
 

 



 

  



 

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 natuur inclusief met de volgende onderwerpen; 

• Klimaat Ghana, natuurlijke bronnen 

• Wateropvang en zuivering 

• Staal is het enige volledige circulaire bouwmateriaal, dus daarom staal 

• Biodiversiteit 

 

 



Coconwoning Ghana  

Criterium Natuur inclusief Klimaatpositief 

Het klimaat van Ghana is tropisch. De oostelijke kuststrook is warm en relatief 
droog, de zuidwestelijke hoek van Ghana is heet en vochtig en het noorden van 
Ghana is heet en droog. Ghana ligt aan de golf van Ghana, slechts een paar 
graden te noorden van de evenaar, waardoor het een warm klimaat heeft. 

Er zijn twee hoofdseizoenen: het natte en het droge seizoen. Noord-Ghana kent het regenseizoen 
van april tot half oktober, terwijl Zuid-Ghana het regenseizoen ervaart van maart tot half 
november. Het tropische klimaat van 
Ghana is relatief mild vanwege 
zijn breedtegraat. De harmattan, een 
droge woestijnwind, waait van 
december tot maart in het 
noordoosten van Ghana, waardoor 
de luchtvochtigheid daalt en in het 
noorden van Ghana warmere dagen en 
koelere nachten ontstaan. 

De gemiddelde dagelijkse temperatuur 
varieert gedurende de dag van 24 tot 
30 graden. 

 

Zonnepanelen 
In het arme deel van Ghana zijn er geen toiletten, is er weinig stroom en is er geen riool. Stroom is 

toch erg belangrijk om een licht aan te kunnen zetten ‘s avonds als het donkers is wanneer en 

huiswerk gemaakt of geleerd moet worden, of bijvoorbeeld om een koelkast koud te kunnen houden 

om eten langer te kunnen bewaren. 

Stroom kunnen we opwekken doormiddel van zonnepanelen. Met twee 

zonnepanelen kun je al een koelkast, twee stopcontacten en een lamp 

gebruiken. Dit nemen wij dan ook als uitgangspunt. Om bij elk huis twee 

zonnepanelen te gaan plaatsen leek ons geen makkelijke optie, dus 

komen er een aantal centrale punten met zonnepanelen die de stroom 

verdelen over meerdere woningen. 

ECOPLANT 

Voor ons ontwerp gebruiken wij een ECOPLANT. Dit is een soort boom niet met bladeren, maar met 

een bewegende top met zonnepanelen.  

- Hij levert tot 2000 kWh/ 2000 zonuren op.  

- Hij is voorzien van een GPS systeem waardoor hij meedraait met de zon.  

- De ECOPLANT beschikt een aantal accu’s die daags oplaad met de opbrengst van de panelen. 

Temperaturen waarbij de ECOPLANT werkt loopt erg uiteen. Als de temperatuur niet lager is 

dan -20 graden en niet hoger is dan + 60 graden werkt de ECOPLANT optimaal.  

- De panelen leveren meer stroom op dan de traditionele panelen op het dak. Dat komt 

namelijk door de koeling over en onder de panelen.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Season


Wateropvang, zuivering en gebruik. 

Water, één van de belangrijkste levensbehoefte naast eten. Zonder water is het leven bijna 

onmogelijk. Hier in Nederland of in het algemeen Europa, is het vanzelfsprekend dat bij het 

opendraaien van de kraan er zuiver water uitkomt. Er gebeurt spreekwoordelijk bijna een ramp als 

dit niet het gebeurt.  

Jammer genoeg is dit niet het geval in (veel) niet westerse landen. Denk aan ontwikkelingslanden 

(Een ontwikkelingsland is een land dat kampt met grote armoede en een laag welvaartsniveau. Voorheen werd 

hier ook wel de term derdewereldland voor gebruikt. Men leeft vaak in slechte omstandigheden: zo is er lang 

niet voor iedereen voedsel, drinkwater of onderdak beschikbaar) zoals: Afghanistan, Niger en Malawi; Ik 

zou er met gemak nog wel 20 opnoemen, maar dat is voor nu niet rendabel.  

