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Lijst met afkortingen 
 

AT Appropriate Technology 
C2H5OH Ethanol 
CH4 Methaan 
CO2 Koolstofdioxide 
Cp Vermogencoëfficiënt 
CPC Concentrating Parabolic Collector 
CSP Concentrated Solar Power 
DAC Development Assistance Committee 
FL Fab Lab 
HAWT Horizontale as windturbines  
HDI Human Development Index  
IR Infrarood 
NOx stikstofoxiden 
O2 Zuurstof 
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  
OS Open-source 
PV Fotovoltaïsch 
SBC Solar Box Cooker 
Si Silicium 
SNG Synthetic Natural Gas 
SPC Solar Parabolic Cooker 
TIM Translucent isolatiemateriaal 
UNDP United Nations Development Programme 
uv Ultraviolet 
UWT Urban Wind Turbine 
VAWT Verticale as windturbines 
VN Verenigde Naties 
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Abstract 
 

Deze thesis handelt over het uitrusten van een Fab Lab voor het opwekken van duurzame energie in 
ontwikkelingslanden. Meer concreet werd er voor het Oost- Afrikaanse ontwikkelingsland Kenia on-
derzocht welke de geschiktheid is van Fab Labs als middel tot ontwikkelingssamenwerking, met als 
doel lokale gemeenschappen toe te laten zelf in hun energievoorziening te voorzien. 

Actueel energiegebruik en beschikbare hernieuwbare energiebronnen in Kenia werden onderzocht 
zowel via veldwerk als literatuurstudie. Hieruit blijkt dat met Fab Lab projecten rond hernieuwbare 
energie kooktoestellen op zonne-energie de grootste potentiële totale milieuwinst te boeken valt. 

Binnen dit onderzoek werd er een ontwikkelingssamenwerkingsproject ontplooid hetgeen, aange-
vuld door theoretisch onderzoek, heeft geleid tot een revolutionair “appropriate technology” ont-
werp zonneoven. De oven is, zonder afbreuk aan diens prestaties, hoofdzakelijk opgebouwd uit loka-
le natuurlijke materialen zoals de invasieve waterhyacint. 

 

Inleiding 
 

Beschrijving van het project 
 

In ontwikkelingslanden is er vaak een tekort aan zowel infrastructuur als technische kennis om te 
voorzien in de energiebehoeften van de lokale gemeenschap. De groei in het aantal Fab Lab’s in ont-
wikkelingslanden biedt een uitgelezen kans om hier iets aan te doen en dorpen en gemeenschappen 
de mogelijkheid te bieden om zelf in hun energiebehoeften te voorzien. Dit gebeurt bij voorkeur met 
“appropriate technology” (AT) en op een duurzame wijze. 

In deze masterproef willen we onderzoeken welke energiebronnen het meest geschikt zijn voor de 
productie van duurzame energie in ontwikkelingslanden, en welke aanpassingen nodig zijn om een 
Fab Lab (FL) om te bouwen tot een eenheid die de vereiste infrastructuur kan produceren en de 
technologische scholing kan bieden om deze infrastructuur te benutten en verder te verspreiden. 

De energiebronnen die in de eerste plaats onderzocht worden zijn biomassa, windenergie en zonne-
energie (zowel collectoren als fotovoltaïsch (PV)).  

De masterproef wordt opgebouwd vanuit meerdere concrete cases, waarbij de omstandigheden van 
de cases onderling verschillen en representatief zijn voor het ontwikkelingsland Kenia. In de mate 
van het mogelijke zal voor iedere case een plaatsbezoek uitgevoerd worden. De determinerende 
factoren voor de geschiktheid van verschillende technologieën worden bepaald.  

In de loop van het project wordt samenwerking en synergie gezocht met bestaande FL’s in ontwikke-
lingslanden en met andere projecten zoals de MIT Global Challenge. 
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Doelstelling 
 

Identificeren van geschikte technologieën voor de opwekking van duurzame energie in ontwikke-
lingslanden. 

Identificatie van de geschikte partners om de noden/mogelijkheden van een bepaalde re-
gio/gemeenschap te bepalen en de uitrol van een FL mogelijk te maken. 

Ontwerp van de aanpassingen nodig aan een FL met standaarduitrusting om de vereiste infrastruc-
tuur en de expertise te produceren. Idealiter worden deze aanpassingen gerealiseerd in een be-
staand FL. 

 

Onderzoeksmatig aspect 
 

Het project steunt op onderzoek in de vakgroep mechanica naar o.a. biomassa en windenergie en 
bouwt verder op initiatieven van toonaangevende instellingen als MIT. De technische aspecten wor-
den gecombineerd met recente aspecten in ontwikkelingssamenwerking. Academische literatuur 
over AT wordt hierbij als uitgangspunt gebruikt. De bedoeling is om te komen tot een innovatief 
ontwerp en realisatie. 

 

Werkwijze 
 

Door het uitvoeren van een uitgebreide literatuurstudie is een algemeen overzicht gemaakt van de 
voornaamste moderne hernieuwbare energietechnologieën. Gelijktijdig is gezocht naar een geschik-
te partnerorganisatie die expertise en financiële ondersteuning bij een ontwikkelingssamenwer-
kingsproject over hernieuwbare energie technologieën kan voorzien. 

De geschiktheid van FabLabXl aan de Erasmushogeschool Brussel voor hernieuwbare energieoplos-
singen binnen ontwikkelingssamenwerking is onderzocht door het FL maximaal in te schakelen bij 
diverse projecten van de partnerorganisatie, alsook bij de zoektocht naar een innovatief AT ontwerp. 

In Kenia is er veldwerk verricht op twee verschillende domeinen. Vooreerst is er onderzoek gedaan 
naar (hernieuwbare) energie in Kenia, waarbij eigen vaststellingen worden vergeleken met cijferma-
teriaal uit de literatuur. Ook de uitrusting en expertise van de FL’s zijn onderzocht waardoor potenti-
eel interessante technologieën en eventuele aanpassingen voor een FL zijn omschreven. 

Vervolgens is er een lokaal ontwikkelingssamenwerkingsproject ontplooid, passend binnen de door 
de partnerorganisatie gestelde randvoorwaarden. 
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Literatuurstudie 

Inleiding literatuurstudie 
 

De titel van deze onderzoeksopdracht: “Uitrusting van een Fab Lab (FL) voor het opwekken van duur-
zame energie in ontwikkelingslanden” bevat de sleutelwoorden: Fab Lab, duurzame energie en ont-
wikkelingslanden. De literatuurstudie toont vooreerst een korte synopsis over de drie sleutelwoor-
den, alvorens een meer diepgaande uiteenzetting aangaande hedendaags hernieuwbare energie 
technologieën te geven. Tenslotte wordt een kort overzicht van bestaande, kleinschalige, hernieuw-
bare energie projecten in ontwikkelingslanden gemaakt. 

 

Duurzame energie 
 

Tot 150 jaar geleden bestond de voornaamste vorm van energieconsumptie uit de verbranding van 
hout. Vanaf de industriële revolutie verveelvoudigde de energievraag en werd er overgeschakeld op 
de verbranding van fossiele brandstoffen om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen.  

Energie staat vandaag centraal in een reeks van diensten ten voordele van menselijke ontwikkeling, 
zoals bijvoorbeeld medische zorg, vervoer, informatie en communicatie, verlichting, verwarming, 
koken en mechanische energie voor de landbouw. Rechtvaardige en duurzame ontwikkeling vereist 
het voor iedereen beschikbaar maken van energie, het beheersen van emissies en een verschuiving 
naar nieuwe en schonere energiebronnen [1]. 

De term duurzaamheid dook voor het eerst op in februari 1987 toen de “World Commission on envi-
ronment and development” hun rapport “The concept of sustainable development” in de Japanse 
stad Tokyo presenteerde. Figuur 1, overgenomen uit [2] laat schematisch zien wat onder Sustainable 
Development wordt verstaan. 

De destijds geformuleerde doelstellingen worden nu algemeen aanvaard als noodzakelijke voor-
waarden om over duurzame energie te kunnen spreken [3]. 

 

 

Figuur 1 Sustainable Development 
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Duurzame energie wordt door de publieke opinie soms onterecht herleid tot CO2-neutrale, klimaat-
neutrale of hernieuwbare energie. Deze misvatting vindt zijn oorsprong in mediatisering rond de 
mondiale klimaatproblematiek waarbij de aandacht vaak enkel wordt gericht op de uitstoot van 
broeikasgassen. Meest besproken is de CO2-uitstoot die optreedt bij de verbranding van koolstof-
houdende verbindingen. Indien het gaat om de verbranding van zeer oude koolstofhoudende ver-
bindingen, zoals te vinden in fossiele brandstoffen, dan verandert hierdoor de atmosfeersamenstel-
ling en worden de brandstofvoorraden blijvend verminderd. 

CO2 neutraliteit is echter een noodzakelijke doch geen voldoende voorwaarde om te kunnen spreken 
over duurzame energie. Dit omdat de garantie om alle natuurlijke rijkdommen te vrijwaren ontbreekt. 
Landbouwgrond, oorspronkelijk bestemd voor voedingsgewassen, opofferen voor het cultiveren van 
biomassa-gewassen kan dan ook niet beschouwd worden als een duurzame methode. Ruimtebeslag 
voor een hernieuwbaar energieproject gaat dan ook zeer vaak ten koste van beschikbare oppervlak-
ten voor landbouw, recreatie, wonen en natuur. 

Sommige auteurs maken echter geen onderscheid tussen duurzame en hernieuwbare energie en 
beschouwen energiebronnen als duurzaam zodra deze niet uitputbaar zijn. 

Andere schrijvers gaan hierin nog een stap verder en zijn van mening dat de verbranding van fossiele 
brandstoffen mits het volledig afvangen en permanent bergen van CO2 ook een vorm van duurzaam 
energiegebruik is. Hun argumentatie hiervoor is dat gasproductie, met behulp van overvloedig aan-
wezig steenkool, niet gebonden is aan geografische concentratie zoals dat wel het geval is bij aard-
olie en natuurlijk (aard)gas. Tegenstanders halen aan dat de milieueffecten en mogelijke capaciteit 
van CO2 berging nog nagenoeg onbekend zijn. 

Wat betreft kernenergie zijn de voorraden weliswaar groot maar niet oneindig en dus uitputbaar. 
Bovendien zijn de milieurisico’s groot, blijft er het afvalprobleem en kan niet vreedzaam gebruik van 
de technologie niet worden uitgesloten. Deze vorm van energieopwekking wordt bij de niet duurza-
me ingedeeld [4].  
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Ontwikkeld land - ontwikkelingsland - onderontwikkeld land  
 

Het agentschap UNDP (United Nations Development Programme) van de Verenigde Naties (VN) pre-
senteert een jaarlijks “Human Development Report” met daarin opgenomen de Human Development 
Index (HDI) voor alle door de VN erkende landen met beschikbare data. Deze vergelijkende HDI is een 
kwantitatieve graadmeter voor de menselijke ontwikkeling in een bepaald land en wordt bepaald op 
basis van de drie indicatoren: levensverwachtingindex, scholingsgraadindex en inkomensindex. 
Landen worden volgens hun score ingedeeld bij de landen met zeer hoge, hoge, gemiddelde en lage 
graad van menselijke ontwikkeling. Landen met een gemiddelde of lage graad van ontwikkeling wor-
den als respectievelijk ontwikkelingsland en onderontwikkeld land genoemd. Vaak duikt in de litera-
tuur hiervoor ook de term 3e wereldland op. 1e wereld wordt gebruikt voor de aanduiding van landen 
met een hoge ontwikkelingsgraad. Deze terminologie vindt zijn herkomst in de periode voor het uit-
eenvallen van de Sovjet-Unie, die toen als 2e wereld bestempeld werd. 
Vandaag heeft een onderontwikkeld land volgens de VN vaak te lijden van langdurig aanslepende 
conflicten en van de bijzondere problemen die sinds de jaren 90 veroorzaakt worden door de aids 
crisis [5]. 

Er klinken kritieken op de HDI ondermeer omdat deze geen rekening houdt met ecologische factoren. 
[6] Binnen het bestek van deze masterproef wordt er niet dieper op deze discussie ingegaan. 

 

Fab Lab 
 

Fab Lab (FL) staat voor de afkorting voor de Engelse term fabrication laboratory. Een andere term 
dan dit leenwoord werd tot op heden niet gevonden in de Nederlandse taal. Letterlijk vertaald bete-
kent het zoveel (of zo weinig) als fabricagelaboratorium, anders gezegd een locatie om te fabriceren. 
Om het begrip verder te ontsluieren helpt het om de vertaling verder uit te breiden naar een locatie 
waar een individu diens eigen unieke ‘idee’ kan realiseren. 

In tegenstelling tot de meeste van onze dagelijkse gebruiksvoorwerpen, die met behulp van dure 
machines in grote oplages worden geproduceerd, laat een FL toe om relatief goedkoop één uniek 
fysisch voorwerp te maken. De beperkte oplage van één of slechts enkele voorwerpen kan door de 
FL-gebruiker worden bekomen met behulp van de in het FL ter beschikking gestelde moderne proto-
type-bouw-apparaten zoals bijvoorbeeld de lasersnijder, 3D printer, vivylsnijder, … 

De bedenker van het FL-concept is de Amerikaan Neil Gershenfeld van The Center for Bits and Atoms 
van het Massachusetts Institute of Technology in Boston. Vanuit zijn populaire cursus genaamd: 
"How To Make (Almost) Anything" jaargang 2005, ontsproot het FL-idee. De opzet om een minimum 
aan moderne snelle-prototype-apparatuur samen te brengen, in één locatie, met als doel een zo 
breed mogelijke verscheidenheid aan voorwerpen te kunnen genereren is een groot succes gewor-
den. Dit bewijze het wereldwijd exponentieel groeiend aantal FL’s. 

Neil Gershenfeld vergelijkt de revolutie van het persoonlijke vervaardigen, die zich volgens hem nu 
voltrekt, met de overgang van de eerste dure exclusieve mainframe computers voor enkelingen naar 
pc’s (personal computer) voor elk individu zoals we dat vandaag kennen. Volgens hem gaat er zich 
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een vergelijkbare (r)evolutie voor personal fabrication voordoen. Sterker nog, niet enkel 3D structu-
ren opbouwen zal tot de mogelijkheden behoren maar het zelfs vervaardigen van intelligente machi-
nerie [7]. 

De groeiende wereldwijde gemeenschap van FL-gebruikers benut moderne communicatiemiddelen 
om met elkaar in contact te treden. Informatie wordt hierbij via een vrij toegankelijk systeem ge-
deeld zodat de verschillende FL’s van mekaar leren. Diezelfde filosofie vormt de basis voor open-
source-software, het type software dat bij voorkeur wordt gebruikt door een FL. 

Het begrip open-source zal in volgend paragraaf verder worden besproken. 

 

Open-source appropriate technology 
 

De open-source (OS) beweging is ontstaan onder dezelfde impuls als de klassieke AT beweging. Deze 
beweging steunt op uitvinders en vernieuwers die geïnteresseerd zijn in het ontwerpen van techno-
logieën die ethisch, sociaal, cultureel, ecologisch en economisch aangepast en haalbaar zijn en bo-
vendien universeel toepasbaar zijn voor gemeenschappen overal ter wereld [8]. 

AT mag niet enkel worden beschouwd als een losstaande technische oplossing, maar moet veeleer 
worden gezien als een filosofie die totaalkennis met inbegrip van alle bijbehorende technieken en 
competenties optimaal tracht te benutten. Idealiter vormt het een zichzelf aanpassend dynamisch 
systeem waarbij het optimale gebruik van bestaande vaardigheden en middelen bijdragen tot een 
verhoogde performantie van een ganse gemeenschap. Die toegenomen performantie kan de ge-
meenschap verder gebruiken om zichzelf weer verder te ontwikkelen [9]. 

Via “www.appropedia.org” [10] kunnen gebruikers over de hele wereld met mekaar in contact tre-
den. Deze website is een soort wikipedia voor AT. AT wordt beschouwd als een mogelijkheid om aan 
duurzame ontwikkeling te doen. Zo biedt het zowel productie- als consumptiemogelijkheden aan 
gemeenschappen die anders niet de middelen hebben om beroep te doen op de (commerciële) spe-
lers [9] [11]. 

De auteur van volgend citaat uit [8] verwoordt dit als volgt: 

“Combined with the fast and ever improving exchange of information, growth of internet communi-
ties, and a global drive for just sustainability, it is clear that open source appropriate technology has 
the potential to be one of the major tools of sustainable development”  

Beschouwende dat een FL werkt volgens de OS AT filosofie, lijkt het inzetten van FL’s een verant-
woorde keuze om een duurzaam ontwikkelingssamenwerkingsproject betreffende hernieuwbare 
energie trachten te ontplooien. 

Bovendien vraagt deze aanpak een zeker engagement vanuit de ontvangende gemeenschappen zelf. 
Dit strookt volledig met het lokaal bevorderen van “Ownership”, één van de vijf doelstelling geformu-
leerd in 2005 bij de “Paris Declaration on Aid Effectiveness”. Twee andere doelstellingen “Alignment” 
en “Harmonisation” worden door respectievelijk gebruik te maken van lokale systemen en het delen 
van informatie ook deels geïmplementeerd. Tenslotte worden de overblijvende doelstellingen hier 
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informatief vermeld: “Results” (resultaatgerichtheid) en “Mutual accountability” (Donors en partners 
zijn samen verantwoordelijk voor ontwikkeling) [12]. 

Inzet van een FL als middel tot duurzame lokale ontwikkelingssamenwerking is als revolutionair te 
bestempelen aangezien het duidelijk van de klassieke projectaanpak afstapt. In tegenstelling tot een 
klassiek project waarbij verbetering in één omschreven situatie wordt nagestreefd, biedt het FL niet 
altijd kant en klare oplossingen. Wel zal een FL de gemeenschap langdurig in staat stellen om voor 
een haast oneindig aantal verschillende problemen zelf een adequate oplossing op maat uit te wer-
ken. 

