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Biobased lessenset 
hier krijg je bio-energie van 3

Programma
De leerkracht introduceert het thema met een 
kringgesprek. Om meer te weten te komen 
over het thema kunnen de filmpjes bekeken 
worden en is er achtergrondinformatie 
opgenomen. De filmpjes worden ook apart 
vermeld bij de opdrachten.

De verschillende opdrachten en proefjes 
worden door de leerlingen in kleine groepjes of 
individueel uitgevoerd.  

Tijdens het uitvoeren van de opdrachten leren 
de leerlingen over groene energiebronnen 
voor brandstof en elektriciteit. In dit 
hoofdstuk komen vakken als geschiedenis, 
aardrijkskunde, rekenen en techniek aan 
bod: leerlingen doen onderzoek naar 
energiebronnen in het verleden, rekenen 
met eenheden als kilojoule en kilowattuur. 
Leerlingen ontwerpen een elektriciteitscentrale 
en voeren hun ontwerp uit.

HET HOOFDSTUK BESTAAT UIT:

DOELEN EN DOELGROEP

• Biomassa en bio-energie.
• Energiebronnen door de eeuwen heen.
• Rekenen met biomassa. 
• Energie uit afval. 

De lessen zijn geschikt voor leerlingen van de middenbouw/
bovenbouw van de basisschool. Daarnaast hebben de 
lessen betrekking op techniekonderwerpen uit verschillende 
methodes en de kerndoelen 42, 44, en 45 van het primair 
onderwijs. De lessen kunnen dan ook goed gebruikt worden 
ter vervanging van bestaande technieklessen.
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Benodige 
materialen
Bij hoofdstuk 4: Hier krijg je bio-energie van.

De onderzoeks- en ontwerpopdrachten zijn 
keuzeopdrachten waarbij de leerlingen een 
stappenplan doorlopen dat is afgeleid van de 
ontwerpcyclus van Wetenschapsknooppunt 
Zuid-Holland. Ze kunnen hiervoor het werkblad 
gebruiken. Bedenk vooraf of je de opdrachten 
in kleine groepjes wilt laten uitvoeren of één 
opdracht klassikaal. Voor deze opdrachten doen 
leerlingen zelf een voorstel voor benodigde 
materialen en gereedschappen.

-Teken- en schrijfgerei

-Computer met internet

-Materialen die de leerlingen zelf voorstellen

-Plastic flesje 0,5 l.

-Ronde ballon

-Gedroogde gist

-Suiker

-Digitale weegschaal

-Maatbekertje

-Lepeltje

-Gft-afval

-Afsluitbare zakjes
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BIOMASSA EN 
BIO-ENERGIE
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Lees de inleiding en neem de 
achtergrond informatie (aan 
het einde van dit deel) door.

VOORAF

Kringgesprek.

WERKVORM

Het kringgesprek dient als 
inleiding op het thema 
en om de voorkennis te 
inventariseren en te activeren.

LEERDOELEN

Introductie door 
de leerkracht 
(kringgesprek)

Energie is een begrip waar je dagelijks bewust of onbewust mee bezig 
bent. Energie heb je niet alleen nodig om TV te kijken of je mobiele 
telefoon op te laden, maar zelf heb je ook energie nodig. Je eet en drinkt  
onder andere om te bewegen of te studeren. Ook brommers, auto’s en 
vliegtuigen hebben energie nodig, in de vorm van brandstof. 

Fossiele brandstoffen zoals kolen, aardolie en aardgas, zijn vormen van 
opgeslagen zonne-energie. Het zijn resten van planten die miljoenen jaren 
geleden zijn voorzien van zonne-energie, dood zijn gegaan en over een 
lange periode zijn veranderd in fossiele brandstoffen die we vandaag 
gebruiken als energiebron. Deze fossiele brandstoffen raken op en daarom 
zijn we op de aarde op zoek naar andere bronnen van energie. Eén van 
de alternatieven is het gebruik van biomassa als energiebron. Biomassa is 
een verzamelnaam voor voornamelijk plantaardige (maar ook dierlijke) 
stoffen en producten. Deze biomassa kan op verschillende manieren 
dienen als vervanger van fossiele brandstoffen.

