dat hier bij ons gebeurd, omdat het met 

name in het binnenland van Ghana minder bevolkt is, dus moet de bevolking zelf 

op zoek gaan naar water. Dus je moet een initiatief bedenken voor de mensen 

daar om aan water te komen en dat het kwaliteit van het water drinkbaar is.  

 

• Een aantal initiatieven die ik bedacht had zijn:  

 

• * Water uit de rivier of een beek/meer halen, als dat natuurlijk wel binnen de 

straal van de omgeving aanwezig is. Vaak is het water uit de rivier vies en niet 

drinkbaar, waardoor de mensen zelf het water antibacterieel koken. 

 

• *Water uit een  waterput halen of als er ergens een bron aanwezig is, indien 

natuurlijk als er een put aanwezig is in het dorp. 

 

• *Ghana heeft een tropisch savanne klimaat waardoor er veel regen valt, omdat het 

land rond de evenaar ligt. Dus het is ook verstandig als je dan zoveel water 

probeert op te vangen, maar hoe zou je dat kunnen doen? Het antwoordt is 

dakgoten aanbrengen zodat je via een buis het water op kunt nemen in een 

regenton.  

 

• Zelf hadden de jongens van het ontwerp een ander initiatief bedacht. Het lijkt wel 

aardig op het dakgoot idee, maar dan willen ze in plaats van dakgoten, 

sandwichpanelen doen. Tussen de huizen in een groot sandwich paneel waardoor 

het waardoor afloopt als er neerslag is en dan uiteindelijk kan worden 

opgevangen. Het voordeel van een sandwichpaneel is ook dat het goed isoleert. 

Dit wordt toegepast in een V-vorm, zodat je het water op een centraal punt kan 

verzamelen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Als je water opvangt moet je natuurlijk ook zorgen dat de water kwaliteit goed 

blijft. Als het anders niet meer goed is kun je het water niet meer drinken. En 

vooral als water schaars is dan is het natuurlijk heel erg zonde als het gaat 

bederven. Daarvoor moet je een goede zuiveringsinstallatie hebben om de water 

kwaliteit op peil te houden. En voor de Coconwoning is het van essentieel belang 

dat er een waterzuiveringsinstallatie in de woning komt te staan. Onze 

opdrachtgever Peter Bulsing heeft een bedrijf, dit bedrijf focust zich op het maken 

van waterzuiveringsinstallaties. Hiervoor heeft hij ons ook een voorlichting 

gegeven. Toen heeft hij verteld dat hij ons ook een zuiveringsinstallatie wil 

schenken voor het project. Peter is dus bij ons op school geweest voor een 

toelichting over wat het zuiveringsinstallatie inhield en wat de belangen en 

voordelen er van is. Water is voor de mensen zelf een basisbehoefte en dat moet 

je zeer zeker hebben, maar je kunt ook van water een profiterend iets maken. Je 

kunt bijvoorbeeld bij overvloed water ook als een product aanbieden, dus de 

bevolking kan er ook van profiteren. Met het andere overgebleven water wat 

bijvoorbeeld geen drinkwater kwaliteit heeft kun je het water gebruiken voor 

eventuele moestuintjes zodat je ook je eigen groente en fruit kunt telen. Dat is ook 

een goede oplossing voor de mensen. Of als de bevolking dieren/vee hebben die 

natuurlijk ook water moeten hebben. 

 

  



 Riolering 

 

• We weten natuurlijk wel dat de mensen in Ghana zo goed als geen toegang 

hebben tot een goede riolering hebben, dus een PVC buis met een maat van 110 

millimeter er naar toe maken heeft ook geen zin. Als de mensen hun behoefte 

doen, doen hun het meestal gewoon in de bosjes. Of in een gat in de grond. Dus 

een mooie oplossing hiervoor als je een wc in elkaar schroeft en als je daar een bak 

in maakt waar de mensen op kunnen zitten. Uiteindelijk kun je de bak legen en 

gebruikt als mest voor je gewassen. 

 