Deze radicaal nieuwe aanpak om aan ontwikkelingssamenwerking te doen zal een grote mentali-
teitswijziging vragen bij partners en donoren. Het klassieke systeem van projectevaluatie zal hierbij 
nauwgezet moeten worden bijgesteld. Het is onmogelijk te voorspellen op welk vlak de “Outcome” 
van een FL zich zal manifesteren. Het bepalen van de geschikte indicatoren, het identificeren van alle 
“Stakeholders” en het opstellen van een logical framework bij ontwikkelingssamenwerkingsprojecten 
vormen specialisaties op zich en vallen bijgevolg buiten de opzet van deze thesis. 
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Duurzame energietechnologieën 
 

Dit hoofdstuk over duurzame energietechnologieën werd grotendeels gebaseerd op het boek “Toe-
gepaste Energietechniek Deel 2: Duurzame energie” [4] en bespreekt de actuele technische stand 
van zaken. 

 

Inleiding duurzame energietechnologieën 
 

Er zijn twee groepen duurzame energiebronnen te onderscheiden. Bij de eerste groep is de energie 
afkomstig vanuit kernreacties in de zon. De zon levert ongeveer 10.000 keer meer energie aan de 
aarde dan de totale mondiale energiebehoefte. Er is een enorm groot potentieel aan ongebruikte 
energie beschikbaar. We onderscheiden directe actieve en passieve (zonder tussenkomst van extra 
installaties of voorzieningen) benutting van zonne-energie en indirecte benutting in de vorm van 
wind-, water-, biomassa-energie. 

Een tweede groep van duurzame energiebronnen onttrekt zijn energie niet uit de zon. Voorbeelden 
hiervan zijn getijdenenergie en geothermie. 

Energie kan zich manifesteren onder vele verschillende verschijningsvormen waaronder; mechani-
sche, chemische, thermische, elektromagnetische en nucleaire energie. 

Op wereldvlak zijn de meest gebruikte, en nu al concurrentiële, vormen van duurzame energiebron-
nen waterkracht, windenergie en biomassa. Andere nieuwe technologieën zijn (voorlopig) vaak nog 
niet concurrentieel, behalve daar waar er geen klassiek elektriciteitsnet aanwezig is. Er kan, met enig 
optimisme, verwacht worden dat ook andere technologieën een prijsdaling zullen ondergaan in de 
loop van de tijd, en dus concurrentieel kunnen worden. Ook de verwachte stijging van de prijs van 
energie kan hiertoe bijdragen.  

Er dient een onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire energiedragers. Primaire energie-
dragers verschijnen in dezelfde vorm als ze zich ook in de natuur voordoen; steenkool, aardolie / -gas, 
potentiële energie in een stuwmeer zijn hiervan voorbeelden. 
Secundaire energiedragers zijn elektriciteit, warmte en transportbrandstoffen, …. 
Hier vormt de grote uitdaging om deze secundaire energiedragers op het gewenste moment en de 
juiste plaats beschikbaar te krijgen en dit met een geringe milieu-impact en aan een aanvaardbare 
prijs. 

Zon 

Thermische benutting van zonne-energie 
 

De door de zon loodrecht bestraalde delen van de aardatmosfeer ontvangen op de buitenzijde van 
de dampkring gemiddeld 1367 W/m². Deze waarde varieert in de loop van het jaar vanwege de ellip-
tische omloopbaan die de aarde beschrijft rond de zon, resulterend in een niet constante afstand 
aarde-zon. Grote gasmoleculen, stof en ijs in de atmosfeer absorberen een deel van de invallende 
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straling. Zo wordt ultraviolet licht (uv) geabsorbeerd door O3, en infrarode straling (IR) door H2O en 
CO2 moleculen. Er treedt bovendien bij de grote gasmoleculen, stof en ijs ook reflectie op, maar het 
overgrote deel van de reflectie in atmosfeer doet zich echter voor ter hoogte van de wolken.  

De totale stralingsintensiteit op aarde (horizontaal op een vlak) is de som van directe straling en dif-
fuse straling. De exacte hoeveelheid zonne-energie op de aardbol is afhankelijk van de weersom-
standigheden van de geografische breedteligging. De directe straling verandert in functie van zon-
hoogte, troebelheidfactor lucht, dikte luchtmassalaag en optische dikte. Indirecte straling is afhanke-
lijk van nog meer factoren. In de literatuur zijn er praktische gegevens die voor een bepaalde geogra-
fische plaats de gemiddelde straling weergeven op basis van metingen van zonnestraling met behulp 
van weerstations. Het meerjaren gemiddelde wordt weergegeven in zonuur tabellen of op kaarten 
waarvan er een voorbeeld is te zien Figuur 2 Globale irradiatie België. Figuur 2 overgenomen van 
“Joint Research Centre: Institute for Energie and Transport” van de “European Commission” [13] 

 

Figuur 2 Globale irradiatie België 

Afhankelijk van oriëntatie en hellingshoogte varieert de hoeveelheid ontvangen straling. Gemiddeld 
zal een plek in België of Nederland jaarlijks minimaal 1000 kWh/m² aan zonne-energie ontvangen bij 
een optimale hellingshoek. Een instralingdiagram, te zien op Figuur 3 [13] toont de invloed van de 
hellingshoek op de ontvangen zonnestraling. 
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Figuur 3 Instralingdiagram 

De energie kan zowel als actieve zonne-energie of als passieve zonne-energie worden benut. Respec-
tievelijk zal er warmte of elektriciteit worden opgewekt of zullen de zonnestralen direct benut wor-
den voor de verwarming van een gebouw. 

 

Passieve benutting 
 

Directe benutting van zonne-energie waarbij geen gebruik wordt gemaakt van extra voorzieningen, 
zoals zonnecollectoren of photovoltaïsche panelen, staat bekend als passieve benutting van zonne-
energie. Een doordachte ontwerpwijze, die de rechtstreeks op gebouwendelen of op constructies 
invallende straling optimaal weet te benutten voor verlichting en/of verwarming, kan de totale ener-
giebehoefte van een gebouw drastisch verlagen. Door gebruikmaking van een thermische buffer kan 
een gespreide warmteafgifte in de tijd worden verkregen en worden ook na zonsondergang aange-
name temperaturen gegarandeerd. 

Het gebruikte concept wil de energiewinst maximaliseren en berust enerzijds op het verminderen 
van de uitgaande warmtestroom en anderzijds op het maximaliseren van de langs de beglazing in-
komende zonnewarmtestoom. 

De uitgaande warmtestroom wordt gegeven door: 

qtr = U A (Th-Tl) [W] 

De U-waarde [W/(m2.K)] staat hierbij voor warmtedoorgangscoëfficiënt. A [m²] geeft het oppervlak 
en (Th-Tl) [°C] of [K] duidt het temperatuursverschil aan tussen de zone met hoge en lage tempera-
tuur.  
 

Veelal wordt er waar mogelijk translucent (lichtdoorlatend) isolatiemateriaal (TIM) gebruikt omdat 
dit de functies isoleren en doorlaten van diffuse zonnestraling weet te combineren. 
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Actieve benutting 
 

Hierbij wordt zonne-energie met behulp van een zonnecollector direct omgezet in warmte door mid-
del van een medium dat dienst doet als energiedrager. De aangewende media kunnen zeer uiteenlo-
pende vloeistoffen (water, thermische olie, gesmolten zouten, …) of gassen (He, stoom, …) zijn. Actie-
ve benutting van zonne-energie kent vele toepassingen zoals warmwaterbereiding, ruimteverwar-
ming, droging en bij kringloopmedium verhitting voor elektriciteitsproductie. 

Er bestaan vlakke collectoren die de zonnestraling niet concentreren en gekromde, concentrerende 
collectoren. Typerend voor vlakke collectoren is de goede opbrengst bij diffuus licht, hetgeen veel 
voorkomt op een West Europese breedtegraad. Zonnecollectoren voor warmwater bereiding maken 
meestal gebruikelijk van vlakke collectoren.  

Een collectortechnologie waarbij de convectieverliezen sterk verminderen zijn de vacuümbuis-
collectoren. Dit type collector bevat lange ronde getrokken glazen buizen, gevuld met een isolerend 
edelgas (of vacuüm) waarbinnen de eigenlijke absorbers liggen. 

In de opbouw van een collector vallen 3 verschillende zones te onderscheiden, elk met een specifiek 
doel. Op Figuur 4 Vlakke zonnecollector [14] zijn de 3 verschillende zones te zien: absorber, afdekking 
(glass cover) en behuizing (insulation). 

 

 

Figuur 4 Vlakke zonnecollector 

De gewenste eigenschappen voor absorber en afdekking zijn anders voor de verschillende frequen-
tiebanden in het spectrum. Bij de constructie van een zonnecollector wordt gebruik gemaakt van 
spectraal selectieve oppervlakken. Dit soort spectraal selectieve oppervlakken laten bepaalde stra-
lingsfrequenties ongemoeid passeren, terwijl ze voor andere frequenties als een barrière optreden. 
Zo dient de invallende lichtenergie dient maximaal te worden toegelaten in de collector terwijl de 
aanwezige warmte niet als IR-straling mag worden afgestraald op de omgeving. Zonneovens maken 
ook gebruik van ditzelfde werkingsprincipe.  
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Hieronder worden de streefwaarden schematisch weergegeven. 

 
Absorber Afdekking 

 
Zichtbaar licht Infrarood Zichtbaar licht Infrarood 

Transmissie τ 0 0 1 0 
Reflectie ρ 0 1 0 1 
Absorptie α of ε 1 0 0 0 

 

Infrarood-reflecterend glas benadert het best deze eigenschappen en wordt voor deze toepassing 
algemeen gebruikt. Er zijn vooralsnog geen geschikte kunststoffen op de markt. Bijgevolg worden 
kunststoffen nauwelijks toegepast als afdekkingmateriaal bij zonnecollectoren. Teneinde de reflectie 
door glazen collectoroppervlakken te beperken wordt dit oppervlak geëtst. Hierdoor blijft ook bij 
ongunstige invalshoeken de ongewenste reflectie beperkt. 

Naast de zojuist besproken vlakke collectoren bestaan er ook concentrerende collectoren (Concen-
trating Parabolic Collector of CPC). Hierbij wordt het directe zonlicht geconcentreerd wat leidt tot 
(zeer) hoge collectortemperaturen waardoor betere rendementen worden verkregen. Voorwaarde 
om over veel directe zonnestraling te beschikken is een nagenoeg wolkenloos weerbeeld, wat CPC’s 
minder geschikt maakt voor gebruik in een gematigd Europees zeeklimaat. 

Naar gelang hun vorm worden twee types concentrerende collectoren onderscheiden zijnde de buis- 
en de parabool-collector waarvan de C-factor hoger is. 

Een CPC-vacuüm(buis)collector, zoals schematisch te zien op Figuur 5, wordt wereldwijd op grote 
schaal geproduceerd en is zeer geschikt voor het bekomen van hogere medium temperaturen, nood-
zakelijk bij zon aangedreven absorptie koelsystemen. 

 

Figuur 5 CPC vacuüm collector 

Bij veel direct beschikbare straling bestaat de mogelijkheid een Stirlingmotor rechtstreeks in het col-
lectorbrandpunt te plaatsen en de zonnewarmte onmiddellijk om te zetten in mechanische energie.  

De meest gekende toepassingen van zonnecollectoren zijn de zonneboilers voor de aanmaak van 
warm water, thermisch aangedreven koelsystemen en elektriciteitswinning met concentrated solar 
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power systemen en Solar Parabolic Cooker (SPC). Deze laatste wordt in het hoofdstuk: Creola Solar 
parbool project verder beschreven. 

 

 

Direct elektriciteit uit zonne-energie via Concentrated solar power 
 

Bij concentrated solar power (CSP) installaties worden een groot aantal gekromde, concentrerende, 
zonvolgende spiegels op een ontvangende warmtewisselaars gericht om een klassieke stoomcyclus 
mee aan te drijven. De zonvolgende tracking systemen die de collectoren steeds optimaal naar de 
zon richten garanderen een maximaal instralingsrendement, ongeacht de positie van de zon aan de 
hemel. Afhankelijk van de techniek wordt de zonnestraling 10 à 100 keer geconcentreerd. Praktisch 
gaat het hierbij altijd om installaties van relatief grote vermogens van meerdere megawatt. 

Een veel voorkomend probleem bij dit soort van installaties in zonrijke, warme en vaak droge gebie-
den is het koelen van de stoomcondensor. Lage temperaturen realiseren, waardoor er een groot 
temperatuurverschil ontstaat dat bijdraagt tot een goed stoomcyclus rendement, vraagt bijkomende 
inspanningen. De uiteindelijke prijs per kWh CSP opgewekte elektriciteit is, ondanks de afwezigheid 
van brandstofkosten, beduidend hoger dan bij conventionele elektriciteitsopwekking. De opslag van 
thermische CSP energie voor elektriciteitsopwekking op zonarme momenten (vb. ‘s nachts) is moge-
lijk. 

 

Fotovoltaïsche energie 
 

Fotovoltaïsche energie is elektriciteit die met behulp van halfgeleidermateriaal zonnecellen recht-
streeks uit zonne-energie wordt geproduceerd. Deze zonnecellen maken gebruik van het foto-
voltaïsch effect dat nu volgend wordt toegelicht. 

Het foto- voltaïsch effect berust op het principe dat lichtfotonen, invallend op materie, een interactie 
met die materie kunnen aangaan waarbij er, golflengte afhankelijke, energiepakketjes worden over-
gedragen op elektronen. Een elektron komt hierdoor mogelijk tijdelijk in een hogere energietoestand 
terecht. Gebeurt het terugvallen naar de grondtoestand in de transparante laag van de PV-cel dan 
ontstaat er warmte. Gebeurt het terugvallen echter in de fotogevoelige materiaallaag dan zullen 
elektronen loskomen uit hun binding en vrij uit het rooster treden. Vrij bewegende elektronen kun-
nen een elektrische stroom opwekken als daarvoor de juiste omstandigheden worden voorzien. 

90% van de vandaag gebruikte PV-panelen zijn opgebouwd uit silicium. Naast deze dure Si PV-cellen 
bestaan er ook kunststof PV cellen die aan lage productiekost te vervaardigen zijn maar die bedui-
dend lagere maximale rendementen laten optekenen. 
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Wind 
 

Gebruikmaking van windmolens en zeilschepen is eeuwenoud en de benutting van windenergie is 
bijgevolg zeker geen recent fenomeen. Relatief nieuw sinds de Kyoto klimaatconferentie van 1997 is 
het veelvuldig toepassen van grote windturbines voor elektriciteitswinning. Zowel op het vasteland 
(onshore) als op zee (offshore) is er wereldwijd een exponentiële toename van het totaal geïnstal-
leerde vermogen. De trend zet zich door op alle continenten, uitgezonderd in het merendeel van de 
Afrikaanse landen, te zien op Figuur 6. [15]. Op dit ogenblik zijn Duitsland en China de twee voor-
naamste wereldspelers. 

 

 

Figuur 6 Geïnstalleerde windenergie in Afrika 2010 

 

Windenergie is ook een hernieuwbare energievorm die zijn oorsprong vindt in zonne-energie zoals 
eerder werd besproken. De boven het aardoppervlak door de zon opgewarmde lucht stijgt, terwijl 
koude lucht in de atmosfeer neerdaalt. De hierdoor optredende luchtdrukverschillen vormen aanlei-
ding tot de verplaatsing van grote massa’s lucht, hetgeen wordt waargenomen als wind. Windenergie 
is een schone energievorm aangezien er geen emissies zijn tijdens de elektriciteitsopwekking. Mits de 
nodige voorzorgen worden genomen zodat alle (zeldzame) materialen terug worden gewonnen na 
de ontmanteling van de windmolen, is windenergie een duurzame manier van elektriciteitsproductie 
te noemen. De energieterugverdientijd, deze omvat alle energie nodig voor de bouw, transport, in-
stallatie, afbraak (na 20 jaar) en recyclage van een windturbine bedraagt 3 à 6 maanden. 

De werking van een windturbine berust op het (gedeeltelijk) omzetten van kinetische energie van 
een bewegende luchtmassa in de atmosfeer (wind) in mechanische energie. Deze mechanische ener-
gie in de vorm van een draaiende beweging vormt de aandrijving van een elektriciteit producerende 
generator. Afhankelijk van het type turbine kan de beweging worden versneld met een extra tand-
wielkast die tussen de turbine-as en generator wordt gemonteerd. Nadelen van een tandwielkast zijn 
kwetsbaarheid, snelle slijtage en het extra benodigde onderhoud. 
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Uitvoeringen zonder tandwielkast zijn van het type direct drive, en worden uitgevoerd met een grote 
ringgenerator met bijbehorende vermogenselektronica. Voor de vervaardiging van direct drive wind-
turbines zijn zeldzame aardmetalen nodig. Windturbines met vermogens gaande van enkele kW tot 6 
à 7 MW (masthoogte tot ongeveer 100 m en wiekdiameter 125 m) zijn commercieel beschikbaar. 

 

Voor windenergie is het noodzakelijk te beschikken over een voldoende snel bewegende luchtmassa. 
Vlak boven het aardoppervlak wordt deze beweging gehinderd door obstakels als begroeiing en be-
bouwing (terreingesteldheid) en er vormt zich daardoor een grenslaag met sterk gereduceerde wind-
snelheden. Windsnelheden nemen exponentieel toe met de hoogte zoals te zien op Figuur 7 Snel-
heidsprofiel wind overgenomen van [16] 

 

 

Figuur 7 Snelheidsprofiel wind 

Door gebruikmaking van hoge masten wordt getracht boven de zones met sterk geremde windsnel-
heden (op Figuur 7 als “Shear Zones” aangeduid) en boven turbulente gebieden uit te stijgen. 