In dit hoofdstuk onderzoeken we hoe in de loop der eeuwen energie is 
opgewekt. Welke verschillen er zijn met vroeger. We onderzoeken wat 
biomassa is en hoe we energie uit biomassa kunnen halen.

Biobased lessenset 
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Introductie door 
de leerkracht
Tijdens dit kringgesprek vraagt de leerkracht: (1) Waar 
gebruiken wij allemaal energie voor? Kijk eens rond. 
Bijvoorbeeld: verwarming, licht, beweging, de computer. 
(2) Waar komt die energie vandaan? (3) Om energie te 
verkrijgen heb je een energiebron nodig. Voorbeelden van 
energiebronnen (4) zon, wind, gas, olie en steenkool. Welke 
hiervan zijn duurzame energiebronnen? En wat zijn fossiele 
brandstoff en? Wat is een nadeel van het gebruik van 
fossiele brandstoff en? (5) Fossiele brandstoff en raken op. 

Een ander probleem is de CO2 (koolstofdioxide) uitstoot 
en als gevolg daarvan het broeikaseff ect. Wat kunnen 
we hier tegen doen? (6) Alternatieve energiebronnen 
gebruiken (naast het verminderen van energiegebruik). 
Bijvoorbeeld biomassa als energiebron. (7) Maar wat 
is biomassa? Biomassa is dood plantaardig of dierlijk 
materiaal dat je kunt gebruiken als energiebron. Een 
voorbeeld is het vergisten van rioolslib waarbij biogas 
vrijkomt. Kijk maar eens op: 
www.waterschapsenergie.nl

Bekijk ook de fi lmpjes bij de opdrachten om meer te 
weten te komen over biomassa en bio-energie.

20

KRINGGESPREK
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FilmpjesWat is biomassa? 
• Filmpje van AVIH Biomassa.nl op YouTube.
 (duur 5,41 minuten)
• Filmpje van Essent op YouTube. 
 (duur: 5 minuten)

Een duurzame vorm van energiewinning. 
Een filmpje van Schooltv. 
(duur: 2 minuten)

Veengronden. 
Een filmpje van Het Klokhuis over het gebruik van 
veen (turf) als brandstof.
(duur: 14 minuten)

Energiebronnen. Hoe kun je energie opwekken? 
Filmpje van Schooltv. 
(duur: 3 minuten)

De kringloop van gft. 
Een voorlichtingsfilmpje van Rova op You Tube. Van 
groente-, fruit- en tuinafval wordt biogas gemaakt 
door een vergistingsproces.
(duur: 2 minuten)

Meerlanden: gft recycling. 
Filmpje op YouTube. Door het vergisten van 
groente-, fruit- en tuinafval ontstaat biogas. 
(duur: 3 minuten)
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ENERGIEBRONNEN DOOR 
DE EEUWEN HEEN



Informatie voor 
de leerkracht
Bij de volgende opdracht vergelijken de leerlingen 
welke energiebronnen we vroeger en nu gebruiken. 
Ze kunnen hiervoor zelf een tijdsindeling bedenken 
en maken. Voor de hand ligt dat ze de tijdlijn van de 
geschiedenislessen gebruiken. Wellicht kunnen ze dan 
een aantal tijdvakken samenvoegen. Bij deze opdracht 
worden vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en 
techniek geïntegreerd.

Als de leerlingen er niet zelf op komen kun je ze de hint 
geven dat vroeger ook turf (gedroogd veen) werd 
gebruikt als fossiele brandstof. 

Vooraf:
Voor deze opdracht zijn computers met internet, papier, 
pennen en potloden nodig.

Bekijk samen de fi lmpjes:
• Energiebronnen. Hoe kun je energie    

opwekken? (Schooltv)
• Veengronden (Het Klokhuis)

Lesdoelen:
• Leerlingen leren gegevens verzamelen en deze op een 

aantrekkelijke en overzichtelijke manier presenteren.
• Leerlingen leren over de herkomst en het gebruik van 

energiebronnen vroeger en nu.

Werkvorm:
Opdracht in kleine groepjes.