Nu hoor of zie ik je denken; Hoe kom je dan bij Ghana? Ghana is een land gelegen in centraal Afrika 

aan de kust. Grotendeels van de bevolking in Ghana leeft onder de armoede grens. Omdat de 

‘armen’ simpelweg geen geld hebben om een stuk grond te kopen en een huis te bouwen is het lastig 

om een bestaan en een veilige haven te op te bouwen. Zonder huis kun je geen spullen kopen om te 

gebruiken, kun je niet naar school, kun je je niet terugtrekken om tot rust te komen na een lange 

drukke werkdag en ben je continu op zoek naar een geschikte slaapplaats.   

In ons ontwerp hebben wij gekeken hoe we dit kunnen aanpakken en oplossen. Ons ontwerp is 

eenvoudig te monteren en te demonteren met bouten en prefab onderdelen. Om water op te 

vangen, te zuiveren en te gebruiken hebben wij het volgende bedacht: 

1. We hebben het dak zo ontworpen dat het water naar een verzamelpunt loopt. U kent het 

principe van de ‘Kilgoot’ wel. Vanaf daar loop het in een grote tank (Septic tank). 

2. Als het in die Septic tank zit opgeslagen, kun je het nog niet gebruiken. Je moet het eerst 

zuiveren. Dit doen we met een zuiveringsinstallatie geschonken door het bedrijf BUCON 

3. Nu kun je het water gebruik om te drinken, koken, wassen etc.   

 

 

 

 

 

 

 



Daarom staal gebruiken! 

Wij hebben gekozen voor het materiaal staal, omdat je daar minder hoeveelheid nodig bent voor 

dezelfde krachten op te vangen. Het vinden van ijzererts is niet milieuvriendelijk, maar er is nu zoveel 

staal in de wereld dat er geen ijzererts meer uit de grond hoeft gehaald te worden, dus dat betekend 

dat het gerecycled kan worden en niet helemaal opnieuw gemaakt te worden. Het produceren van 

hout is ook niet milieuvriendelijk er worden voor het vervoeren van hout ongeveer dezelfde dingen 

gebruikt als bij het vervoeren van staal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals je op deze afbeelding kan zien ben je 66,7 keer meer hout nodig dan staal voor de belasting die 

onze constructie met zich meebrengt. Voor ons project hebben we bewust gekozen om niet nieuw 

gemaakt staal te gebruiken, maar gerecycled staal wat al eerder is gebruikt wat nog wel goed is. Als 

wij hadden besloten om met hout te gaan werken dan waren we meer handelingen nodig en meer 

materieel aanwezig moet zijn. Het vervoer naar Afrika gaat via een schip, dat schip zit vol met 

zeecontainers. We hebben een bouwpakket samengesteld van staal en daar hebben we zoveel 

mogelijk bouwpakketten in een container en dat gaat met hout veel lastiger door de verschillende 

materialen. Voor het houtskeletbouw ben je betonwagens etc. nodig en voor het materiaal wat wij 

gebruiken niet. Het belangrijkste reden is dat wij bouwpakketten hebben samengesteld dat niet zo 

moeilijk is, zodat de bevolking daar ook in elkaar kan zetten en dat mensen daardoor weer werk 

krijgen en wat te besteden hebben voor eten etc.  

 

 

 

 

 



Biodiverse klimaatadaptieve omgeving  

Wat leveren wij bij aan een biodiverse klimaatadaptieve omgeving? 

We willen bij elke woning een fruitboom of iets waar vruchten aan 

groeien meegeven. Dit doen we omdat we de omgeving zijn groene en 

natuurlijke kleur weer terug willen geven. Tegelijkertijd levert dit ook nog 

eens schaduw op. Dit is wel fijn, omdat de zon hedendaags fel schijnt in 

een hoek tussen de 60 en 70 graden. We leggen een moestuin aan en 

leggen uit hoe ze die het beste kunnen verwerken. Daarnaast kunnen we 

dit nog uitbreiden met mogelijk een kruidentuin. We creëren ook ruimte 

voor eventueel vee. 

 

 