Figuur 8 [17] toont de windsnelheidverdeling voor een bepaalde geografische locatie. Deze wind-
snelheidverdeling, op basis van langjarige meetgemiddeldes, geven per windsnelheid het aantal jaar-
lijks te verwachten uren. 
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Figuur 8 Windsnelheidverdeling 

 

Figuur 9 toont de Power curve van een 250 kW Turbine [18]. Om de totale jaarlijkse hoeveelheid 
opgewekte elektrische energie te voorspellen dient voor elke windsnelheid het corresponderende 
opgewekte vermogen te worden vermenigvuldigd met het aantal jaarlijkse uren aan die bepaalde 
windsnelheid. De sommatie van al deze producten levert een betrouwbare schatting van de te ver-
wachten energetische opbrengst. 

 

Figuur 9 Power curve 250 kW Turbine 

Zeer performante actuele windmolens halen maximum 44% van de energie uit de wind. Men spreekt 
dan over windturbines met een vermogencoëfficiënt (Cp) van 0,44.  

Cp = Pturbine / Pwind [ - ] 
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Het theoretisch maximaal te benutten aandeel van de windenergie bedraagt voor liftprincipe wind-
turbines 0,59 (16 / 27) en wordt in de literatuur besproken als het Betz optimum.  

Windturbines worden ingedeeld volgens 2 werkingsprincipes, werkend volgens het weerstandsprin-
cipe of volgens het vleugelprofielprincipe. Te zien op Figuur 10 betrokken uit [19]. Bij vleugelprofiel 
of lift principe uitvoeringen (Cp theoretisch maximaal 59%) wordt het vleugeloppervlak met lucht 
omstroomd waardoor er een lift-kracht optreedt. Vleugelsnelheden kunnen daarbij hoger worden 
dan de optredende windsnelheden. Bij weerstand principe turbines (Cp theoretisch maximaal 19%) 
kan dit nooit gebeuren. De bewegende luchtmassa neemt de draaiende onderdelen mee doordat ze 
dwars op de luchtstroming staan opgesteld. 

 

 

Figuur 10 Weerstands- en liftprincipe 

 

De meest bekende, vaak langs autosnelwegen geplaatste, grote windturbines zijn de horizontale as 
windturbines (HAWT) werkend via het liftprincipe. Daarnaast bestaan ook zeer veel verschillende 
types kleine windturbines of Urban Wind Turbine (UWT). Dit kunnen zowel verticale as windturbines 
(VAWT) als HAWT ‘s zijn. Een UWT is niet eenvoudigweg een miniatuurversie van een grote turbine 
maar vereist een geheel eigen ontwerp [4].  Kenmerkend is de geringere efficiëntie van een UWT. 
Praktische Cp waarden voor UWT zijn 0,15 à 0,25 en 0,40 à 0,44 voor grote windmolens. De prijs per 
opgewekte kWh is zelden concurrentieel bij een UWT, die economisch enkel interessant kan zijn op 
locaties waar er geen elektriciteitsnet aanwezig is. Studies tonen dat UWT’s minimaal gemiddeld 5,5 
m/s windsnelheid vereisen. Kustgebieden en gebouwen met dakhoogtes boven 20 m bieden hierop 
het meeste kans. 

Kenmerkend voor een stedelijke omgeving, waarvoor de UWT is ontworpen, is het vaak optreden 
van veranderlijke (turbulente) windstromingen. Een VAWT staat altijd naar de wind gericht en heeft 
in tegenstelling met een HAWT geen extra voorziening hiervoor nodig. De vaak als hinderlijk ervaren 
mastterugslag geluiden bij HAWT zijn afwezig bij een VAWT, die ook een optisch rustiger loopbeeld 
heeft. 
De installatie van een windturbine is gebonden aan wettelijke beperkingen en vereist de nodige ver-
gunningen om hinder zoveel mogelijk te limiteren. Voor de inplanting van kleine en middelgrote 
windturbines nam Vlaanderen de richtlijnen op in een omzendbrief uit 2009. 
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Lokale effecten waarmee rekening dient worden gehouden zijn: 

• Ongewenste geluidsproductie 
• Hinder voor vogels 
• Het optreden van hinderlijke slagschaduw 
• Landschappelijke inlassing 
• Veiligheid (bladbreuk, mastbreuk (zeldzaam) en ijsafwerping) 

Er bestaan ook specifieke toepassingen van windenergie voor drinkwaterwinning, waarbij water uit 
omgevingslucht wordt gecondenseerd met behulp van een door wind aangedreven geïntegreerd 
koelsysteem. De hiervoor minimaal vereiste windsnelheid is slechts 2 m/s en een luchtvochtigheid 
vanaf 45%. Een ander systeem bestaat waarbij drinkwater wordt verkregen uit zoutwater via het 
principe van omgekeerde osmose, en de pompen met wind worden aangedreven. 
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Water 

Waterturbines 

Waterkrachtbenutting is even oud als het eerste gebruik van windenergie. De technologie is momen-
teel zo ver ontwikkeld dat waterkracht ondertussen de meest efficiënte vorm van elektriciteitsop-
wekking kan zijn. Rendementen van meer dan 90% voor een volledige waterkrachtcentrale worden 
soms opgetekend. Mits er over gewaakt wordt dat (grote) stuwmeercentrales het milieu niet nega-
tief beïnvloeden, dan wordt gebruik van waterkracht als schoon, goedkoop en duurzaam omschreven. 
Mondiaal wordt 20% van alle elektriciteit opgewekt met behulp van waterkracht. 

Indeling van waterkrachtprojecten naargelang het opgewekte vermogen wordt als volgt gemaakt: 

• Mega  >  10   MW 
• Small   1 - 10   MW 
• Mini   100 - 1000  kW 
• Micro  <  100   kW 

Pomp-accumulatiecentrales waarbij op dalmomenten een watermassa naar een hoger gelegen re-
servoir wordt verpompt en zo de hoeveelheid potentiële energie van het water wordt vergroot, kun-
nen worden gebruikt om pieken in de elektriciteitsvraag op te vangen. Netto kost dit energie waar-
door het totaalrendement van de waterkrachtcentrale daalt. 

Voorwaarde om waterkracht te kunnen benutten is een voortdurende wateraanvoer (debiet) ge-
combineerd met, of een hoogteverschil (potentiële energie), of met een grote stroomsnelheid (kine-
tische energie). 

Het turbinevermogen kan met volgende formule worden berekend. 

Pturbine = φv ρ g h η [Watt] 

Waarin: 

φv  volumestroom  [m3 / s] 
ρ soortelijke massa [kg / m3] 
g gravitatieversnelling  [m / s2] 
h hoogte   [m] 
η rendement  [ - ] 
 

De optredende verliezen in de turbine zijn: aanstroomings-, wandruwheids- en spelingsverliezen. Bij 
kleine turbines hebben de twee laatstgenoemde een relatief groter aandeel, wat een lager rende-
ment tot gevolg heeft.  

Er zijn twee groepen waterturbines te onderscheiden, de reactieturbines (= overdrukturbine) en de 
impulsturbines (= gelijkdruk- of atmosferische turbine). Reactieturbines zetten, deels in hun bewe-
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gend loopwiel, een drukverschil (potentiële energie) om in kinetische energie. Impulsturbines benut-
ten de kinetische energie van het met hoge snelheid vallende water. De omzetting van potentiële 
energie naar kinetische energie vindt volledig voor het bewegende loopwiel plaats in de straalpijp 
waar het water wordt versneld. In het loopwiel van de turbine wordt via impulsoverdracht de bewe-
gingsenergie van het water omgezet in mechanische energie. 

Andere namen voor het loopwiel zijn waaier of rotor. Dit is het bewegende deel van een waterturbi-
ne. Verder bevat een turbine ook een aantal stilstaande leischoepen om de aanstroomrichting te 
optimaliseren. Daarmee kan de doortocht van het water stootvrij plaatsvinden en blijven de verlie-
zen beperkt. Verstelbare turbineschoepen voor de regeling van het debiet met behoud van het opti-
male rendement is beschikbaar op sommige turbine modellen. 

Mogelijk probleem bij waterturbines (en ook bij pompen) is het optreden van cavitatie. Indien er 
zones voorkomen waarbij de waterdruk lokaal onder de daar heersende dampdruk daalt dan ont-
staan er dampbellen. De dampbellen imploderen later weer in zones met hogere druk, wat trillingen 
en lokaal verhoogde materiaalbeschadiging geeft. Daarom wordt getracht de turbinedruk te maxima-
liseren door de turbine bij voorkeur onder het wateruitlaatniveau te monteren. 

Indeling volgens verschillende turbinearchitecturen 

• Hoog- en middendrukturbines (Pelton en Francis) geschikt voor bergmeren 
• Lagedrukturbines (Kaplan en Osserberger) geschikt voor rivieren en kanalen 
• Dwarsstroomturbines (Osserberger- of Banki-turbine) populair in ontwikkelingslanden van-

wege hun geschiktheid bij kleinschalige waterkrachtprojecten. Voorbeeld Figuur 11 [20]. 

 

Figuur 11 Dwarsstroom Banki Mitchell Turbine 

Grootschalige waterkrachtprojecten waarvoor de aanleg van een dam en bijbehorend stuwmeer 
noodzakelijk is, hebben mogelijk een grote milieu-impact en zijn niet als 100% duurzaam te bestem-
pelen. Een stuwmeer verstoort lokale ecosystemen. De vismigratie wordt gehinderd wat de installa-
tie van een vistrap noodzakelijk maakt. Het transport van sediment wordt gestremd wat leidt tot de 
ophoping van bezinksel stroomopwaarts de dam. Ziektes als malaria of bilharzia komen mogelijk 
meer tot ontwikkeling in het stilstaande water. 
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Kleinschalige waterkrachtprojecten zijn mogelijk bruikbaar als middel tot duurzame lokale ontwikke-
lingssamenwerking, dat blijkt uit volgend citaat uit “Toegepaste Energietechniek Deel 2: Duurzame 
energie” p. 210 [4]. 

“Kleine waterkrachtcentrales zijn bij uitstek geschikt voor een decentrale kleine vraag naar energie, 
bijvoorbeeld bij kleine industrie, boerderijen en rurale gemeenschappen.” 

Bij een kleinschalig waterkrachtproject wordt er met behulp van een dammetje een deel van het 
rivierwater naar een reservoir geleid, en dit liefst met een minimaal hoogteverlies. Via een drukpijp 
wordt het reservoir met een turbine verbonden. Potentiële energie wordt omgezet naar mechani-
sche energie die zo beschikbaar wordt voor de aandrijving van machines of generator. 

 

Andere vormen van waterkracht 

Energiewinning kan plaatsvinden met behulp van de golven aan het zeewateroppervlak veroorzaakt 
door de wind. Vaak is er een zeer slechte verhouding tussen kosten en baten. De technologie zit nog 
veelal in een experimenteel stadium. De geschiktheid voor lokale duurzame ontwikkelingssamen-
werking is (nog) niet bekend. 

Getijdenenergie is de energiewinning uit de zich met eb en vloed verplaatsende watermassa, voor-
namelijk veroorzaakt door de tweedaagse rotatiecyclus die de maan rond de aardbol beschrijft. 

Blauwe Energie is energie voortgebracht door osmotische druk die ontstaat tussen zoet en zout wa-
ter (semipermeabele wand = waterdoorlaatbaar membraan) => met water van gestegen waterkolom 
een generator aandrijven. [4] 
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Geothermische energie 
 

Geothermische energie benut warmte afkomstig uit het inwendige van de aarde. De temperatuur 
loopt doorheen de aardkorst op met 2°C per 100 meter om uiteindelijk in de kern een maximale 
waarde van boven 5000°C te bereiken. De warmte in de aarde is het gevolg van radioactief verval in 
haar inwendige. Het is een stabiele duurzame energiebron die gezien het opraken van de voorraden 
fossiele brandstoffen en de daarmee gepaard gaande speculaties een meer zekere vorm van energie 
voor de toekomst oplevert. In tegenstelling tot andere duurzame energiebronnen levert de geother-
mische installatie een permanent beschikbaar vermogen ongeacht weersomstandigheden of uur van 
de dag. 

Geothermische energie wordt hoofdzakelijk toegepast bij verwarmingsdoeleinden aangezien de 
brontemperatuur zelden de 100°C overtreft. Dat maakt dergelijke warmtebronnen minder geschikt 
voor rechtstreekse elektriciteitsproductie. Uitzondering hierop zijn de bronnen gelokaliseerd in vul-
kanische gebieden waar hoge temperaturen zich zelfs zeer dicht bij het aardoppervlak kunnen mani-
festeren zoals bij lava of geisers. Om veiligheidsredenen zijn vulkanen en open lavastromen onbruik-
baar voor geothermische warmtewinning. Toepassingen waarbij de warmte op (te) grote diepte 
dient te worden gewonnen zijn, gezien de hoge kosten verbonden aan grondboringen, economisch 
niet verantwoord. 

 

Biomassa 
 

Een klein aandeel van de op aarde ontvangen zonne-energie wordt door de gewassen gebruikt voor 
fotosynthese, waarbij koolstofdioxide tot biochemische verbindingen wordt omgezet. Voornaamste 
types biomassa die bij het fotosyntheseproces kunnen ontstaan zijn cellulose, lignine (hout), zetmeel 
en suikers. Deze biologische producten kunnen worden gebruikt voor de winning van energie. Er 
dient een indeling te worden gemaakt naargelang de oorsprong van de biomassa. Biomassa kan uit 
bosbouw, uit landbouwproducten of uit afvalstromen afkomstig zijn. Volgens sommige auteurs kan 
enkel deze laatste vorm van biomassa benutting als 100% duurzaam worden bestempeld omdat er in 
de andere gevallen een deel van het beperkte aardoppervlak wordt opgeofferd voor energieproduc-
tie. Er kan worden opgemerkt dat dit ook voor de ander energiebronnen dikwijls het geval is. 

 

Thermische benutting van, met een overmaat aan zuurstof (O2), verbrande biomassa is de oudste en 
mondiaal meest toegepaste vorm van biomassa benutting voor warmteproductie. Deze vorm van 
energieopwekking staat toe dat fossiele brandstofreserves worden ontlast. Verbranding is ongeacht 
de gebruikte brandstof een irreversibel proces waarbij er CO2 in de atmosfeer terecht komt. Is de 
gebruikte brandstof afkomstig uit biomassa in plaats van uit fossiele brandstoffen, dan werd de CO2 
recent omgezet door plantengroei. Er wordt in dat geval over een korte CO2-kringloop gesproken 
waarbij, door de aangroei van nieuw biomassa, de uitgestoten CO2 wordt gecompenseerd en de 
atmosfeersamenstelling niet verandert. Onvoldoende aandacht voor de aangroei van nieuw biomas-
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sa kan medeoorzaak zijn van ontbossing. Biomassaproductie wordt ook in verband gebracht met 
biodiversiteitafname vanwege het gebruik van monocultuur [21]. 

Enkel bestanddelen van organische oorsprong zijn verantwoordelijk voor de energie-inhoud van bi-
omassa. Er kan een aanzienlijk deel van de biomassa-energie in de vorm van verdampingsenergie 
zitten opgeslagen. Deze energie valt eventueel via condensatiewarmterecuperatie terug te winnen. 
Voorts bevat biomassa mineralen die na verbranding in de vorm van as worden teruggevonden of 
erger, die als stikstof en zwavelverbindingen met de rookgassen worden geëvacueerd.  

Het zwavelgehalte van biomassa is meestal laag (met uitzondering van rioolslib). Wat stikstof betreft 
gaat dit niet op en moet er via gebruik van moderne verbrandingstechnieken worden gewaakt de 
vorming van schadelijke (stikstofoxiden) NOx-verbindingen te beperken.  

Om biomassa geschikt te maken voor energieproductie dient er een voorbewerking te gebeuren, 
gevolgd door opslag en tenslotte de conversie naar een bruikbaar eindproduct. Bij houtachtige bio-
brandstoffen gaat er ongeveer 20% van de energie-inhoud verloren bij die voorbewerking door ver-
poederinstallaties waarbij de fysische grootte tot beneden 1 mm wordt gereduceerd. Talrijke van de 
conversiemethodes worden beschreven in de literatuur [22]. 

 

Volgend citaat uit [23] (p. 5) beschrijft de thermo-chemische omzettingsmethoden: 

“ 
Verbranding beoogt de (volledige) mineralisatie van een brandstof, op hoge temperatuur, met de 
bedoeling de chemische energie, beschikbaar in de brandstof, daarbij (nagenoeg) volledig vrij te stel-
len. 

Vergassing beoogt een zo volledig mogelijke omzetting van een brandstof, in een gasvormige chemi-
sche grondstof (synthesegas, waterstof…) of in een brandstof met welbepaalde specificaties (o.m. 
samenstelling, calorische waarde). De omzetting gebeurt op hoge temperatuur (500 à 1.500°C) door 
een deel der brandstof intern te verbranden. Men spreekt daarom soms van ‘partiële oxidatie’. 

Pyrolyse beoogt de thermische omzetting van een brandstof, met de bedoeling hieruit meer waarde-
volle chemische producten te bereiden of vrij te stellen. In tegenstelling tot de voorgaande thermische 
processen verloopt de pyrolyse nagenoeg nooit autoterm, maar wordt warmte extern toegevoerd aan 
de pyrolysereactor. In engere zin gebeurt pyrolyse dus steeds in afwezigheid van enige externe lucht-
toevoer. In bredere zin wordt door bepaalde auteurs ook vergassing als ‘pyrolyse’ omschreven. 
“ 

Bij de biologische omzettingsmethodes wordt er een opdeling gemaakt tussen aerobe vergisting (al-
coholische fermentatie) met ethanol (C2H5OH) als eindproduct en anaerobe vergisting waarbij er 
methaanhoudend (CH4) biogas ontstaat. 
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Projecten in ontwikkelingslanden 
 

Voortgaand op de gegevens van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO) is er over het laatste decennium een duidelijke omvangstijging van de hulpbudgetten voor 
energieprojecten door Development Assistance Committee (DAC) leden. Figuur 12 overgenomen uit 
[24]. Hernieuwbare energiebronnen als zonne-energie en waterkracht en, in mindere mate, wind-
energie, vinden regelmatig hun toepassing als vorm van Noord-Zuid solidariteit. 