Na afl oop: 
Bij het nabespreken van de presentaties is het belangrijk om 
met de klas gezamenlijk conclusies te trekken. 

Stel de volgende vragen: Wat valt jullie op? Hoe komt het 
dat? Waarom is dat zo? Heeft  dit volgens jullie te maken 
met….? Wat is hier belangrijk?

452x
minimaal 2 x 45 minuten, 
afhankelijk hoe uitgebreid 
het onderzoek en de 
presentatie wordt uitgewerkt.
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INLEIDING

Heel vroeger gebruikten we 
biomassa als energiebron.
Het meest simpele voorbeeld 
is natuurlijk het stoken van een 
vuurtje voor warmte en licht. 
Hout was en is een belangrijke 
brandstof!

Veel later werden ook andere 
energiebronnen gebruikt voor 
licht, warmte of om te koken. 
En welke energiebronnen 
gebruiken we tegenwoordig?

Energie-
bronnen 
door de 
eeuwen 
heen
ONDERZOEKS-
OPDRACHT  



Opdracht 1

OPDRACHT
Onderzoek welke energiebronnen we s inds het ontstaan van de mens tot en 
met de t i jd waarin j i j  leeft  hebben gebruikt.  En waarvoor gebruikten we deze 
energiebronnen?

• Bedenk met elkaar hoe je de informatie 
verwerkt in een presentatie. 

• De presentatie laten jullie zien aan de klas 
en de leerkracht.

• Verwerk minimaal vijf energiebronnen en 
gebruik veel beeld.

Tip 
Je kunt je onderzoek uitbreiden door bij 
elke energiebron aan te geven, waar het 
vandaan komt.

Vragen
Als het onderzoek klaar is en jullie hebben 
er een mooie presentatie van gemaakt 
presenteren jullie het aan de klas.
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EVEN REKENEN 
MET BIOMASSA
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Informatie voor 
de leerkracht
Inleiding 
Er volgt een aantal rekenopdrachten over de omzetting 
van biomassa in energie. Hier komen waarschijnlijk een 
paar nieuwe begrippen aan bod zoals kilojoule en 
kilowattuur. De rekenopdrachten zijn vrij eenvoudig. 
maar omdat er met deze eenheden wordt gerekend 
kunnen ze wat moeilijker overkomen.

Vooraf:
Leg de begrippen eenvoudig uit met behulp van deze 
informatie:

Energie komt in veel verschillende vormen voor. 
Elektriciteit is een vorm van energie, warmte is een vorm 
van energie. Voedsel en biomassa bevatten energie. 

Om deze vormen van energie met elkaar te kunnen 
vergelijken wordt de hoeveelheid energie aangegeven 
in (kilo)joule (dat wordt vaak afgekort tot kJ). Elektriciteit 
wordt vaak uitgedrukt in Watt: de hoeveelheid energie 
per tijdseenheid. Kilowattuur (kWh) is het verbruik van 
1000 watt gedurende een uur.

Lesdoelen:
• Leerlingen leren de eenheden (kilo)joule en kilowattuur 

kennen. Leerlingen leren rekenopdrachten uitvoeren met 
deze eenheden.

Werkvorm:
Klassikaal of individuele rekenopdracht.

45
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Opdracht 2

1. WAAR KRIJG JIJ ENERGIE VAN?
Misschien heb je vandaag wel een boterham met pindakaas 
gegeten. Een klein potje pindakaas bevat 200 gram 
pindakaas. Deze 200 gram pindakaas bevat energie, namelijk 
6000 kilojoule.

a) Met gym verbruik jij 3000 kilojoule per uur.

 Hoeveel gram pindakaas moet jij eten om één uur te   
 kunnen gymmen?

b) Wanneer jij gaat hardlopen met een snelheid van 10   
 kilometer per uur kost jou dat ook 3000 kilojoule per uur.   

 Hoeveel kilometer kan jij hardlopen op de energie van   
 een klein potje pindakaas?  

