
 

 



 

 

 

  



 

Inleiding 

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 haalbaarheid en opschaalbaarheid met de volgende 

onderwerpen; 

• Kosten 

• inkomsten 

• opschaalbaarheid woning 

• opschaalbaarheid wijk 

• Opschaalbaarheid naar andere landen, onder andere Nederland 



Kosten 
Onderdelen 

Een unit bestaat uit 11 sandwichpanelen. Dit zijn de eerste circulaire sandwichpaneel ter wereld. Falk 

produceert de sandwichpanelen en InSus zorgt voor het recyclen van het bestaande PIR 

isolatiemateriaal. De sandwichpanelen worden geleverd met een CradleCore isolatiekern, deze heeft 

een circulariteitsverklaring. Dit betekent dat Falk ervoor zorgt dat als het paneel ten einde van zijn 

levensduur is zij deze terugnemen of een terugkoopgarantie beiden. Hiermee worden de 

gebouweigenaar verzekerd van een circulaire verwerking. Ook heeft het product een 

materiaalpaspoort in de nationale milieudatabank. Door de CradleCore isolatiekern is het mogelijk 

om het te bouwen met een 40% mindere milieubelasting ten opzichte van de ‘normale’ 

sandwichpanelen.  

 

Ook maken wij een dak over de units om water op te vangen. Dit willen wij gebruiken om water op te 

vangen en zuiveren. Hiervoor maken wij gebruik van golfplaten met een afmeting van 6x1 meter. 

Hiervoor hebben wij vier platen nodig. Dit gaat ons €500 euro kosten. Dit idee wordt alleen 

toegepast wanneer er minimaal drie units staan. Dus niet bij iedere woning. 

 

Verder gebruiken wij twee stalen frames van gerecycled staal. De frames wegen 200 kg per stuk. Er 

zijn twee frames nodig om de woning te ondersteunen, zodat deze niet instort. Er is geen 

windverband nodig, omdat de overspanning hiervoor te klein is. De kosten voor twee frames 

bedragen €500.  

 

Ook maken wij gebruik van gaas. Dit passen wij toe in de voor- en achtergevel. Dit moet zorgen voor 

een goede ventilatie in de woning, zodat de lucht hier doorheen kan. Zodat de woning goed kan 

ventileren. De kosten hiervoor bedragen €70. 

 



Daarnaast maken wij een fundering op gebruikte autobanden. Deze vullen wij met zand, zodat de 

woning stevig blijft staan, maar ook goed verplaatsbaar is. Ook kan de lucht hierdoor goed 

ventileren, omdat de woning van de grond af staat. De banden willen wij in Ghana zelf regelen. Wij 

gaan hiervoor uit van een bedrag van +- €40. 

 

Wij willen ook een boom meeleveren. De kosten hiervoor komen neer op zo’n €90 voor de zaden van 

een fruitboom. 

 

Daarnaast krijgen wij ook een ecoplant. Hiervoor hebben wij een voorlichting gekregen van Hans 

Veenemans. Dit is een alternatief voor zonnepanelen. Deze kan meedraaien met de richting van de 

zon. Hiervoor krijgen wij een ecoplant gesponsord door Hans. De kosten hiervoor bedragen dus niks. 

 

En als laatste hebben wij een waterzuiveringsinstallatie nodig. Hierover hebben wij ook een 

voorlichting gehad van onze opdrachtgever Peter Bulsing. Deze wordt gesponsord en hoeven wij dus 

niks voor te betalen. 

 



Totale kosten 
De totale kosten van een unit bedragen zo’n €3574. En als wij uitgaan van een model met drie units 

wordt dit €11422.  

 

Kosten voor een unit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kosten voor een woning, bestaand uit drie units: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kosten voor een woning, bestaand uit vijf units: 

 

Transportkosten 

 

In een container kunnen we 10 units, dus drie volwaardige woningen vervoeren. Als er vraag is naar 

voldoende woningen, is Bucon bereid om een machine voor het maken van de sandwichpanelen naar 

Ghana te verschepen, zodat de productie daar kan plaats vinden.  

 

 



Maquette 
Ook hebben wij een maquette gemaakt van een unit. Hierin hebben wij alle onderdelen verwerkt. De 

maquette bestaat uit elf sandwichpanelen, twee stalen frames en acht autobanden.  

 

 



 

 

 

  



 

Inkomsten 

We hebben een idee om de eerste woning, 5 units te bouwen voor toeristen. Deze toeristen komen 

naar Ghana voor een werkvakantie. Tijdens deze werkvakantie helpen ze mee  met het monteren van 

de coconwoningen. Er kunnen dus makkelijk 8 toeristen (2 per unit) gelijktijdig in een coconwoning 

verblijven. Ze betalen 50 euro per nacht. 8 toeristen x 50 euro x 30 nachten is 12000,- euro per 

maand. Dus elke maand kan er een woning worden gefinancierd.  

Hergebruik 

De woning is circulair, omdat deze volledig in- en uit elkaar te schroeven is. Ook maken wij gebruik 

van metaal dat volledig is gerecycled. Zo kunnen wij dit hergebruiken, waardoor het veel minder 

uitstoot afgeeft.  

 

 



Constructieberekening 
Volgens de gegevens van de leverancier is het mogelijk om de sandwichpanelen een overspanning te 

geven van maximaal 20 meter. Ook is er geen windverband nodig, omdat de overspanning van 5 

meter hiervoor te klein is.  

 

Opschaalbaarheid 
Ons model is gebaseerd op het opschalen van de woning. Daarom hebben wij ook een groeimodel 

gemaakt. Hieruit is op te maken dat een gezin klein begint met 2 a 3 units en deze vervolgens kan 

uitbreiden. In ons ontwerp gaan wij uit van vier units, waaronder dus een voor toeristen om geld te 

verdienen.  

 

Zo kunnen wij uiteindelijk steeds meer geld verdienen en de woningen opschalen, waardoor wij zelfs 

wijken kunnen creëren. En potentieel zelfs dorpen of steden doormiddel van dit idee.  

 



 

Indeling 

In de onderstaande afbeelding is het concept van de woning duidelijk te zien. Wij hebben gekozen 

voor een aparte slaapkamer voor mannen en vrouwen, omdat uit ons onderzoek blijkt dat het in de 

cultuur normaal is om gescheiden te slapen. Verder willen wij een unit gebruiken als sanitaire 

voorziening. Hier kunnen de mensen baden en naar het toilet toe. Dan blijft er in deze unit ruimte 

over voor een koelkast en opslag van bijvoorbeeld voedsel, zodat het langer houdbaar blijft. 

Daarnaast gebruiken wij de binnenplaats voor een waterreservoir en om te koken. Met het dak in 

een V-vorm willen wij water opvangen en ontstaat hierdoor schaduw. Ook willen wij een boom 

schenken. Dit moet als symbool dienen. Deze boom kan ervoor zorgen dat er door de wortels water 

in de bodem blijft, waardoor het mogelijk is om een kleine moestuin te realiseren en vee te houden.  

 

 

 

 

 

 



Toepasbaar in andere landen 
Ook hebben wij de vraag gekregen of dit toepasbaar is in andere landen. Denk aan Nederland of 

bijvoorbeeld Oekraïne om te gebruiken als flexwoningen. Dit is ook mogelijk. Hiervoor hebben wij 

kort gekeken naar hoe het als bijvoorbeeld rijtjeswoning kan worden toegepast. Hiervoor moeten wij 

wel nog extra onderzoek doen, om uit te werken. De pilot voor deze Coconwoning wordt 

gerealiseerd op het terrein van Alfa Hoogeveen. 

 

 

 