 

 

Figuur 12 Trends in ontwikkelingshulp voor energieprojecten 

 

Het vervolg van dit hoofdstuk wordt besteed aan de opsomming van een aantal low-tech toepassin-
gen die mogelijk met behulp van een FL te vervaardigen zijn. 
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Zon 

Zonnekoker 
 

 

Foto 1 Verschillende types zonnekoker 

Zonneoven 
 

 

Foto 2 Verschillende types zonneoven 

 

Foto 1 Verschillende types zonnekoker en Foto 2 Verschillende types zonneoven [25]. 

De werking van zonnekokers en zonneovens berust op het principe om de zonnestralen aankomend 
op een groter oppervlak te reflecteren naar een kleinere zone waar de zonne-energie kan worden 
geabsorbeerd door aangepaste (zwarte) materialen. Door stralings- en transmissieverliezen en de 
verliezen optredend door verdamping zoveel mogelijk te beperken kunnen er met behulp van dit 
soort toestellen temperaturen tot 150°C worden verkregen. De voorwaarden hiervoor zijn te be-
schikken over voldoende directe straling en het steeds goed naar de zon gericht houden van de re-
flecterende ovenoppervlakken.  
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Wind 
De Resource Economics & Policy Analysis Research Group van het Department of Economics van de 
University of Victoria onder leiding van G. Cornelis van Kooten en Linda Wong concluderen in hun 
“Economic Aspects of Wind Power Generation in Developing Countries” dat er in bepaalde ontwikke-
lingslanden een groot potentieel voor windenergie aanwezig is. Als grootste hindernissen blijven het 
vaak ontoereikende lokale politieke en maatschappelijke klimaat, waarin onder meer slecht bestuur, 
corruptie, en een falend rechtssysteem veelvuldig voorkomen. Hierdoor is een gegarandeerde 
stroomlevering vandaag de dag vaak niet verzekerd, waardoor kleine lokale dieselgenerator gedre-
ven netwerken de enige betrouwbare oplossing vormen. Zowel op economisch vlak als wat betreft 
CO2 emissies is dit soort kleinschalige gedecentraliseerde elektriciteitsproductie met dieselgenerato-
ren, op basis van dure fossiele brandstoffen, oninteressant vergeleken met windenergie. [26] 

Foto 3 toont een beroemd zelfbouw windproject in Malawi [27]. 

 

 

Foto 3 Zelfbouw windmolen in Malawi 

Diverse vergelijkbare zelfbouwontwerpen voor micro en kleine windturbines zijn gedocumenteerd, 
die desgewenst ook met behulp van een FL zouden kunnen worden vervaardigd [28] en [29]. 
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Water 

Waterturbines 
Watermotoren voor de rechtstreekse opwekking van mechanische energie met een beperkt maxi-
maal vermogen zijn in kant en klare, compact gedimensioneerde, vormen beschikbaar voor minder 
dan €1000 voor Model 150 Watermotor [30]. De verkregen mechanische energie kan zowel recht-
streeks worden toegepast voor machineaandrijving alsook voor de opwekking van elektriciteit met 
behulp van een generator. Het merendeel van werktuigen in ateliers, (kleinschalige) industrie of 
landbouw zullen zelden een benodigd vermogen van 5 kW overstijgen. 

 

 

Foto 4 Waterkrachtaangedreven graanmolen in Peru 

Foto 4 toont een waterkrachtaangedreven graanmolen. De fabrikant claimt dat een minimaal hoog-
teverschil onder 10 m en een debiet van minder dan 40 liter per minuut kunnen volstaan voor zijn 
waterkrachtmotoren. Er zijn geen gegevens beschikbaar over de opgewekte vermogens in relatie tot 
druk (hoogte) en debiet [30]. 

Realisaties functionerend op ditzelfde werkingsprincipe zouden normaal gesproken via een FB kun-
nen worden ontwikkeld en geproduceerd [31]. 

 

Verdampingskoeler 
 

Het minder dan $2 kostende type verdampingskoeler, getoond op Foto 5 [32], bestaat uit 2 in elkaar 
passende terracotta poten. De tussenruimtes worden opgevuld met zand of een ander isolerend, 
maar water opslorpend, materiaal. In de middelste pot wordt het te koelen product geplaatst en 
afgedekt. Het materiaal in de tussenruimte dient te worden bevochtigd. Een deel van de energie, 
gebruikt om het water in de tussenruimte te verdampen, wordt aan het te koelen product in de mid-
delste pot onttrokken waardoor zijn temperatuur daalt. 
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Foto 5 Verdampingskoeler 

 

Biomassa 

Ontwikkelingssamenwerkingsprojecten betreffende vergassing en biomethanisatie van biologische 
afvalmaterialen zijn talrijk gedocumenteerd, maar de omvang van een dergelijk project gaat voorbij 
aan de opzet van deze masterproef. 

Momenteel wordt er ook getracht ontbossing tegen gaan en de gezondheid van kokende vrouwen te 
verbeteren door het gebruik van efficiënte houtbranders voor voedselbereiding [33], zoals te zien op 
Foto 6 uit [34]. 

Mogelijk kan een FL worden ingeschakeld om dergelijke initiatieven te realiseren of te verbeteren. 

 

 

Foto 6 Schone kookkachel 
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Partnerorganisatie Creola v.z.w. Overijse 
 

Om over de nodige expertise en financiële middelen te kunnen beschikken voor de praktische ont-
plooiing van een lokaal ontwikkelingensamenwerkingsproject werd er een samenwerking aangegaan 
met Creola uit Overijse. Deze v.z.w. werkt voornamelijk rond hernieuwbare energie oplossingen in 
Oost- Afrika om de socio-economische ongelijkheid tussen noord en zuid te bestrijden op een duur-
zame en ecologisch verantwoorde wijze. 

Passend binnen deze masterproefopdracht werden de praktische realisaties, alsook de zoektocht 
naar een innovatief appropriate technology - ontwerp uitgevoerd in functie van de noden van de 
partnerorganisatie Creola. 

Situatieanalyse – Onderzoekswerk Kenia 
 

Vijf weken veldwerk werden verricht in het ontwikkelingsland Kenia. Hiervoor werd de republiek met 
de grootste economie van de Oost- Afrika en met naar schatting 43 miljoen inwoners [35] vanaf de 
Oostkust aan de Indische oceaan tot aan zijn Westgrens doorkruist. De hierbij verkregen gegevens 
zijn samen met de in de literatuur beschikbare data verwerkt. Het veldwerk vond plaats in de periode 
februari – maart 2012, net voor de aanvang van één van de twee jaarlijkse regenperiodes in deze 
Afrikaanse streek. De centraal gelegen hoofdstad Nairobi die 7% van de totale bevolking herbergt, de 
belangrijke oostelijke havenstad Mombassa, alsook de westelijke handelsstad Kisumu aan de oevers 
van het Victoriameer werden voor dit onderzoek aangedaan. Naast deze drie grootste steden van het 
evenaarsland zijn talrijke rurale gebieden bezocht, teneinde een genuanceerd globaal beeld van het 
energieconsumptiegedrag van diverse bevolkingsgroepen te bekomen. 

In volgende hoofdstukken wordt gedetailleerd bericht over energieverbruik en de momenteel be-
staande hernieuwbare energieoplossingen in Kenia. Er is nagegaan met welke technologieën poten-
tieel de grootse milieuwinst valt te boeken. 

De bestaande FL’s in Kenia werden bezocht en hun geschiktheid om aan duurzame lokale ontwikke-
lingssamenwerking te doen is onderzocht, zowel voor reeds beschikbare als voor nieuw, nog te ont-
wikkelen, “ appropriate technology”. Er werd nagegaan welke eventuele aanpassingen aan een FL 
hiervoor noodzakelijk zijn. 

 

Energie in Kenia 

Primaire / secundaire energiedragers 
 

Figuur 13 Geleverde energie in Kenia naar type energiedrager, overgenomen uit [36] toont de be-
langrijkste energiedragers in Kenia. Deze voornaamste zijn biomassa, olie en elektriciteit, goed voor 
respectievelijk 74,6%, 19,1% en 5,9%. 
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In het jaar 2007 bedroeg het totale verbruik van primaire energie in Kenia, exclusief hout en houts-
kool 3,62 Mtoe. 

J.K. Kiplagat, R.Z. Wang en T.X. Li bevestigen in hun onderzoek de vaststelling van dit veldwerk 
waaruit het grote aandeel blijkt van biomassa. [36] Hout en vooral het uit hout geproduceerde 
houtskool, is met grote voorsprong de belangrijkste residentiële energiebron in Kenia.  

 

Figuur 13 Geleverde energie in Kenia naar type energiedrager 

Fossiele brandstoffen 

Aardolieproducten 
 

Op maandag 26 maart 2012, kondigt president Kibaki aan dat het bedrijf Tullow Oil tijdens proefbo-
ringen voor het eerst olie heeft gevonden in het noordwesten van Kenia. “Goed nieuws" voor zijn 
land, aldus de president, al is het nog onzeker of de olie ook daadwerkelijk commercieel kan worden 
gewonnen. Indien dat mogelijk zou blijken duurt het nog minstens drie jaar voordat de eerste Ke-
niaanse olie op de markt zal komen. [37] [38] 

Kenia is tot op de dag van vandaag 100% afhankelijk van olie-invoer. In het jaar 2008 werd 55% van 
de door export gegenereerde buitenlandse deviezen gebruikt voor de aankoop van olie.  
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Foto 7 Brandstofprijzen in Kenia - februari 2012 (108 Ksh. = € 1) 

Veruit het grootste aandeel fossiele brandstoffen gewonnen uit olie, wordt in vloeibare vorm aange-
wend voor transportdoeleinden. Foto 7 toont de Brandstofprijzen in Kenia - februari 2012. Tijdens 
het olieraffinageproces ontstaat LPG (Liquefied petroleum gas) als bijproduct. Dit brandbare gas be-
staat voornamelijk uit butaan en propaan en vindt zijn toepassing in Kenia vooral als kookbrandstof. 
Ook kerosine (=paraffine) wordt als kookbrandstof gebruikt. Ongeveer 50% voor transportbrandstof-
fen, 50% voor LPG en 25% voor petroleum van de benodigde kwantiteiten worden in Keniaanse raffi-
naderijen geproduceerd op basis van geïmporteerde ruwe olie. De resterende hoeveelheden worden 
als afgewerkte brandstoffen geïmporteerd [39]. 

Aardgas 
Aardgas (hoofdbestanddeel methaan) in de vorm van LNG (Liquefied Natural Gas) of CNG (Compres-
sed Natural Gas) wordt momenteel nog niet gebruikt in Kenia [40]. 

Wel zijn er plannen om in de havenstad Mombassa de eerste aardgasterminal van het land aan te 
leggen [41], waardoor aardgasgebruik in de toekomst mogelijk zal worden. 

Steenkool 
Jaarlijks voert Kenia - een zeer beperkte hoeveelheid van - gemiddeld ongeveer 0,1 Mtoe (0,153 Mt-
ce) aan steenkool in, voornamelijk bestemd voor de cementindustrie [36]. 

Elektriciteit 

Algemeenheden 
De liberalisering van de Keniaanse elektriciteitsmarkt in oktober 1994 heeft, voortgaande op de cij-
fers van het U.S. Department of Energy in Washington, een aanzienlijke vooruitgang qua capaciteit 
veroorzaakt van het voordien zeer beperkte elektriciteitsnet in Kenia sinds begin jaren 2000 [40]. De 
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capaciteitsverhoging van het Keniaanse elektriciteitsnet van de laatste jaren is voornamelijk veroor-
zaakt door de realisatie van een aantal grote hernieuwbare energieprojecten. Hierdoor is 80% van de 
elektriciteit afkomstig uit hernieuwbare bronnen en behoort de Keniaanse elektriciteitsmix op het 
net tot de meest duurzame ter wereld volgens Kiplagat, R.Z. Wang en T.X. Li [36]. Daar tegenover 
staat dat de resterende elektriciteitsopwekking vaak gepaard gaat met pollutie en inefficiënte tech-
nologieën Foto 8 toont de elektriciteitscentrale in Lamu, Oost Kenia. Deze centrale werkt met vervui-
lende dieselgeneratoren opgesteld in containers. De brandstof wordt er per schip aangevoerd in 
vaten zoals te zien op Foto 8.  

 

Foto 8 Elektriciteitscentrale in Lamu, Oost Kenia, dieselgeneratoren in containers  

Ondanks de recente capaciteitsuitbreidingen slagen de Keniaanse elektriciteitsproducenten er niet in 
om adequate oplossingen te bieden aan de sterk gestegen energievraag. Op landelijk niveau heeft 
18% van de huishoudens toegang tot een vast elektriciteitsnet. In rurale gebieden is dit amper 4% 
van de huishoudens. [36] Door de afwezigheid van een elektriciteitsnet maken kapitaalkrachtigere 
Kenianen soms gebruik van private dieselgeneratoren of / en fotovoltaïsche panelen voor kleine 
vermogens. Te zien op Foto 9 Private dieselgenerator in Mombassa, Oost Kenia. 
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Foto 9 Private dieselgenerator in Mombassa, Oost Kenia 

Kiplagat en R.Z. Wang doen in hun studie geen uitspraken over de talrijke private dieselgeneratoren 
die los van het elektriciteitsnet opereren. De totale elektriciteitsproductie, net en private opwekking 
samen is mogelijk veel minder duurzaam dan de 80% hernieuwbaar van de elektriciteitsmix op het 
net. 

 

Fotovoltaïsch (PV) 
 

Figuur 14 [36] laat hoge zonne-energie instraling in Kenia zien. Langjaargemiddelden variërend naar 
de geografische locatie bedragen 4 a 6 kWh /m² dag, met een gemiddeld landelijk daggemiddelde 
van 5,5 kWh / m² dag [36]. Andere studies rapporteren lokaal tot 6 ,98 kWh /m² dag [42]. 

 



Uitrusting van een Fab Lab voor het opwekken van duurzame energie in ontwikkelingslanden  39 
 

 
Figuur 14 Kenia’s cumulatieve jaarlijkse directe loodrechte straling (DNI) (uitgemiddeld 2000-2002) 

De combinatie dagelijks talrijke uren zonneschijn en een weinig (of niet) ontwikkeld elektriciteitsnet 
schept in Kenia veelvuldige opportuniteiten voor de verkoop van fotovoltaïsche panelen. In verstede-
lijkte zones stelt het vinden van handelsondernemingen, gespecialiseerd in PV geen probleem.  

Directeur Hiren Mehta van Powerlite Electricals te Kisumu verklaart dat zijn bedrijf enkel vrijstaande 
installaties met een maximaal vermogen tot 150 Wp in het gamma heeft. Een PV-paneel wordt 
rechtstreeks gebruikt voor het laden van een 12 volt loodaccu met een typische inhoud van 90 Ah. 
Systemen met uitsluitend 12 volt verbruikers zijn mogelijk, alsook systemen met een 12 VDC naar 
230 VAC 50 Hz omvormer. Omvormers voor netkoppeling zijn niet verkrijgbaar. 24 volt systemen 
werden uit het assortiment geschrapt. Klanten komen hoofdzakelijk uit rurale gebieden waar PV-
elektriciteit steeds vaker wordt toegepast de laatste jaren. 

Bij Botto Solar Nakuru, gelegen in de Rift Valei, brengt medewerker Ben Hwangi een vrijwel gelijk-
aardig verhaal. Hij verkoopt vrijstaande 10 tot 130 Wp PV-installaties met maximaal 100 Ah loodbat-
terij, al dan niet type gel, en dus onderhoudsvrij, met of zonder wisselspanningsomvormer. 

Onderzoek van Kiplagat en R.Z. Wang confirmeren het bestaan van een competitief sterk groeiend 
verkoopsnetwerk voor vrijstaande particuliere PV-systemen. Jaarlijks worden 30000 PV installaties 
met vermogens gaande van 20 tot 100 Wp verkocht in Kenia. In 2003 bedroeg het totaal geïnstal-
leerde vermogen voor naar schatting 220000 PV installaties 4 MWp. In 2009 bedroeg het totaal geïn-
stalleerde PV vermogen 6 MWp. Sterk gedaalde prijzen voor nieuwe PV installaties en een nationale 
overheidsstrategie om scholen en instellingen in geselecteerde gebieden zonder elektriciteitsnet op 
het platteland te voorzien van PV veroorzaakten deze toename van 50% in 6 jaar tijd [36]. 

Er bestaan buitenlandse initiatieven waarbij ook PV-panelen met hogere vermogens of clusters van 
panelen worden toegepast. Foto 13 Hotel The Majlis, Manda Eiland Oost Kenia heeft totaal 174 keer 
210 Wp PV (=36540 Wp) geïnstalleerd. 
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Ingenieur Stian Mundal, Noors student aan de NTNU School of Entrepreneurship in Trondheim, te-
vens medeoprichter van RE SOLAR, vertelt tijdens een interview op 14 februari 2012 in Nairobi over 
zijn nieuw opgericht bedrijf. De bedrijfsactiviteit van Rural Electric Solar bestaat in het verschaffen 
van energieoptimalisatie oplossingen met geïmplementeerd financieringsplan in Oost- Africa. De 
focus ligt daarbij op het gebruik van fotovoltaïsche panelen [43]. Het bedrijf zou 2 maanden later, op 
16 april 2012, de “Grønn Fases Energipris 2012” in ontvangst mogen nemen van Ola Borten Moe, 
olie- en energieminister in Noorwegen. De Noorse regering beloont het initiatief van RE SOLAR met 
een bedrag van 50000 Noorse kroon (€ 6619) [44]. 