2. ENERGIE UIT GRAS
Een energiecentrale kan de energie van biomassa omzetten 
in elektrische energie (elektriciteit). Elektriciteit geven we 
vaak aan in kilowattuur. Kilowattuur en kilojoule hebben niet 
dezelfde waarde. 1 kilowattuur is gelijk aan 3600 kilojoule.
      
a) Jullie hebben vast allemaal al wel eens gevoetbald. 
 Als het gras van een voetbalveld gemaaid wordt heb je    
 100 kilogram gras. Dit gras bevat ook energie, deze 100   
 kilogram gras bevat 1800 kilojoule energie. 
 Het gras is biomassa en kan als brandstof gebruikt worden  
 in een biomassa energiecentrale. 

 De energiecentrale zet de energie van het gras om in   
 elektriciteit (kilowattuur). Ga er hierbij van uit dat 3600   
 kilojoule gelijk is aan 1 kilowattuur.
 
 Als je een uur televisie kijkt gebruikt deze 0,1 kilowattuur   
 aan energie. Hoeveel uur kan je televisie kijken op de   
 energie van het gemaaide gras van het voetbalveld?

15Biobased lessenset 
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3. ENERGIE UIT HOUT
Een biomassa energiecentrale kan ook hout gebruiken als brandstof. 
De energie van hout wordt dan omgezet in elektriciteit. Iedere kilogram 
hout levert 4 kilowattuur aan energie. 

a) Het opladen van een mobiele telefoon kost 0,01 kilowattuur.
 
 Hoe vaak kan een mobiele telefoon opgeladen worden met de  
 energie van 1 kilogram hout?

b) Bij jou thuis gebruik je in één jaar ongeveer 3200 kilowattuur aan  
 elektriciteit. Vraag dit thuis maar eens na: met hoeveel personen zijn  
 jullie thuis en hoeveel energie verbruiken jullie per jaar?

 Hoeveel kilogram hout is er nodig om één huishouden één jaar van  
 energie te voorzien? 

16Biobased lessenset 
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Wist je dat een lamp met een elektrisch vermogen van 1 watt in 1 seconde 1 joule verbruikt aan elektrische energie.



BOUW JE EIGEN 
BIOMASSACENTRALE



Informatie voor 
de leerkracht
Bij de volgende opdracht onderzoeken de leerlingen 
wat ze met één kilo biomassa kunnen doen. 
Ze bedenken zelf hoe ze aan biomassa uit de directe 
omgeving komen. 

Vervolgens bedenken en maken ze een (simpele) 
opstelling waarmee ze aan de klas laten zien hoe je door 
middel van verwerking en omzetting aan energie kan 
komen met de verzamelde biomassa. Bij deze opdracht 
kunnen de leerlingen het stappenplan van het werkblad 
doorlopen. Hiermee volgen ze een ontwerpcyclus. 
Ze komen zo vanzelf tot een voorstel dat ze voorleggen 
aan de leerkracht. Als het idee is goedgekeurd en 
de materialen verzameld, kunnen ze hun idee echt 
uitvoeren, eventueel verbeteren en tot slot presenteren

Vooraf:
Licht de opdracht toe en laat de volgende fi lmpjes zien: 

• Wat is biomassa? Filmpje van Essent op YouTube 
(duur: 5 minuten).

• Energiebronnen. Hoe kun je energie opwekken? 
Filmpje van Schooltv (duur: 3 minuten).

• Filmpje van AVIH Biomassa.nl op YouTube.
 (duur 5,41 minuten).
• Maak voldoende kopieën van het werkblad. Loop 

eventueel het stappenplan even door met de klas.

Lesdoelen:
• Leerlingen leren aan de hand van een stappenplan een 

onderzoek en ontwerp opstellen en uitvoeren.
• Leerlingen leren wat biomassa is.
• Leerlingen leren de werking van een biomassacentrale 

globaal kennen.

Werkvorm:
Onderzoek- en ontwerpopdracht in kleine groepjes.

Tip: 
Door eerst de rekenopdrachtjes te doen met de klas, krijgen 
ze inzicht in wat een bepaalde hoeveelheid biomassa aan 
energie kan opleveren in bijvoorbeeld stroom.

