
Van plaag tot zonneoven, 
het (haast) onbeperkte potentieel van Fab Lab’s en informatiedelen 

 

Een invasieve waterplantensoort die gebruikt wordt als voornaamste bouwmateriaal bij de 
constructie van milieuvriendelijke zonneovens. Onder meer tot deze realisatie kwam Jeroen Willems, 
laatstejaarsstudent industrieel ingenieur “hernieuwbare energie” aan de Erasmushogeschool Brussel, 
tijdens zijn masterproef getiteld: “De uitrusting van een Fab Lab voor het opwekken van duurzame 
energie in ontwikkelingslanden”. 

Op talrijke zoetwatermeren ter wereld is de snelgroeiende waterhyacint een schadelijke exoot die op 
enkele weken tijd gigantische wateroppervlakten met een dik groen bladertapijt kan bedekken. 
Leven in de schaduw van deze invasieve plantensoort is nagenoeg onmogelijk waardoor ganse 
ecosystemen onder druk komen te staan. Scheepvaartroutes worden onbevaarbaar aangezien de 
waterplanten in scheepsschroeven verstropt raken. Ook voor de van visvangst levende 
gemeenschappen zijn het harde tijden. Massale pogingen deze plaag in te dijken, door de planten 
handmatig of mechanisch van het water te plukken, konden de aangroei van waterhyacintpopulaties 
niet volledig bedwingen. Bovendien genereert deze aanpak onvermijdelijk bergen biologisch afval. 

Door gedroogde waterhyacintvezels te vlechten kan een goedkoop constructiemateriaal worden 
verkregen dacht de Brusselse ingenieursstudent. Samen met een team Keniaanse medewerkers 
toonde hij aan een perfect functionerende zonneoven te kunnen bouwen, hoofdzakelijk opgebouwd 
uit gedoogde waterhyacint. De gerealiseerde oven bleek in een zonnig klimaat temperaturen van 
130°C te behalen, enkel door zonne-energie! Een gemiddeld gezin in Kenia kan jaarlijks tot 10000 kg 
aan brandhout besparen door te koken met zonnewarmte.  

 

In opbouw zijnde, uit plantaardig materiaal gevlochten, zonneoven  

Het onderzoek werd uitgevoerd tijdens het voorjaar 2012 in de Keniaanse stad Kisumu aan de oevers 
van het Victoriameer waarbij de mogelijkheden van “het delen van informatie” als vorm van 
ontwikkelingssamenwerking werden onderzocht. Meer specifiek werd gekeken hoe hernieuwbare 



energie opwekking met behulp van het exponentieel groeiende internationale Fab Lab netwerk zou 
kunnen verlopen. 

Een Fab Lab of voluit fabrication laboratory is een relatief kleinschalig atelier waar bezoekers 
gepersonaliseerde voorwerpen kunnen bedenken, ontwerpen en fabriceren met behulp van 
computergestuurde machines zoals een 3D printer, lasersnijder of freesmachine. Bijzonder aan de 
wereldwijd momenteel meer dan 100 Fab Lab’s tellende gemeenschap is het engagement alle 
opgedane kennis gratis met elkaar te delen. Hierdoor ontstaat er een uitgebreid netwerk van “van 
elkaar lerende” fab lab’s waarbij Fab Lab-gebruikers kunnen voortbouwen op de kennis van andere 
gebruikers wereldwijd. 

De onderzoeker verwezenlijkte tijdens een vooronderzoek via het FabLabXl aan de 
Erasmushogeschool te Brussel een zonneoven en presenteerde deze bouwinformatie aan de Fab Lab 
gemeenschap. Enkel op basis van deze vooraf verspreide informatie kon hij enkele maanden later in 
Kenia met behulp van Aro Fab Lab Kenya West het ontwerp verder aanpassen naar een ”appropriate 
technology” zonneoven voor Kenia. Deze oven werd uitsluitend gebouwd met goedkope lokaal 
beschikbare grondstoffen en materiaalbewerkingstechnieken.  

Binnen het kader van het onderzoek werden verschillende Afrikaanse zonneovens geconstrueerd, 
lokale zonneoventechniekers opgeleid en is bovendien koken op zonne-energie gepromoot. Dit 
vormde eveneens een test-case als kleinschalig ontwikkelingssamenwerkingsproject. De totale 
kostprijs van dit ontwikkelingssamenwerkingsproject bedroeg minder dan € 400 en werd 
gefinancierd door Creola. Deze VZW uit Overijse werkt sinds jaren rond hernieuwbare 
energiethema’s in Oost-Afrika. Een relatief kleine financiële investering en vooral het beschikbaar 
stellen van kennis creëert onmiskenbare opportuniteiten voor de lokale bevolking. 

 

Eindfoto Solar Box Cooker Project Kisumu Kenia 2012 

Zo startte een van de opgeleide zonneoventechniekers zijn eigen minionderneming en bouwde op 6 
maanden tijd al meerdere tientallen zonneovens. Hij is momenteel actief in Kenia en in buurland 



Uganda waar hij als ambassadeur voor koken op zonne-energie workshops geeft over het bouwen en 
gebruiken van zonneovens. Naar schatting werd door dit kleine initiatief tot op heden al meer dan 
100 ton CO2 uitstoot vermeden. 

 

Visitekaartje Fredrick Obat zonneoventechnieker 