In een ander project ter bescherming van Kenia’s laatste overgebleven gebied regenwoud, ontving 
Kakamega Environmental Education Program (KEEP) als buitenlands ontwikkelingssamenwerkings-
project een PV-installatie met een totaal vermogen van 480 Wp, te zien op Foto 10. 

 

Foto 10 Fotovoltaïsche installatie van KEEP 

Ondanks de sterk gestegen belangstelling blijft het totale aandeel door PV opgewekte energie be-
perkt tot minder dan 1% [36]. 

Waterkracht 
 

Waterkracht is verantwoordelijk voor meer dan 70% van de elektriciteitsproductie in Kenia. In 2009 
bedroeg de totale geïnstalleerde capaciteit 709 MW aan grote waterkracht en 31 MW 
aan kleine waterkrachtcentrales. Foto 11 toont de Sondu 60 MW Waterkrachtcentrale. Kenia be-
schikt over een aanzienlijk potentieel aan waterkracht, grootteorde 3000-6000 MW. Geschat wordt 
dat 1509 MW economisch verantwoord ontgonnen kan worden en dat 1310 MW geschikt is voor 
projecten van minimaal 30 MW [36]. 
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Foto 11 Sondu 60 MW Waterkrachtcentrale 

 

Wind  
 

Gebruik van windenergie voor elektriciteitsopwekking is een relatief recent verschijnsel in Kenia waar 
de bekendheid van en de belangstelling voor gestaag groeit. Toegenomen vraag naar energie, stij-
gende olieprijzen, invloeden van droogteperiodes op waterkrachtcentrales en de wil om het opwar-
men van de aarde aan te pakken, worden hiervoor als oorzaken beschouwd door  en R.Z. Wang. 

In augustus 2009 is een eerste windmolenpark met een totale capaciteit van 5,1 MW in gebruik ge-
nomen op Ngong Hills in de buurt van Nairobi (Foto 12). 

De 49 m hoge netgekoppelde windturbines met elk een nominaal vermogen van 850 kW zijn gefinan-
cierd door een Belgische staatslening aan Kenia. De zes turbines zullen naar schatting jaarlijks 4,9 
GWh produceren. 

 

Foto 12 Windfarm aan Ngong Hills, omgeving Nairobi 
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Lopende projecten voorzien voor 2012 en 2013 de ingebruikname van nieuwe windfarms met geza-
menlijk 424 MW nominaal vermogen, verspreid over 4 verschillende locaties in het land [36]. 

Private initiatieven omtrent windenergie zijn nog zo goed als onbestaand in Kenia. Foto 13 Hotel The 
Majlis, Manda Eiland Oost Kenia is volgens de manager het enige hotel dat (deels) gebruik maakt van 
hernieuwbare energie. Rechts van het gebouw is één van de twee 5 kW verticale as windturbines 
zichtbaar. Verder beschikt het hotel over twee 2 kW horizontale as windturbines. De overige ener-
giebehoefte wordt gedekt door totaal 36,54 kWp aan PV-panelen en vooral door de vier dieselgene-
ratoren met een gezamenlijk nominaal vermogen van 165,8 kVA. 

 

 

Foto 13 Hotel The Majlis, Manda Eiland Oost Kenia 

 

Geothermie 
Foto 14 toont de Boorput bij Olkaria 1, 45 MW Geothermische centrale in Hell's Gate National park, 
Rift valley Naivasha. Kenia beschikt over een behoorlijk, nog niet ontgonnen, potentieel aan geo-
thermische energie, grootteorde 4000-7000 MW. Slechts 4% van het geothermisch potentieel wordt 
momenteel benut van de volgens de Keniaanse overheid “minst dure” elektriciteitsopwekking [36]. 
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Foto 14 Boorput bij Olkaria 1, 45 MW Geothermische centrale 

 

Geothermie mag dan als duurzaam bekend staan, de impact van een dergelijk project op de omge-
ving kan onmogelijk worden ontkend. Tientallen omheinde boorputten verspreid over een gebied 
van enkele honderden hectaren spuien luidruchtig stoom, in een groot gebied rond de bezochte Ol-
karia 1 centrale. Via dikke opvallende leidingen worden de verschillende boorputten met het turbi-
negebouw verbonden, wat een niet te negeren landschapsvervuiling betekend. Hell's Gate National 
park verandert van een mooi en rustig natuurpark in een lelijk luidruchtig industrieterrein eens de 
voor geothermie gebruikte zone wordt betreden! De filosofie dat een nationaal park in alle omstan-
digheden bescherming dient te bieden aan delicate biotopen met authentieke plant- en diersoorten 
wordt door de Keniaanse overheid niet gevolgd. 

 

Biomassa 
 

Door sterk gestegen energieprijzen op de internationale markten nemen steeds meer Kenianen 
noodgedwongen (opnieuw) hun toevlucht tot biomassa. Met 74,6 % is biomassagebruik de voor-
naamste energiebron in Kenia, zoals te zien op Figuur 13 Geleverde energie in Kenia naar type ener-
giedrager [36]. 

Ook andere bronnen bevestigen dat biomassa een belangrijke energiebron is in ontwikkelingslanden. 
Gestaafd met volgend citaat uit Renewable Energy Power for A Sustainable Future van Godfrey Boyle 
[45] pagina 108: 

‘Biomass accounts for about a third of Total primary energy consumption in the developing countries 
(up to 90 % in some of the poorest), and its Total annual contribution continues to rise.’ 

Tijdens het veldwerk in Kenia werd dit gegeven ontegensprekelijk bevestigd, hout (inclusief houts-
kool) bleek een zeer veel gebruikte energiedrager te zijn. 
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Brandhout 
 

De huidige toepassingen van brandhout in Kenia beperken zich tot directe benutting van verbran-
dingswarmte. Biobrandstoffen op basis van hout worden (nog) niet geproduceerd volgens J.K. 
Kiplagat, R.Z. Wang en T.X. Li [36]. 

Door de toegenomen energievraag en de hoge olieprijzen bestaat er een onevenwicht in aanbod en 
vraag naar brandhout. Onvermijdelijk resulteert dit in prijsstijgingen voor brandhout en een steeds 
groter aandeel “niet duurzaam” gewonnen hout. Minder dan 40% van de totale houtproductie ge-
schiedt op een duurzame manier. Dit cijfer daalt jaarlijks met 0,6 %. De hoge houtprijzen maken (ille-
gale) houtkap tot een steeds lucratievere bezigheid en legt grote druk op de resterende bossen en 
vegetatievoorraden, met ontbossing en versnelde landdegradatie tot gevolg. Foto 15 toont dat ont-
boste gronden soms worden ingenomen door andere industrieën zoals de Sisal productie. 

 

 

Foto 15 Voormalige bos, nu sisalplantage 

Bevolkingstoename, gebrek aan toegankelijke brandstoffen ter vervanging van biomassa en opruk-
kende armoede zijn volgens Kiplagat en Wang de oorzaken van de gestegen houtvraag. 

 

Voor voedselbereiding vereist brandhout, gebruikt op een open vuur, nauwelijks bijzondere kennis of 
apparatuur. Hiervoor volstaan 3 stenen. (Kooktechnieken en kooktoestellen worden verderop in 
deze thesis uitgebreider besproken in het hoofdstuk kooktoestellen)  

Houtskool 

Algemeenheden 
Voortgaande op de vaststellingen in dit onderzoek blijft de aanwending van brandhout in zijn basis-
vorm, voor toepassingen waar warmteproductie wenselijk is, voornamelijk een plattelandsaangele-
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genheid. Landelijk gezien is houtskool “DE” brandstof in Kenia, dit wordt bevestigd door volgend 
citaat: 

“Charcoal is a key bioenergy resource in Kenya, providing domestic energy for 82% of urban and 34% 
of rural households” 

uit The Kenya Charcoal Policy Handbook [46] p. 4 

In het ganse bereik van verschillende vestigingsplaatsen en woningtypes, variërend van enkele hutjes 
in een zeer afgelegen landelijk gebied, een sloppenwijk aan een stadsrand, tot en met de wolken-
krabbers in de metropool Nairobi, één constante tijdens dit hele onderzoek: “Charcoal is everywhe-
re”. Enkele voorbeelden zijn te zien op Foto 16. 

Houtskool biedt het voordeel compact en eenvoudig doseerbaar te zijn. Het geeft geen rookgassen af 
tijdens de verbrandingen waarbij snel hoge temperaturen worden bereikt. 

Verkoopspunten, prijzen en wetgeving 
 

Productie, handel, in- en uitvoer van houtskool zijn in principe aan strikte regels gebonden, terug te 
vinden in het officiële Keniaanse ” Charcoal Policy Handbook”. Enkel duurzaam geproduceerd hout 
komt in aanmerking zodat ontbossing en land degradatie worden vermeden [46]. 

Verderop in deze tekst onder de titel “Illegale handel” wordt aangetoond dat de Keniaanse overheid 
er niet altijd in slaagt de wettelijke verplichtingen hieromtrent af te dwingen. 

In het Keniaanse straatbeeld vindt men een zeer grote verscheidenheid aan houtskoolverkopers. 
Gelegenheidsverkooppunten langs de wegrand waar een individu met een kleine voorraad houtskool 
van hooguit 15kg slechts één product tracht te slijten. De opgetekende prijzen voor een kilo los ver-
kochte houtskool in februari – maart 2012 zijn 20 à 35 Ksh. (€ 0,185 à € 0,278). 

Permanente handelsondernemingen van uiteenlopende groottes met drogisterij en voedingsproduc-
ten, hebben houtskool permanent in hun assortiment. Opgetekende prijzen variëren van 20 tot 35 
Ksh. (€ 0,185 à € 0,324).  

In supermarkten werden uitsluitend voorverpakte houtskooleenheden aangetroffen van 2,5 tot 10 kg. 

Naast losse houtskoolverkoop is de meest verspreidde verpakkingsvorm een kunststof zak met daar-
in 40 kg houtskool, te zien op Foto 16. De Keniaanse overheid past in zijn “Charcoal Policy Handbook” 
ook deze verpakkingsvorm toe als maatstaf voor maximaal te produceren en transporteren hoeveel-
heden [46]. 
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Foto 16 Houtskoolhandel in Kenia 

De opgetekende prijzen voor een 40 kg zak houtskool in februari – maart 2012 zijn 480 à 650 Ksh, 
omgerekend € 0,11 à € 0,15 per kg. 

Diverse geïnterviewde personen bevestigen dat houtskoolprijzen tijdens het regenseizoen aanzienlijk 
stijgen. Prijsverdubbeling blijkt soms voor te komen tijdens zeer lang aanhoudende regenperiodes. 

Houtskool, ook te koop in dagelijkse kleine hoeveelheden, blijkt vanwege zijn lage kostprijs per een-
heid, de meest gebruikte huishoudelijke brandstof, tevens betaalbaar voor gezinnen of ondernemin-
gen met beperkte financiële middelen [46]. 

 

Benodigde daghoeveelheden 
 

Geïnterviewde gebruikers verklaren dat een doorsnee Keniaans gezin van 4 personen gemiddeld 2 à 
3 kg houtskool per dag nodig heeft. Het officiële Keniaanse “The Kenya CharcoalPolicy Handbook” uit 
2011 maakt melding van 2,4 miljoen ton houtskoolproductie voor het jaar 2000. Door bevolkings-
aangroei, verstedelijking en toegenomen huisnijverheid neemt de vraag naar houtskool jaarlijks toe 
[46]. Volgens de Wereldbank telde Kenia tijdens de eeuwwisseling 31,25 miljoen inwoners [47], wat 
zou neerkomen op een gemiddeld daggebruik van 2,1 kg houtskool / capita. Hierbij dient opgemerkt 
dat niet alle houtskool voor huishoudelijke doeleinden wordt benut. Om 2,1 kg houtskool te produ-
ceren is maar liefst 8,4 a 21 kg hout vereist (zie volgend alinea: Kleinschalige ambachtelijke houts-
koolproductie).  

 

Kleinschalige ambachtelijke houtskoolproductie 
 

 “Charcoal is a beautiful thing to turn out, when your kiln is burnt and opened up, and the contents 
spread on the ground. Smooth as silk, matter defecated, freed of weight, and made imperishable, the 
dark experienced little mummy of wood.” Uit: Out of Africa, p.165, Karen Blixen [48].  
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Vorig citaat uit 1937 kan aantonen dat ambachtelijk houtskoolproductie geen recent veerschijnsel is 
op het Afrikaanse continent. Ook in 2012 wordt dit soort ambachtelijk houtskool branden nog veel-
vuldig toegepast door landbouwersgemeenschappen. Diverse brandende of recent gebruikte houts-
koolputten, zoals te zien op Foto 17 waarop Rurale artisanale houtskoolproductie is te zien, bevesti-
gen die stelling. 

 

Foto 17 Rurale artisanale houtskoolproductie 

Houtskool kan worden geproduceerd door de verwarming van hout tot op het punt van pyrolyse in 
afwezigheid van zuurstof. Mits dit procedé plaatsvindt onder gecontroleerde omstandigheden, 
waarbij de vrijgekomen volatiele substanties worden opgevangen en nabewerkt, kan dit een relatief 
proper en energie-efficiënt proces zijn [45][49]. 

Echter, bij geen enkele van de in Kenia bezochte installaties, artisanaal of grootschalig, zijn maatrege-
len aangetroffen die voorkomen dat dampvormige teer- en olieverbindingen of restproducten van de 
onvolledige verbranding in de atmosfeer terecht komen. Via dergelijke verontreinigende productie-
methoden wordt slechts 1 kg houtskool uit 4 tot 10 kg hout geproduceerd. Tot driekwart van de ori-
ginele energie-inhoud kan verloren gaan en hierdoor is houtskool waarschijnlijk de meest broeikas-
gas producerende brandstof ter wereld [45][49]. 

Het kleinschalige ambachtelijke procedé is niet erg arbeidsintensief en het vereist ook geen bijzonde-
re installaties of attributen. Hierdoor is dit een gemeenzame techniek. Nadat het (liefst droge) hout 
verzameld is, worden de dikke takken samen met gedroogde grassen of een ander droog beschikbaar 
brandbaar biomateriaal in een ondiepe put in de grond geplaatst en vervolgens in brand gestoken. 
Bovenop de brandende materialen wordt een laag hout geplaatst. Het brandend geheel wordt cen-
traal afgedekt met grond, afkomstig uit de gegraven put. De randen blijven open, waardoor er een 
gereduceerde luchttoevoer naar de smeulende materialen blijft bestaan. In de afdekking worden 
enkele kleine gaten voorzien, zodat rookdampen kunnen ontsnappen. 2 dagen later, wanneer het 
smeulen is gestopt, wordt de bovenste grondlaag terug verwijderd en is de houtskool gebruiksklaar. 
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Grootschalige productie 
 

Om houtskool in grote hoeveelheden te produceren moet officieel gebruikt worden gemaakt van 
aangepaste energiezuinige houtskoolovens, in het Engels ‘kilns’ genaamd. 

“The Kenya Charcoal Policy Handbook” spreekt niet over fabricageprocedés waarbij vluchtige sub-
stanties worden opvangen en nabehandeld. Er is enkel sprake over moderne en efficiënte ovens 
maar het is onduidelijk wat daarmee wordt bedoeld. 

Volgende twee citaten [46] illustreren de ambiguïteit over het al dan niet verplicht gebruik van mo-
dern ovens en technologieën. 

“The wood should be converted into charcoal using modern kilns to reduce waste, and the consumers 
should use modern energy conserving cook stoves and other techniques.”  

“The type of technology to be used for converting wood to charcoal such as the traditional or im-
proved efficiency technologies – the improved technologies are preferred for charcoal production so 
that wood is not wasted, as they produce more charcoal from the same volume of fuelwood than 
traditional production.” 

 

 

Foto 18 Efficiënte houtskooloven voor grootschalige houtskoolproductie, Oost Kenia 
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Ook dit soort grote “efficiënte” houtskooloven, zichtbaar op Foto 18, veroorzaakt nog steeds veel 
milieuvervuiling, aangezien er geen opvang en nabewerking van de volatiele substanties plaatsvindt. 

In de nabijheid van deze bezochte houtskooloven aan de bosrand situeren zich een tiental kleine 
lemen woningen, typerend voor de streek. In hun bestaan hangen de bewoners volledig af van de 
houtskoolproductie. “ The Kenya Charcoal Policy Handbook” raamt de omvang van de jaarlijkse 
houtskoolmarkt op 32 miljard Ksh. (€ 296,3 miljoen) (Cijfers voor 2005) Stijgende houtskoolproductie 
kan een bijdrage leveren aan de economische groei van Kenia [46]. 

 

Illegale handel 
 

Productie, handel, in- en uitvoer van houtskool worden door de Keniaanse overheid consciëntieus 
geregeld via het obligate ” Charcoal Policy Handbook” [46]. 

Volgende voorbeelden tonen aan dat de Keniaanse overheid soms faalt de naleving van de door haar 
uitgevaardigde wetten af te dwingen. 

West Kenia. 

 

Foto 19 Illegale houtskoolhandel aan het Victoriameer 

Foto 19, gemaakt op 10 maart 2012, toont illegale houtskoolhandel rond het Victoriameer. Deze 
clandestiene aanmeerplaats een eind buiten de officiële haven van Kisumu, Kenia’s 3e grootste stad, 
wordt onder meer gebruikt voor verboden houtskoolhandel met buurlanden Oeganda en Tanzania. 
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De locaties zijn bekend en zelfs bij daglicht worden ze gebruikt, zoals blijkt uit Foto 19. Volgens de 
lokale bevolking een zoveelste illustratie van corrupte politiediensten en ambtenarij in hun land. 