00

De opdracht bestaat uit twee gedeeltes:
1) Plan bedenken en 2) Plan uitvoeren.
De leerlingen moeten zelf schatten 
hoeveel tijd ze nodig hebben om de 
opdracht uit te voeren. Dit moeten ze 
melden aan de leerkracht.
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Opdracht 3
Bouw je eigen 
biomassacentrale

Je gaat onderzoeken wat je met 
1 kilo biomassa kan doen die jullie 
zelf verzamelen in de omgeving van 
jullie school of huis. 

Wat moet er gebeuren met de 
biomassa voordat er stroom 
ontstaat?
 

Opdracht 

Bedenk en maak je eigen opstelling 
waarmee je laat zien hoe je 
de verzamelde biomassa kan 
verwerken en omzetten in stroom. 
Gebruik het stappenplan van het 
werkblad.

Tip

Onderzoek welke grondstoff en 
er worden gebruikt in een 
biomassacentrale.

19Biobased lessenset 
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BIOGAS UIT BIOMASSA

INLEIDING

Biogas is een brandstof, dit kan 
gebruikt worden als brandstof in 
energiecentrales, maar ook als 
brandstof voor auto’s of om thuis 
op te koken. 

Biogas kan gemaakt worden 
door biomassa te laten 
vergisten. Vergisten is een 
methode waarbij bacteriën 
organisch materiaal 
(bijvoorbeeld planten of mest) 
omzetten in biogas. 

foto: onderdeel biogas tank



Informatie 
voor de 
leerkracht
Bij dit proefje zien leerlingen 
hoe gas kan ontstaan. Door 
gist, suiker en (warm) water 
te mengen in een fl esje komt 
een reactie tot stand waarbij 
een gas vrij komt (in dit geval 
koolstofdioxide). Het gas 
wordt opgevangen in een 
ballon. 

Koolstofdioxide is niet 
schadelijk maar adem het 
niet direct in uit de ballon.

Bij vergisting van biomassa 
zoals mest, rioollslib of gft -
afval vindt een vergelijkbare 
reactie plaats waarbij 
methaangas ontstaat wat 
geschikt is als biobrandstof.

Voorbereiding
Vraag aan elke leerling of ze 
voor deze les zelf een plastic 
fl esje van 0,5 liter, een ballon, 
twee zakjes gedroogde gist 
(of ongeveer 20 gram) en 
een zakje suiker meenemen 
(ongeveer 20 gram).
Verder zijn voor deze 
opdracht (warm) water, een 
aantal digitale weegschalen, 
maatbekertjes en lepeltjes 
nodig.

Vooraf
Vertel dat we gaan 
onderzoeken hoe gas kan 
ontstaan. Licht dit toe aan 
de hand van de informatie 
uit de inleiding.

Voer de opdracht klassikaal 
uit, maar laat elke leerling de 
proef zelfstandig uitvoeren. 

Verdeel de klas in groepjes. 
Bepaal hoeveel gram gist 
en hoeveel gram suiker elk 
groepje afweegt en in het 
fl esje doet. 

Lesdoelen
• Leerlingen kennen 

een principe van het 
ontstaan van gas.

• Leerlingen voeren 
zelfstandig een 
practicumopdracht uit, 
waarbij ze variëren met 
hoeveelheden.

• Leerlingen leren 
gegevens interpreteren 
en conclusies trekken.

Werkvorm
Groepsopdracht, maar de 
practicumopdracht wordt 
zelfstandig uitgevoerd.

Tip: Vooraf kunnen de 
leerlingen voorspellingen 
doen: als we meer gist 
gebruiken zal …

Na afl oop
Kijk met elkaar naar de 
omvang van de ballonnen. 
Wat valt op? Welke 
conclusies kunnen we met 
elkaar trekken? 

Let op: bij het opruimen: haal 
de ballonnen niet van het 
fl esje af, maar laat ze zeer 
voorzichtig leeglopen en doe 
dit bij een wasbak. Anders 
wordt het een knoeiboel.

20 + 60

PROEF 
+ 

WACHTTIJD

Het eerste deel van de opdracht 
neemt ongeveer 15 tot 25 
minuten in beslag. Daarna 
wordt het fl esje weggezet en 
eventueel een andere activiteit 
gestart. Na ongeveer een uur 
kunnen de resultaten met elkaar 
vergeleken worden.
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Biogas uit biomassa

Proef 1

Hoe kan gas 
ontstaan?

In dit proefje ga je zelf ontdekken hoe gas kan 
ontstaan. Het gas wat bij dit proefje ontstaat is 
koolstofdioxide. 

Biobased lessenset 
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Boodschappenl i js t

Gist Suiker

0,00 gr

Proef 1

Weeg het gist en de suiker af. 
De hoeveelheid hebben jullie 
bepaald met de klas. Let steeds 
op dat de weegschaal op ‘0’ 
staat als je iets afweegt. Doe het 
gist en de suiker in het fl esje.

Doe de ballon op het fl esje. 
Schud heel voorzichtig een 
beetje!

Wacht een uurtje en kijk dan wat er gebeurd is.

Schrijf later op welke hoeveelheden 
je hebt gebruikt en leg dat bij je 
fl esje. Zet het fl esje weg. 

Meng er ongeveer 100 ml warm 
(ongeveer 35°C) water bij.

#1

#3 #4

#2

• gist
• suiker
• warm water en 

eventueel koud water
• leeg fl esje van 0,5 liter
• theelepeltje

• ronde ballon
• maatbekertje
• digitale weegschaal
• papier om het gist of 

de suiker op te leggen 
bij het afwegen.
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SuikerGist
0,00 gr
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ENERGIE UIT AFVAL



Informatie voor 
de leerkracht
We weten al dat je uit biomassa brandstoff en als biogas 
en biodiesel kan maken. De discussie heerst dat dit ten 
koste gaat van kostbare landbouwgewassen. Bij dit 
proefje gebruiken we groente-, fruit- en tuinafval als 
biomassa om biogas te produceren. Het gft -afval zal gas 
produceren maar onder welke omstandigheden wordt 
het meeste gas geproduceerd?

Vooraf:
Verzamel fruit- en groenteschillen en goed afsluitbare 
plastic zakjes. 

Tip:
Bespreek van te voren met elkaar hoe je de proef 
gaat uitvoeren. Wat verzamel je. Wat doe je in zakjes 
en waar plaatsen jullie de zakjes. Vocht, water, licht en 
temperatuur kan van invloed zijn op het proces.

Lesdoelen:
• Leerlingen kennen een principe van het ontstaan van gas.
• Leerlingen voeren zelfstandig een practicumopdracht uit, 

waarbij ze leren met variabelen te werken.
• Leerlingen leren gegevens interpreteren en conclusies 

trekken.

Werkvorm:
De proef kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. 
Klassikaal als demonstratieproef of in kleine groepjes.

Na afl oop: 
Bekijk na een week de resultaten en bespreek deze met 
elkaar. Welke conclusies kunnen jullie trekken?

10
Het uitvoeren van de proef zelf neemt 
ongeveer 10 minuten in beslag. 
Observeer vervolgens met de klas 
de zakjes met gft -afval regelmatig 
gedurende ongeveer een week.
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Hoe verandert stinkend 
gft-afval in biogas?
In het volgende proefje ga je op een andere manier zien 
hoe gas kan ontstaan. Het gas wat bij dit proefje ontstaat, 
is een mix van verschillende gassen en wordt wél gezien 
als biogas.

Je hebt vast al wel eens geroken dat groente- fruit en 
tuinafval (gft -afval) stinkt, bijvoorbeeld als je thuis een 
gft -bak hebben staan of als je langs een vuilnisbelt komt. 
Je ruikt dan stank omdat het afval wordt afgebroken 
waarbij gas ontstaat.

Proef 2

Energie uit afval

Tip:
Kijk het fi lmpje Meerlanden: 
gft -recycling op YouTube 
(duur: 3 minuten)
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Boodschappenl i js t

Proef 2

Doe ongeveer 50 gram schillen 
in een (boterham)zakje.

Leg 2 zakjes weg op een warme 
(kamertemperatuur) plek waar 
de zon op schijnt. 

Leg 2 zakjes weg op een warme 
(kamertemperatuur) plek waar 
de zon niet schijnt (plek met 
schaduw). 

Leg 2 zakjes weg op een warme 
(kamertemperatuur) plek in het 
donker. 