Oost Kenia. 
Op 23 februari 2012 arriveerde de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton in 
Londen om er een conferentie bij te wonen die zich zal richten op de manier waarop de internationa-
le gemeenschap kan helpen bij het stabiliseren van de chaotische situatie in Somalië. Op de agenda 
onder meer de rol van houtskool, aldus de nieuwszender CNN [50]. 

Citaat: “Charcoal exports have been one way that al-Shabaab, the terrorist organization, has been 
trying to effectively earn money.” 

Somalische gewapende al-Shabaab milities zijn regelmatig actief in het buurland Kenia. Hoewel offi-
ciële cijfers ontbreken of niet publiek zijn, is het hoogstwaarschijnlijk dat minstens een deel van de 
illegale houtskool uitvoer via de Indische Oceaan richting buurland Kenia wordt verscheept.  

Het valt buiten het bestek van deze thesis om dieper in te gaan op politieke en economische aspec-
ten van illegale (houtskool)handel in Afrika. Vanuit hernieuwbare energie standpunt is het evenwel 
belangrijk om in te zien dat stijgende brandstofprijzen een toenemende druk op houtvoorraden over 
de landsgrenzen heen met zich mee kan brengen, zonder dat overheden hierop voldoende invloed 
kunnen uitoefenen. 

Andere vormen van biomassabenutting 

Biomassa briketten  
Ter vervanging van hout en houtskool kunnen allerhande biomassabronnen zoals zaagmeel, bladeren, 
takjes, rijst- of (suiker)rietafval tot compacte briketten worden geperst. Minstens een van de biomas-
sa bestanddelen dient de functie van bindmiddel te kunnen vervullen. Ook (afval)papier kan als bin-
dend biomassabrandstof/bindmiddel worden gebruikt. 

Eerst wordt de biomassa verkleind, vermengd en opgelost in water tot een homogene soep ontstaat. 
Een holle geperforeerde cilinder wordt gevuld met deze soep. Met behulp van een stamper en een 
zware pers wordt het overtollige water verwijderd. Wat overblijft is een briket die, na 4 dagen in de 
zon te zijn gedroogd, klaar is als houtskool vervangende brandstof, zoals te zien op Foto 20. 
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Foto 20 Biomassa briketten, bruikbaar als houtskoolvervanger 

Exact cijfermateriaal hierover ontbreekt maar volgens de vaststelling in dit onderzoek worden bio-
massabriketten slechts lokaal en op zeer kleine schaal benut. 

Biomethanisatie 
 

Het biomethanisatieprocedé waarbij biomassa (met hoge vochtinhoud) door anaerobe vergisting 
wordt omgezet tot onder andere methaangas (CH4 ), wordt succesvol toegepast in kleinschalige pri-
vé-installaties, zoals er één te zien is op Foto 21. Het brandbare methaangas kan worden aangewend 
voor verlichting, warmteproductie of, indien gecombineerd met een verbrandingsmotor en genera-
tor, voor elektriciteitsopwekking. 
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Foto 21 Kleinschalig biogasproject 

   

 

Het potentieel voor huishoudelijke biogasproductie in Kenia wordt geschat op 1,25 miljoen eenhe-
den. Ondanks inspanningen van talrijke NGO’s en een subsidieprogramma van de overheid blijft het 
aantal gebouwde familiale biogaseenheden beneden de 1500. Gebrek aan adequate informatie over 
de technologie, hoge investeringskosten kosten (75000 Ksh. / € 700) en de afwezigheid van water 
worden hiervoor als oorzaak gezien. 

Naar schatting zou bijna 80% van de installaties operationeel zijn. Constructiefouten, veelvuldig en 
duur onderhoud en zwakke technische ondersteuning zijn volgens  en R.Z. Wang hiervoor verant-
woordelijk. 

De bezochte biogasinstallatie van een kleine landbouwersfamilie met 2 koeien en 3 varkens, in de 
heuvelachtige Thika regio, noordoost van Nairobi kende geen van door Kiplagat en Wang gemelde 
problemen [36]. Er is een maandelijkse technische opvolging voorzien door een ingenieur verbonden 
aan de installerende organisatie. 
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Vooral opvallend bij dit project was de zeer hoge mate van toe-eigening (“ownership”) waarvan de 
eigenaars blijk gaven. 

 

Andere hernieuwbare energie toepassingen 
 
Thermische benutting van zonne-energie voor huishoudelijke en commerciële toepassingen zoals 
drogen of verwarmen wordt toegepast in verschillende vormen. Zonneboilers voor warmwaterberei-
ding, te zien op Foto 22, zijn commercieel beschikbaar. Versies van 120, 200 en 300 liter inhoud wor-
den aangeboden voor respectievelijk 200000, 250000, 30000 Ksh. (1852, 2315, € 2778). In verstede-
lijkte wijken, bewoond door de socio-economisch sterkste groepen, duiken regelmatige toepassingen 
van deze technologieën op in het straatbeeld. Volgens Kiplagat en Wang telt Kenia 7000 installaties, 
met een gezamenlijk oppervlak van 140000 m², voor de thermische benutting van zonnewarmte. 

Op het socio-economisch inferieure platteland duiken sporadisch parabolische zonnekooktoestellen 
op, afkomstig uit ontwikkelingssamenwerkingsprojecten. Zonneovens (box cookers), Fresnel lens 
cookers alsook de goedkope panel cookers werden tijdens dit onderzoek nergens aangetroffen. 

 

 
Foto 22 Zonneboiler, te koop bij Powerlite Electricals in Kisumu 

 
Twee Keniaanse plattelandsdorpen aan de Oostkust gebruiken op zonne-energie werkende semi-
industriële ijsmachines, die in het kader van dit onderzoek niet konden werden bezocht [36][51]. 
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Ongebruikt potentieel hernieuwbare energie  
 

Voor zonne-energie bestaat er een zeer groot potentieel en in de toekomst zal energieopwekking 
door zonne-energie belangrijker worden, aldus Kiplagat en Wang. Slechts een geringe hoeveelheid 
aan bewezen windenergiemogelijkheden wordt op dit ogenblik geëxploiteerd. Ongeveer 30% van de 
waterkracht en ruwweg 4% van de potentiële geothermische bronnen worden momenteel benut. 
Verder bestaat er in Kenia een potentieel voor energieopwekking uit biomassa, voornamelijk suiker-
riet [36].  

De sterke groei in de vraag naar energie en de eindigheid van de nieuw gevonden bronnen van fos-
siele brandstoffen bieden uitstekende mogelijkheden voor particuliere beleggers om te investeren in 
duurzame energie opwekking [36]. 

 

Jaarlijks gezinsbudget kookbrandstof 
 

Veel gezinnen zijn voor huishoudelijke energievoorziening noodgedwongen aangewezen op houts-
kool. Houtskool kost een gemiddeld Keniaans gezin jaarlijks ongeveer 12.000 Ksh. (€ 111,1) en is 
daarmee de goedkoopste kookbrandstof. Vloeibaar petroleum gas (LPG) of elektriciteit kosten voor 
datzelfde gezin jaarlijks, volgens de cijfers van juni 2011, respectievelijk 31.760 Ksh. (€ 294) en 59.200 
Ksh. (€ 548,2) In juni 2011 bedroeg de prijs van een 13 kilogram LPG cilinder 2.500 (€ 23,1) Ksh. of 
1.000 Ksh. (€ 9,3) voor 6 kilogram cilinder volgens “ The Kenya Charcoal Policy Handbook”. Ter verge-
lijking, de huidige gasprijzen (maart 2012), te zien op Foto 7, kenden op minder dan een jaar tijd een 
prijsstijging van ongeveer 50%. Voor sommige lage inkomens huishoudens of ondernemingen is het 
onmogelijk genoeg geld te sparen om zelf de kleinste verpakkingseenheid te kunnen betalen. Houts-
kool echter kan worden aangeschaft in kleine hoeveelheden,. Anderhalve kilo kost tussen Ksh. 30 - 
50, (€ 0,28 - € 0,46) [46]. 

 

Conclusies: potentieel interessante hernieuwbare energiebronnen 
 

Kenia beschikt over een omvangrijk, nog grotendeels onontgonnen, potentieel aan hernieuwbare 
energiebronnen verspreid over grote delen van zijn grondgebied. 

Op basis van beschikbaarheid kan zonne-energie als de potentieel meest interessante hernieuwbare 
energiebron voor FL-projecten in Kenia worden aangeduid. Ook voor wind, waterkracht en biomassa 
projecten valt op basis van ditzelfde criterium van beschikbaarheid een groot aantal mogelijke toe-
passingen te verwachten. 

Voor een beperkt aantal zeer specifieke locaties, waar economisch oninteressante aardwarmtebron-
nen zich dicht bij het oppervlak bevinden, kunnen met behulp van FL’s mogelijk interessante klein-
schalige geothermische toepassing worden ontwikkeld. 
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Hout en houtskool consumerende toestellen 
 

Met, via vervuilende inefficiënte technieken geproduceerd, houtskool als populairste huishoudelijke 
brandstof in Kenia, valt de grootste totale milieuwinst te verwachten met hout (houtskool) bespa-
rende of vervangende hernieuwbare energiebronnen. In dit hoofdstuk worden daarom de voor-
naamste hout en houtskool consumerende toestellen besproken. 

 

Kooktoestellen 
 

Alle kooktoestellen zijn bijna uitsluitend kleinschalig en individueel van karakter. Daar staat tegen-
over dat ze extreem talrijk zijn en in haast alle lagen van de volwassen bevolking worden gebruikt. De 
collectieve impact van alle individuele kooktoestellen op hout en houtskool samen is hierdoor ex-
treem groot en kan als volgt worden berekend: 

Totale impact = Individuele impact * aantal individuele eenheden 

Mits wordt aangenomen dat FL-projecten kleinschalig en individueel van aard zijn, dan valt te ver-
wachten dat er in Kenia met FL-projecten die zich richten op hernieuwbare energie kooktoestellen, 
de grootste potentiële totale milieuwinst te boeken valt. 

 

Drie steen techniek 
 

Deze zeer oude en eenvoudige kooktechniek wordt in rurale gebieden soms nog toegepast voor 
voedselbereiding, zowel binnen als buitenshuis. De techniek vereist nauwelijks bijzondere kennis of 
apparatuur maar is zeer energie-inefficiënt en ongezond wanneer binnenshuis toegepast. 

In de medische literatuur worden mogelijke gezondheidsrisico’s verbonden aan het gebruik van open 
vuren binnenshuis, te zien op Foto 23, uitvoerig gedocumenteerd. In het bestek van deze thesis 
wordt niet dieper in gegaan op de medische aspecten hiervan. Vrouwen en kinderen verblijven ech-
ter vaak langdurig in dit soort schadelijke omgevingen [52]. 
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Foto 23 Open vuur binnenshuis 

 

Volgens de plattelandsbewoners die tijdens de studiereis werden geïnterviewd hebben de rookdam-
pen binnenshuis echter een dubbel voordeel. Plantaardige dakconstructies worden erdoor beter 
bestand tegen het regenseizoen, aangezien ze minder snel zullen gaan rotten. Verder blijven insecten 
weg vanwege de rook. Ook de malariamug! Gevaren voor de gezondheid vanwege de rook zijn de 
geïnterviewde gebruikers onbekend. 

 

Verbeterde drie steen techniek variant 
 

Foto 23 toont naast de 3 steen techniek ook nog twee, niet in gebruik zijnde, keramische toestellen 
die een goedkoop energie-efficiënt alternatief kunnen bieden voor het klassieke koken op 3 stenen. 
Dit apparaat ondersteunt de kookpot, beperkt gelijktijdig de luchtovermaat en houdt de vluchtige 
substanties (langere tijd) in een kleiner verbrandingsvolume onder de kookpot waardoor er minder 
warmte en (onverbrande) volatiele biomassa verloren gaan. 
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Jikos 

Klassieke jiko 
 

Een kooktoestel dat gebruik maakt van houtskool (soms ook hout of andere biomassa) staat lokaal in 
Kenia bekend als een jiko. Te zien op Foto 24 Verschillende soorten één kookpot jiko's. Eén kookpot 
Jiko’s zijn te koop vanaf 100 Ksh. (€ 0,93) voor de eenvoudigste types, die maximaal 1,5 jaar meegaan 
alvorens te zijn doorgebrand aldus een verkoper in Lamu. 

  

 

Foto 24 Verschillende soorten één kookpot jiko's 

Een middenklasse uitvoering kost 150 Ksh. (€ 1,39) à 200 Ksh. (€ 1,86) terwijl de duurste exemplaren 
(exclusief kat) voor 500 Ksh. (€ 4,63) van eigenaar wisselen. 

Diverse andere soorten Jiko's voor bakken of frituren bestaan waarvan er enkele te zien zijn op Foto 
25. 

 

 

Foto 25 Jiko's voor bakken of frituren 
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Verbeterde jikos 
 

Meer koken met minder brandstof kan volgens sommige verkopers met verbeterde jiko’s. Deze jiko’s 
beschikken over isolatie en nauwkeurig ontworpen lucht aan- en afvoervoorzieningen. Foto 26 toont 
enkele Energiezuinige jiko’s van de firma Boto Solar in Nakuru. Ook zijn er hulpprogramma’s waarbij 
aan kleine lokale gemeenschappen wordt aangeleerd hoe efficiëntere kooktoestellen te bouwen en 
te gebruiken. 

 

 

Foto 26 Energiezuinige jiko’s 
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Jiko productie eenheden 
 

Tijdens het werkbezoek aan Kenia werden 4 productievestigingen voor jiko’s bezocht in de verschil-
lende locaties: Malindi, Lamu, Nairobi en Nakuru. De kleinste, een tweemanszaak nabij Malindi, te 
zien op Foto 27. 

 

 

Foto 27 Jiko's produceren nabij Malindi 

 

In een ander bedrijf, aan de rand van Kibera, Nairobi’s grootste sloppenwijk, vertelt manager Felix 
Otieno dat zijn meer dan duizend werknemers tellende bedrijf dagelijks enkele duizenden jiko’s kan 
produceren. Er bestaat geen opleiding binnen het reguliere onderwijssysteem om de nodige vaardig-
heden hiervoor te leren. Werknemers worden binnen het bedrijf opgeleid volgens Felix Otieno. 

In alle productie-eenheden wordt uitsluitend gewerkt met eenvoudige handgereedschappen en ont-
breekt elke vorm van automatisering. 

Dergelijke niet machinale produceeromgeving vereist behalve (bij)scholing van de personeelsleden, 
nauwelijks infrastructurele aanpassingen om over te schakelen op productie van solar box cookers of 
andere hernieuwbare energie benuttende kooktoestellen. 
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Waterverwarmers / houtovens 
 

In verstedelijkte en / of toeristische regio’s werden enkele andere toepassingen van brandhout ge-
zien, zoals (douche)waterverwarmers zichtbaar op Foto 28 of een zeldzame pizzaoven. In hoger gele-
gen steden, zoals Nairobi, gebruiken sommige nachtwakers een open vuur als bescherming tegen 
nachtelijke temperaturen beneden 20°C. De totale milieu-impact van deze toepassingen lijkt eerder 
beperkt in vergelijking met de alom gebruikte jiko’s. 

 

 

 

Foto 28 Houtstook waterverwarmers 
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Fab Lab 
 

Kenia telde in het voorjaar van 2012 twee, onafhankelijk van elkaar opererende, FL’s. Beide zijn in 
het kader van dit onderzoek bezocht. Hierbij is gekeken naar de materiële uitrusting van het lab en 
werd de FL-manager geïnterviewd over – al dan niet nog lopende – duurzame energieprojecten. Ook 
de mogelijke rol van het FL in ontwikkelingssamenwerkingperspectief werd onderzocht. 

 

University of Nairobi 
 

Woensdagnamiddag 15 februari 2012 13u30, in het FL gelegen in de miljoenenstad Nairobi is afge-
sproken Ken Abwao te ontmoeten, FL-manager aan de oudste universiteit van het land. 

 

 

Foto 29 Fab Lab Nairobi 
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8 jongens en 2 dames – allen Afrikaans ogende studerende twintigers, afkomstig uit betere sociale 
klasse – zijn drukdoende aan het werk op computers in het FL. De pc’s zijn een mix van laptop en 
desktop modellen die al dan niet deels gedemonteerd zijn. Opvallend, zonder uitzondering staat alle 
aanwezige rapid prototyping machinerie: Epilog Mini 24 CO2 Lasercutter, NextEngine 3D-scanner, 
Roland MDX tafelfreesmachine en portaalfrees (shop bot), er op dat ogenblijk ongebruikt bij. 

Ken Abwao, linksonder op Foto 29 Fab Lab Nairobi, vertelt dat er momenteel geen lopende her-
nieuwbare energieprojecten zijn. 5 à 10 jaar geleden heeft een collega - die niet langer werkzaam is 
aan de instelling - er onderzoek gedaan naar parabolische zonnekooktoestellen en zonneovens. Meer 
recent werd er een klein windturbinemechanisme door studenten conceptueel uitgetest.  

Het Nairobi FL is louter academisch georiënteerd en speelt geen enkele rol in, onderzoek naar, of in 
toepassingen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking. Hernieuwbare energieën staan niet 
hoog op de prioriteitenlijst. 
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Aro Fab Fab Kenya West, Bondo Regio 
 

50 km van de havenstad Kisumu, Kenia’s 3e grootste stad gelegen aan het Victoriameer, in het lande-
lijke district Bondo, is het tweede FL gelokaliseerd. In tegenstelling tot het Nairobi FL maakt “Aro 
fablab Kenya West” geen deel uit van een universiteit, maar is het lab tot stand kunnen komen in het 
kader van officiële Noorse ontwikkelingssamenwerking. 

Verantwoordelijke Peter Nyuyl, Noors staatsburger en te zien op Foto 32, geeft een uitgebreide rond-
leiding en interview op 27 februari 2012. Hij is op dat ogenblik de enige niet Keniaan die ter plaatse 
werkt. Jaarlijks bezoekt hij enkele maanden het project dat verder volledig wordt gerund door lokale 
mensen. De Noorse overheid voorziet de financiële middelen. 

Alle Aro projecten kaderen in een filosofie van ontwikkelingssamenwerking, hetgeen zich vertaalt in 
een minder elitair publiek en praktisch toepasbare projecten, in vergelijking met het academische 
Nairobi FL. Ondanks het minder elitaire karakter blijft er echter nog steeds een groot contrast be-
staan tussen de FL bezoekers en de gemiddelde Keniaan op het platteland, die afgaande op volgend 
citaat uit het FL charter [53], welkom is in elk FL. 

“Open toegang: iedereen mag het FL gebruiken om (bijna) alles te maken (zolang dat niemand scha-
de berokkent); je moet zelf uitvinden hoe je het doet en je moet het FL delen met anderen”  

De belangrijkste doelstelling  van het ARO FL omvat zonne-energie benutting stimuleren bij lokale 
mensen, gebruikmakend van hun eigen kennis in combinatie met de FL infrastructuur. De beschikba-
re rapid prototyping machines bestaan uit computers met internetverbinding, lasersnijder Epilog 
Mini, Roland MDX tafelfreesmachine en vinylsnijder Roland Camm-1. Verder zijn diverse werktuigen 
ter beschikking waaronder ook een lasapparaat. Tijdens het bezoek in februari vereisten de veelvul-
dige activiteiten van die dag geen rapid prototyping apparatuur. Ook de Aro FL projecten die verder 
in dit hoofdstuk worden besproken zijn grotendeels zonder rapid prototyping apparatuur tot stand te 
brengen. 

 

 

Foto 30 Zonnecollectoren Aro Fab Lab Kenia West 
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Peter Nyuyl ziet zonne-energie als de meest ideale natuurlijke hulpbron voor Kenia, die indien ze 
goed wordt benut, ten voordele van gans de gemeenschap kan staan. Hij gelooft er in om kleinschali-
ge, veelal individuele, goedkope oplossingen te vervaardigen met behulp van lokale materialen. Het 
enige argument voor hernieuwbare energie dat zal begrepen worden in Kenia is: “geld” volgens Peter 
Nyuyl. 

De goedkope praktische hernieuwbare energie projecten van het Aro FL omvatten onder meer: zon-
necollectoren (diverse types en formaten) Foto 30, zonnewarmte opslag Foto 31, solar parabolic 
cooker Foto 32, top lightning oven en solar box cooker Foto 32. Deze solar box cooker kan worden 
geproduceerd aan $ 30, hetgeen nog te duur is voor veel Kenianen op het platteland. Het is noodza-
kelijk om samen te werken met partnerorganisaties voor het verschaffen van microkredieten aan 
vrouwen, die in tegenstelling tot veel mannen, hun schulden vrij goed aflossen aldus Peter Nyuyl. 

 

 

Foto 31 Mislukt experiment voor zonnewarmte opslag 

 

Dure projecten als de $7000 (€ 5363) kostende ISAAC ijsmachine op zonne-energie [51], twee maal 
succesvol geïmplementeerd aan de Oostkust van Kenia, worden door Peter afgedaan als te omvang-
rijk en onpraktisch om “slechts enkele kilo’s ijs te maken”. (vrij vertaald citaat) Gebruik van een PV-
installatie en een klassieke diepvriezer zouden hiervoor veel beter geschikte oplossingen zijn. 

 

 

Foto 32 Solar parabolic cooker & solar box cooker 
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Het Aro centrum bouwt momenteel de eerste “Solar School” van Kenia. In samenwerking met het 
Kisumu polytechnical institute zullen hier in de toekomst jaarlijks een 100 -tal techniekers moeten 
afstuderen. Na het volgen van deze opleiding zullen de “Solar Technicians” zelfstandig in staat zijn 
allerhande zonne-energie-systemen te installeren en te herstellen. Competenties waarover het land 
op dit ogenblik onvoldoende beschikt. Door het betalen van de 3 jarige opleiding, die kan aanvangen 
vanaf de leeftijd van 17 jaar (de Keniaanse regering voorziet onderwijs tot 16 jaar), hoopt de Noorse 
overheid een nieuwe middenklasse te kunnen creëren. Het FL zal bij de opleiding worden ingescha-
keld. 

Door de voorbeelden die Peter Nyuyl geeft, wordt aangetoond dat een FL mogelijk een zinvolle bij-
drage kan leveren in het verspreiden en ontwikkelen van appropriate hernieuwbare energie techno-
logieën in het kader van duurzame ontwikkelingssamenwerking. 

Het open source informatiedelingsprincipe wordt volgens Peter in de praktijk niet altijd nageleefd. 
Verkrijgen van informatie van andere FL’s is zelfs na uitdrukkelijk verzoek daartoe via e-mail niet al-
tijd succesvol gebleken. In principe wordt elke FL gebruiker volgens het FL charter geacht om opge-
dane kennis weer over te dragen aan anderen, en bij te dragen tot de beschikbare documentatie en 
gebruiksaanwijzingen [54]. 

Voor de volledigheid wordt vermeld dat andere, voor deze thesis irrelevante Aro FL projecten, niet 
worden besproken. 
 

 

  

Conclusies Keniaanse Lab Labs 
 

Gebaseerd op de twee bezoeken in de Keniaanse FL’s en bijbehorende interviews worden volgende 
besluiten getrokken. 

Populaire apparaattypes in de Keniaanse FL’s zijn vaak die types die zich onderaan of centraal in het 
verkoopssegment van bekende fabrikanten bevinden. Toch zijn alle minimaal vereiste gereedschap-
pen en apparaten voorhanden om de Keniaanse FL’s, naar Westerse normen, als voldoende uitgerust 
te omschrijven, met uitzondering van 3D print mogelijkheden. Naar Keniaanse normen verschaffen 
beide FL’s een extreem grote veelzijdigheid aan bewerkings- of productietechnieken die het grootste 
deel van de tijd niet optimaal worden benut.  

Er werd aangetoond dat een FL, indien gebruikt in een geschikte setting, mogelijk een zinvolle bijdra-
ge kan leveren bij het verspreiden en/of ontwikkelen van appropriate hernieuwbare energie techno-
logieën in het kader van duurzame ontwikkelingssamenwerking. Gebruik van rapid prototyping appa-
ratuur is daarbij vaak niet vereist. 

FL’s kennen het nadeel nog te hoogdrempelig te zijn voor de meeste gewone Kenianen. Hierdoor 
kunnen de meest hulpbehoevenden en ook de “gemiddelde” Keniaan in de samenleving niet door 
een FL worden bereikt indien er zich geen organisatie om hen bekommert. 
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Er is nood aan een minder vrijblijvend uniform informatiedelingssysteem voor de internationale FL 
community, wil het volledige dynamische potentieel van, van elkaar lerende labs, optimaal worden 
benut. 

Conclusies: Interessantste hernieuwbare energietechnologieën voor Fab 
Lab projecten in Kenia 
 

We weten ondertussen dat massaal hout en houtskoolgebruik in Kenia verantwoordelijk wordt ge-
acht voor ernstige luchtvervuiling ten gevolge van slechte productietechnieken, ontbossing en land-
degeneratie door niet duurzame bosbouw. Het merendeel van het hout- / houtskoolverbruik gebeurt 
er op individuele kooktoestellen. De grootste milieu-impact valt te verwachten van initiatieven die 
het totale (hout) houtskoolgebruik weten te verminderen. 

Voortbouwend op de eerdere conclusies in dit werk valt te verwachten dat FL-projecten in Kenia 
aangaande zonne-energie kooktoestellen potentieel de grootste totale milieuwinst zullen opleveren. 
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Solar box cooker 

Solar box cooker prototype FabLabXl 
 

Om tegemoet te komen aan de vraag van Creola, een solar box cooker (SBC) prototype te vervaardi-
gen bestemd voor de opleiding van één van hun vrijwilligers met projecten in Lombok Indonesië, 
werd via reverse engineering een bestaand SBC- ontwerp bewerkt. Foto 33 toont de Creola Solar Box 
Cooker als voorbeeld voor reverse engineering gebruikt. Dit beproefde ontwerp werd met het teken-
pakket Autodesk Inventor ® opnieuw getekend in 3D, te zien op Figuur 15, en zo geschikt gemaakt 
voor de bouw op rapid prototyping apparatuur van moderne FL’s. 

 

 

Foto 33 Creola Solar Box Cooker als voorbeeld voor reverse engineering 

 

 

Figuur 15 Box Cooker tekenen met Autodesk Inventor ® 
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Uit dit 3D ontwerp zijn alle CNC-files (formaat .DXF) geëxtraheerd, nodig voor de vervaardiging van 
de box cooker met behulp van een lasersnijder. Met het oog de latere productiekost in ontwikke-
lingslanden zo laag mogelijk te houden is er bij het ontwerp op toegezien alle plaatwerk uit één stan-
daard 1220 x 2440 mm plaat triplex te kunnen vervaardigen. En werd een stuklijst met alle benodig-
de materialen opgemaakt. Tabel 1 laat de Stuklijst Solar Box Cooker zien. 

Omschrijving  Aantal 

  Lat - Lengte 180cm - Doorsnede 7 x 18 mm 2 
Ruw hout - Lengte 210cm - Doorsnede 19 x 32 mm 7 
Triplexplaat ( of MDF) 122 x 2444 x 3 mm 1 
Spaanderplaatschroef met gefreesde Pozidrive kop 4 x 35 mm 50 
Spaanderplaatschroef met gefreesde Pozidrive kop 3 x 16 mm 100 
Zelfklevende tochtband met "I"-profiel Afm. (5 m x 6 mm x 12 mm) 1 
Verzinkt hoekverbindingsstuk, dikte 2 mm 20 mm x 20 mm x 10 mm 4 
Verzinkt hoekverbindingsstuk, dikte 2 à 3 mm (60 à 90 mm) x (60 à 90 mm) x 20 mm 4 
Pianoscharnier 25 x 480 mm 2 
Polystyreenpanelen (isomo)  Afm. : L.1m x B.0,50m 30 mm dik 2 m² 
Dik elastiek of rubber band 2 
Milarfolie, 600 mm x 900 mm 4 
Bakstenen (liefst donker) 4 
Glas 700 x 700 x 3 mm 2 
Spiegel 700 x 700 x 3 mm 1 

Tabel 1 Stuklijst Solar Box Cooker 

De doelstelling, deze SBC te vervaardigen, werd in januari 2012 gerealiseerd in het FabLabXl aan het 
departement Industriële wetenschappen, Erasmushogeschool Brussel. Ook het opleiden van de vrij-
williger kan als succesvol worden beschouwd, omdat deze door de bouw van de box cooker de ver-
eiste competenties en ervaring heeft kunnen opdoen, nodig om zelf SBC’s te kunnen bouwen in In-
donesië. Foto 34 laat de in FabLabXL vervaardigde Solar Box Cooker zien tijdens de opbouwfase, nog 
zonder spiegel en met lichtblauwe beschermfolie. 

 

 

Foto 34 In opbouw zijnde Solar Box Cooker In FabLabXL 
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Om het bouwen van de SBC ook mogelijk te maken in gebieden zonder (makkelijke) toegang tot een 
FL of andere moderne werktuigen werden in FabLabXl houten templates met bouwinstructies ge-
maakt met behulp van een lasersnijder. Deze templates, te zien op Foto 35, zullen door de vrijwilliger 
naar Indonesië worden meegenomen en daar worden gebruikt als aftekenmaat zodat het SBC ont-
werp eenvoudig opnieuw te realiseren valt zonder FL. 

 

 

Foto 35 Templates met bouwinstructies voor Solar Box Cooker 

 

Samengevat: Door de geslaagde bouw van het SBC-prototype en de opgeleide vrijwilliger wordt be-
wezen dat FL’s bruikbaar kunnen zijn bij de realisatie van hernieuwbare energie gerelateerde ontwik-
kelingssamenwerkingsprojecten en bij de opleiding van coöperanten op dat gebied. De gemaakte 
templates bewijzen dat er duurzame energie gerelateerde ontwikkelingssamenwerkingsprojecten 
bestaan waarbij een FL zichzelf overbodig kan maken voor vervolgrealisaties.   
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Thermisch model 
 

Er is een vereenvoudigd thermisch model opgemaakt om te bepalen welke ovenonderdelen de 
evenwichtstemperatuur het sterkst beïnvloeden. Aan de hand van deze simulatie is een productop-
timalisatie doorgevoerd.  

Aangezien de thermische massa hoofdzakelijk bestaat uit het in de oven geplaatste gerecht en dit 
geen invloed heeft op de maximale evenwichtstemperatuur, maar enkel op de benodigde tijd, wordt 
in dit vereenvoudigde model geen thermische massa in rekening gebracht. 

 

Straling 
 

Figuur 16 Spectraal variërende doorlaatbaarheid van glas, overgenomen uit Renewable Energy, G. 
Boyle, p. 27 [45] illustreert het werkingsprincipe van de SBC. Van de zon afkomstige straling kan (bij-
na) ongehinderd de oven binnentreden. De oven straalt op zijn beurt zelf ook, zij het aan veel langere 
golflengtes die niet door het glas naar buiten kunnen treden. 

 

 

Figuur 16 Spectraal variërende doorlaatbaarheid van glas 
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Aannames 
 

Oppervlakte van de spiegel = opp glas 0,476 [m²] 
Hoek spiegel en glas (constant) 90 [°] 
Instraling bij simulatieconditie AM1  1000 [W m-2] 
Temperatuur zon 5795 [K] 
λ0 0,000 [µm] 
λ1 (begin zichtbaar ) 0,400 [µm] 
λIR 0,700 [µm] 
λ2 (einde doorgelaten spectrum) 2,500 [µm] 

   Glas zichtbaar IR 
ε of α (absorbtie) 0,02 0,94 
τ (transmissie) 0,97 0,00 
ρ (reflectie) 0,01 0,06 

   Aandeel geabsorbeerde energie die naar binnen afgestraald wordt 0,333 
 ϭ (Stefan Boltzman cnt) 5,67E-08 W m-2 K-4 

Tabel 2 Aannames bij berekeningen aangaande straling 

Formule 
 

Stralingsenergie van doorgelaten spec-
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Tabel 3 Formule bij berekeningen aangaande straling 

 

Resultaat en conclusie aangaande straling 
 

Het netto aan de oven toegevoegd thermisch stralingsvermogen werd berekend op maximaal 288,6 
Watt. 

Uit de berekening blijkt dat door de relatief lage oventemperatuur de hoeveelheid stralingsenergie 
die uit de oven ontsnapt slechts marginaal is. Verder in deze simulatie wordt dit als een te verwaarlo-
zen factor beschouwd.  
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Geleidingsverliezen door wanden 
 

Aannames 
 

T in box = T absorber  
 Box met rechte hoeken  
 T buiten 30 [°C] 

Hoogte 0,40 [m] 
Breedte 0,70 [m] 
Lengte 0,68 [m] 
Wanden piepschuim dikte 0,03 [m] 
λ waarde piepschuim  0,04 [55] [W m-1 K-1] 
λ waarde hooi  0,06 [55] [W m-1 K-1] 
Wanden TRIPLEX (d) 0,004 [m] 
λ waarde TRIPLEX 0,17 [55] [W m-1 K-1] 

Tabel 4 Aannames bij berekeningen aangaande geleidingsverliezen 

 

Formules 
 

Warmteweerstand piepschuim Rp = d / λp [m² K W -1] 
Warmteweerstand triplex (2 wanden) Rtr = 2 d / λtr [m² K W -1] 
R totaal R = Pp + Rtr [m² K W -1] 
U -waarde k = U = 1 / R [W m-2 K-1] 
Warmteverlies qtr = U*A*(Th-Tl) [W] 

Tabel 5 Formules bij berekeningen aangaande geleidingsverliezen 

 

Conclusie aangaande geleidingsverliezen door wanden 
 

De invloed van het triplex op de totale geleidingsverliezen is marginaal. 

Door eenvoudigweg te werken met dikkere wanden kunnen vergelijkbare isolatieresultaten worden 
geboekt met materialen waarvan de isolerende eigenschappen minder goed zijn. 
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Verliezen door glascover 

Aannames 
 

T in box = T absorber  
 T buiten 30 [°C] 

Breedte 0,70 [m] 
Lengte 0,68 [m] 
Glasdikte 0,04 [m] 
U waarde enkel glas 5,70 [55] [W m-2 K-1] 
U waarde dubble glas (of voorzetraam) 2,80 [55] [W m-2 K-1] 

Tabel 6 Aannames bij berekeningen aangaande verliezen door glascover 

Formules 
 

Warmteverlies P = U*A*(Th-Tl) [W] 
Tabel 7 Formule bij berekeningen aangaande verliezen door glascover 

 

Conclusie aangaande geleidingsverliezen door wanden 
 

De temperatuursafhankelijke verliezen worden sterk beperkt door het gebruik van een dubbel glas. 

 

Resultaten grafisch 
 

 

Figuur 17 Ovengedrag bij verschillende glaseigenschappen 



Uitrusting van een Fab Lab voor het opwekken van duurzame energie in ontwikkelingslanden  74 
 

 

 

Figuur 18 Ovengedrag bij verschillend spiegelrendement 

 

Conclusies thermisch model 
 

Uit de simulatie van de oven blijkt een theoretische maximale oventemperatuur van meer dan 120°C, 
te zien op Figuur 17 en Figuur 18. Het dient opgemerkt te worden dat vooral de kwaliteit van het 
(dubbel)glas en de spiegel sterk bepalende factoren zijn voor de goede werking van de SBC. 