Bekijk elke dag de zakjes en kijk 
wat er gebeurt. Na ongeveer een 
week zal het maximale resultaat te 
zien zijn. Vergelijk en bespreek dit 
resultaat. 

Laat alle lucht uit het (boterham)
zakje en sluit daarna het zakje 
luchtdicht af.

#1

#3 #4

#2

• fruit- of groenteschillen
• afsluitbare (boterham)zakjes
• water
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ACHTERGROND
INFORMATIE



Duurzame energiebronnen
Er zijn verschillende bronnen van duurzame 
energie zoals de wind (voor windenergie), de zon 
(voor zonne-energie), water (getijdenenergie en 
waterkrachtcentrales zoals een dam of waterval) of 
biomassa.

Biomassa
Dood plantaardig of dierlijk materiaal dat je kunt 
omzetten in energie. Voorbeelden van biomassa: 
snoeihout, groente-, fruit- en tuinafval (gft) maar ook 
kippen-, varkens- of koeienmest.

Biomassa kan je onderverdelen in natte en droge 
biomassa:

• Droge biomassa is bijvoorbeeld houtpellets, 
zaagsel of gft. Dit wordt vaak verbrand in een 
energiecentrale.

• Natte biomassa is vochtig materiaal als mest, vers 
groenafval of rioolslib. Deze biomassa kan je drogen 
of laten vergisten tot biogas.
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Verwerken van biomassa
Biomassa moet eerst verwerkt worden om te 
gebruiken.

Vermalen: door bijvoorbeeld snoeiafval te vermalen 
kan het verwerkt worden tot pellets.
Vergisten: gebeurt in een luchtdichte ruimte met 
bacteriën. Bij dit proces ontstaat biogas 
(= methaangas, de basis van aardgas)
Persen: houtafval of oud papier geperst tot 
compacte blokken blijft lang branden.

Plantaardige oliën en vetten
Koolzaadolie of zonnebloemolie is een voorbeeld van 
een plantaardige energie bron dat als brandstof voor 
voertuigen kan dienen. 

Fossiele brandstoffen
Kolen, aardgas en aardolie zijn fossiele brandstoffen. 
Kolen worden als brandstof gebruikt in kolencentrales 
voor het opwekken van energie (elektriciteit) en/of 
voor warmteproductie. Aardgas wordt ook gebruikt 
in elektriciteitscentrales, maar daarnaast ook om 
een huishouden te verwarmen of om op te koken. 
Aardolie wordt veelal verwerkt tot transportbrandstof 
voor auto’s, schepen en vliegtuigen.
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Nadelen fossiele brandstoffen
Bij het gebruik van fossiele brandstoffen komt CO2 
(koolstofdioxide) vrij wat al miljoenen jaren opgeslagen 
lag en wat nog geen deel uitmaakte van de huidige 
koolstofkringloop, dit zorgt voor een versterkt broeikaseffect. 
Daarnaast raken fossiele brandstoffen een keer op, de 
voorspellingen zijn dat dit tussen 2050 en 2100 het geval 
gaat zijn. 

Elektriciteit of stroom
In Nederland zijn (bijna) alle huishoudens aangesloten 
op het elektriciteitsnet. Een groot deel is afkomstig van 
energiecentrales. Hier wordt warmte geproduceerd door 
het verbranden van fossiele brandstoffen als steenkool 
of aardgas en/of biomassa. Door de warmte ontstaat 
stoom die een turbine aandrijft. De turbine zit vast aan een 
generator die stroom opwekt.

Veen
Oude, dode planten uit moeras dat in een natte, 
zuurstofarme omgeving bewaard is gebleven. Als je het 
droogt kan je het gebruiken als brandstof (turf). Veen 
dat diep begraven ligt onder hogere druk en hogere 
temperatuur wordt bruinkool of steenkool.

Vergisten
Vergisten is een methode waarbij bacteriën organisch 
materiaal (bijvoorbeeld planten of mest) omzetten in 
biogas. Dit is een natuurlijk afbraakproces. Vergisten is in 
principe in afwezigheid van zuurstof, indien er wel zuurstof 
aanwezig is kennen we dit als composteren beschouwen.
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