 

Solar box cooker project Kisumu Kenia 
 

Tijdens de twee laatste weken van het studiebezoek aan Kenia, februari – maart 2012 is getracht om 
met behulp van bestaande FL-structuren een ontwikkelingssamenwerkingsproject rond SBC’s te ont-
plooien in Kisumu Kenia. Creola heeft daarbij gezorgd voor het selecteren van geschikte partners en 
het ter beschikking stellen van het vereiste werkingsbudget. Het vinden van een geschikte werkloca-
tie gebeurde door een van de partners. 

 

Lokale materialen 
 

Eerste punt van onderzoek bij het SBC-project bestond uit het in Kenia vinden van alle nodige bouw-
materialen en gereedschappen. 
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Met uitzondering van spaanderplaatschroeven werden al de benodigde materialen (of bruikbare 
alternatieven) voor de bouw van de SBC in de reguliere handelsondernemingen rond de haven van 
Kisumu aan het Victoriameer aangetroffen. Ter vervanging van de spaanderplaatschroeven is gebruik 
gemaakt van spijkers. Totale kostprijs voor alle materialen voor een SBC bedraagt minder dan 4000 
Ksh. (€ 37,0). Handel drijven met blanken staat in Kenia vaak gelijk aan het hanteren van woekerprij-
zen. Veel producten bleken het meest voordelig te verkrijgen in supermarkten waar er werd gewerkt 
met vaste vooraf geafficheerde prijzen.  

Er werd aangetoond dat alle noodzakelijke onderdelen voor de SBC bouw lokaal verkrijgbaar zijn. 

 

Aro fab lab Kenia West 
 

Na het vinden van de bouwmaterialen is getracht om aan te tonen dat het Aro Fab lab Kenia West in 
Bondo District kon worden gebruikt om templates voor de SBC mee te fabriceren op gelijkaardige 
wijze als dat ook werd aangetoond voor het FabLabXl in Brussel. 

De ter beschikking staande infrastructuur in Bondo verschilde der mate van deze in fabLabXl dat het 
onmogelijk bleek de bouw van de SBC op eenzelfde manier te realiseren met behulp van een la-
sersnijder. Dimensioneel bleek deze niet aan de vereisten te voldoen. De SBC bouw kon dus niet 
zonder een gewijzigd productieprocedé in een ander FL worden herhaald. 

Vervolgens werd getracht de templates op te delen in meerdere kleinere stukken die wel te fabrice-
ren zouden zijn op met de aanwezige lasersnijder. Deze opdracht kon niet worden volbracht door 
gebrek aan software om de .dxf bestanden te bewerken. 

Een ander experiment waarbij getracht werd via een vinylsnijder templates uit stickermateriaal te 
maken mislukte. Redenen hiervoor bleken de combinatie: regelmatig onderbroken stroomvoorzie-
ning, haperend internet in combinatie met tijdsgebrek. Het bleek onmogelijk in 4 uur tijd een pro-
gramma te downloaden om .dxf-bestanden naar .jpeg te converteren en alzo de vinylsnijder van een 
opdracht te voorzien. 

Uiteindelijk werd er wel aangetoond dat met behulp van de Aro fab lab Kenia West computer-
infrastructuur een alternatieve oplossing werd bekomen zonder het gebruik van rapid prototyping 
apparatuur. De oplossing bestond in het uitprinten van de tekeningen en deze manueel op het triplex 
over te brengen. De templates, nodig voor de bouw van de SBC, zijn uiteindelijk met een handzaag 
uit het triplexmateriaal gezaagd. 

Voor dit SBC ontwikkelingssamenwerkingsproject is de beschikking over een FL geen noodzakelijke 
vereiste. Mits te beschikken over een informatie- uitwisselingsysteem, aangevuld met een aantal 
basisgereedschappen, kon met behulp van de nodige creativiteit het project worden gerealiseerd.  

Hieruit valt te concluderen dat het doorvoeren van aanpassingen aan een FL’s niet strikt vereist is om 
het FL geschikt te maken voor de bouw van SBC’s in ontwikkelingslanden. 

Demonstratie bouw van box-cooker 
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Bij het project in Kisumu begin 2012 zijn twee mannelijke cursisten opgeleid tot zelfstandige bouwers 
van SBC’s. De opleiding was tweeledig. In de eerste fase werd samen met de cursisten een eerste 
demonstratie zonneoven gebouwd. Dit op basis van de in het Aro fab lab vervaardigde templates. 
Hierbij werd aan de cursisten gevraagd assistentie te verlenen door hen uitvoerende opdrachten te 
geven. Op die manier kregen de cursisten een duidelijk beeld van alle aspecten betreffende het bou-
wen van de oven. 

 

Opleiden zelfstandige Solar Box Cookers bouwers 
 

De tweede fase van de opleiding vereiste een groter engagement van de cursisten. Er werd gevraagd 
om zelfstandig alle onderdelen te verzamelen om er vervolgens zelf een zonneoven mee te bouwen. 
De templates en de zopas gebouwde demonstratie zonneoven hierbij als voorbeeld gebruikend. In 
dit proces werden de cursisten bijgestaan en indien noodzakelijk bijgestuurd. 

Beide cursisten hebben na afloop van de cursus elk hun eigen SBC ter beschikking alsook de templa-
tes en alle nodige kennis om dit soort zonneovens te maken, zonder dat hiervoor de interventie van 
een coöperant is vereist. Hiermee zijn ze in staat om een kleinschalige onderneming op te starten. 

In de opleiding tot SBC-bouwer werden drie avondcursussen gegeven waarin een aantal fysische 
basisprincipes als warmteoverdracht en isolatie werden behandeld. 

 

Promoten solar cooking en kooklessen 
 

Om het koken op zonne-energie meer bekendheid te geven, is tijdens de 2e fase van de cursus het 
demonstatie exemplaar SBC gebruikt om een groep van vrouwen te leren hoe gerechten met de, 
vorige week gebouwde, oven kunnen worden bereid. Thema’s als voedingsleer en basishygiëne wer-
den hierbij aangehaald. 

 

Ontwerpoptimalisatie in Kenia 
 

Na te hebben aangetoond, door gebruikmaking van het Aro Fab lab in Bondo, in Kenia een SBC te 
kunnen vervaardigen met lokaal beschikbare materialen en gereedschappen is gezocht naar een 
meer ‘Appropriate technology’ ontwerp voor dit soort zonneovens. 

Elk aangepast SBC ontwerp dat minder industrieel vervaardigde materialen benodigd kan voor deze 
ontwikkelingssamenwerkingtoepassing worden gezien als een meer ‘Appropriate technology’. 

De simulatie (zie hoofdstuk: Thermisch model) laat zien dat spiegel en (dubbel) glas kritische compo-
nenten zijn voor de goede werking van het SBC design. Tijdens het project in 2012 bedroeg de aan-
koopprijs voor twee glazen en één spiegels - nodig voor één zonneoven - 1100 Ksh. (€ 10,19). Met 
een totale kostprijs van circa 4000 Ksh. zit ongeveer 70% van de prijs in voor de werking minder fun-
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damentele onderdelen. De doorgevoerde ontwerpoptimalisatie werd daarom toegespitst op de an-
dere componenten dan glas en spiegel. 

In arme landelijke gebieden te Kenia zijn andere dan natuurlijke grondstoffen en constructiemateria-
len meestal afwezig of onbetaalbaar voor de gemiddelde plaatselijke bewoners. Bij het nieuwe hier 
voorgestelde ontwerp wordt de SBC opgebouwd via traditionele vlechtprocedés. Dit resulteert in een 
gevlochten structuur uit plantaardig materiaal, zichtbaar op Foto 36. Mogelijke materialen zijn on-
dermeer papyrus, riet en waterhyacint. 

 

 

Foto 36 In opbouw zijnde, uit plantaardig materiaal gevlochten, Solar Box Cooker 

 

Bij voorkeur zal, waar mogelijk, gebruik worden gemaakt van waterhyacint. Deze buiten Zuid-
Amerika invasieve plantensoort veroorzaakt op vele zoetwatermeren en rivieren ter wereld een ware 
ecologische ramp. Lokale ecosystemen dreigen verloren te gaan door het gebrek aan zonlicht veroor-
zaakt door het ongebreideld woekeren van deze waterplant. Ook het Afrikaanse Victoriameer ont-
snapt niet aan deze plaag. De bestrijding bestaat voornamelijk uit het mechanisch oogsten van de 
waterhyacint per schip. De geoogste planten kunnen onder meer worden gebruikt als bouwmateriaal 
voor gevlochten structuren. Voordelen voor zowel lokale economieën als op ecologische vlak zijn te 
verwachten alsook een vermindering van de onderdelenprijs van de SBC. 
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Foto 37 Eindfoto Solar Box Cooker Project Kisumu Kenia 2012 

 

Het concept om SBC’s te kunnen vervaardigen met gevlochten structuren werd aangetoond tijdens 
het project in Kisumu voorjaar 2012. De gevlochten SBC is te zien aan de rechterkant op Foto 37 
Eindfoto Solar Box Cooker Project Kisumu Kenia 2012. 

 

Resultaten Solar box cooker project Kisumu Kenia op middellange termijn 
 

Een cursist is dankzij dit SBC- project in Kisumu ondertussen gestart met zijn eigen micro-
onderneming, te zien op Foto 38 Visitekaartje Fredrick Obat. Het lokaal bevorderen van “Ownership” 
is bij het uitgevoerde project dus zonder twijfel verwezenlijkt. 

 

 

Foto 38 Visitekaartje Fredrick Obat 
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Hij bouwt en verkoopt SBC’s aan 5500 Ksh. (€ 50,93) en geeft er workshops over. Op dagen met (te) 
weinig werk verkoopt hij zonbereidde gerechten dankzij de SBC. 

In het commerciële circuit kosten houtskoolovens van vergelijkbare grootte tussen 10500 Ksh. (€ 
97,2) en 18500 Ksh. (€ 171,3) al naargelang het afwerkingsniveau [56]. 
Veel van zijn potentiële particuliere klanten haken volgens de voormalige cursist echter af door de 
hoge aanschafprijs van een zonneoven. Om hieraan een oplossing te beiden wordt er momenteel 
samen met Creola v.z.w. nog naar een partnerorganisatie gezocht voor het verstrekken van micro-
kredieten. Hierbij wordt gedacht aan een systeem waarbij klanten hun SBC terugbetalen a ratio van 
hun normale dagelijkse uitgaven aan houtskool. Op regendagen (regenseizoen) worden ze vrijgesteld 
van terugbetaling aangezien de zonneoven dan niet bruikbaar is en er andere kookbrandstof dient te 
worden aangekocht. 

Een geïmplementeerd financieringsplan lijkt aldus primordiaal voor het welslagen van dergelijke 
ontwikkelingssamenwerkingsprojecten gericht naar particulieren. Wetende uit hoofdstuk: Jaarlijks 
gezinsbudget kookbrandstof, dat een gemiddeld Keniaans gezin jaarlijks ongeveer 12.000 Ksh. (€ 
111,1) uitgeeft aan houtskool maakt een SBC ook op financieel vlak zeer interessant. De terugver-
dientijd varieert tussen 6 à 12 maanden, al naargelang de afgedragen interest en de lengte van het 
regenseizoen. 

Dankzij de financiële inbreng van Creola, zal tijdens de maand juli 2012, de opgeleide cursist SBC-
workshops geven in Mombassa. Eén maand lang zullen er SBC’s worden gebouwd  voor de NGO  
Kitanda, die enkel de materiaalkost van dit project voor haar rekening dient te nemen. Op dit ogen-
blik is het te vroeg om eindconclusies te trekken in verband met dit project, wel is duidelijk dat het 
systeem van kennisoverdracht dat nu werd opgestart zijn oorsprong vindt in mijn ontwikkelingssa-
menwerkingsproject. 

 

 

Vervolg ontwerpoptimalisatie in FabLabXL 
 

Het oorspronkelijke SBC ontwerp maakt gebruik van geëxpandeerd polystyreenschuim (piepschuim) 
als isolatiemateriaal. Er is getracht in FabLabXL Brussel om een eenvoudig en vooral goedkoop alter-
natief te ontwikkelen ter vervanging van de piepschuimplaten. Hiervoor werd in het Brusselse FL een 
pers ontwikkeld voor het vervaardigen van isolatieplaten uit biomateriaal. 

Er werd aangetoond dat uit- in cementwater gedrenkt – hooi, vormvaste panelen kunnen worden 
gemaakt. De pers en het productieprocedé zijn te zien op Foto 39. 
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Foto 39 In FabLabXL ontworpen pers voor biomassa isolatiemateriaal, gebruikt bij de vervaardiging van isolatiepanelen 
uit hooi 

 

Er is vervolgonderzoek nodig in een Keniaans FL om het fabricageprocedé aan te passen aan lokale 
grondstoffen, zodat de isolatiepanelen uit hooi (of ander biomateriaal) en plaatselijk beschikbare 
kleigrond kunnen worden gefabriceerd. 

 

Conclusies ontwerpoptimalisatie 
Innovatief appropriate technology box cooker ontwerp 
 

Het ontplooide ontwikkelingssamenwerkingsproject samen met aanvullend theoretisch onderzoek, 
heeft geleid tot een revolutionair “appropriate technology” ontwerp zonneoven. De oven kan, zon-
der afbreuk aan de prestaties, hoofdzakelijk worden opgebouwd met goedkope lokale natuurlijke 
materialen. 

Er is aangetoond een SBC te kunnen vlechten uit plantaardig materiaal, eventueel met de invasieve 
waterhyacint. Vormvaste isolatiepanelen kunnen worden geperst uit – in cementwater gedrenkt – 
hooi. 

 

Creola Solar parbool project 

FabLabXl 
 

FabLabXl werd ingeschakeld bij een tweede lopende Creola project waarbij een demonteerba-
re/transporteerbare solar parabolic cooker (SPC) wordt vervaardigd uit 30 losse acrylaat spiegels. De 
30 delen dienen samen één parabolische spiegel te vormen, waardoor uiterst geringe maattoleran-
ties toegelaten zijn. Foto 40 toont 36 Losse acrylaat spiegels alvorens samen tot één parabolische 
spiegel te zijn gemonteerd. (30 + 6 reserve spiegels). 
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Foto 40 Losse acrylaat spiegels alvorens samen tot één parabolische spiegel te zijn gemonteerd 

 

Afzonderlijke spiegeldelen worden per 5 in een mal samengevoegd, zoals te zien op Foto 41. Vervol-
gens worden deze in de mal geplaatste onderdelen permanent samengevoegd met behulp van glas-
vezelmatten en polyesterhars. 

Door samenschroeving van zes, in de mal, gevormde onderdelen (elk 5 spiegeldelen bevattend) ont-
staat één, makkelijk te demonteren parabolische spiegel. 

 

 

Foto 41 Mal voor vervaardiging van 1/6 deel van Solar Parabolic Cooker 
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De losse spiegeldelen, Foto 40, werden met behulp van Autodesk Inventor®, Foto 42, en de lasersnij-
der in FabLabXl vervaardigd. 

 

 

Foto 42 Ontwerp van spiegeldeel met Autodesk Inventor® 

Eindconclusies 
 

Tijdens dit onderzoek is aangetoond dat een FL nuttig kan worden ingeschakeld bij hernieuwbare 
energie gerelateerde ontwikkelingssamenwerkingsprojecten waarbij het lokaal bevorderen van “Ow-
nership” werd verwezenlijkt. 

Geconcludeerd werd dat het doorvoeren van aanpassingen aan FL’s niet strikt vereist is om FL’s ge-
schikt te maken voor kleinschalige duurzame energie opwekking in ontwikkelingslanden. Zelfs zonder 
gebruik van RP apparatuur zijn er, mits de nodige creatieve inbreng, projectrealisaties mogelijk. 

Wel is behoefte aan een algemene laagdrempelige toegang tot (een groter aantal) FL’s zodat ook de 
meest hulpbehoevenden in de Keniaanse samenleving zouden kunnen worden bereikt. 

Tevens bestaat de noodzaak aan een, beter en minder vrijblijvend, uniform informatiedelingssysteem 
voor de internationale FL- community om het volledige dynamische potentieel van, van mekaar le-
rende lab’s optimaal te benutten.  

Mits wordt aangenomen dat FL-projecten kleinschalig en individueel van karakter zijn, dan valt te 
verwachten dat er in Kenia met FL-projecten die zich richten op hernieuwbare energie kooktoestel-
len, de grootste potentiële totale milieuwinst te boeken valt. 

Zonne-energie wordt hierbij voorgesteld als meest geschikte hernieuwbare energiebron in Kenia, 
vanwege zijn algemene beschikbaarheid van gemiddeld 5,5 kWh / m² dag over het hele land. 
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Gezien de, naar Keniaanse normen, hoge initiële aanschafprijs hebben particuliere projecten met een 
geïmplementeerd financieringsplan de voorkeur. De in Kenia geproduceerde box cookers hebben 
een terugverdientijd van 6 à 12 maanden, al naargelang de gevraagde interest en de tijdsduur van 
het regenseizoen. 

Het systeem van kennisoverdracht via het SBC FL ontwikkelingssamenwerkingsproject, opgestart 
binnen deze thesis, blijkt succesvol. De cursist geeft zelfstandig de geleerde informatie door en 
bouwt SBC’s, weliswaar nog dankzij de financiële steun van partnerorganisaties. 

Als innovatief appropriate technology box cooker ontwerp wordt de uit invasieve exotische waterhy-
acint gevlochten box cooker voorgesteld, uitgevoerd met geperste hooien isolatiepanelen. 

(Opmerking: Gezien de afwezigheid van een uniform informatiedelingssysteem voor de internationa-
le FL- community, zal na het finaliseren van deze thesis de appropriate technology gevlochten box 
cooker worden voorgesteld aan Solar Cookers International.) 
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