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DUURZAME ENERGIE
Deel: 1-2-3

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken
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Wat ga je leren? In deze module Duurzame energie leer je wat duurzaamheid 

inhoudt. Als je dit keuzevak hebt afgerond, kun je de volgende taken 

uitvoeren: 

• een eenvoudig onderzoek uitvoeren naar het nut en noodzaak 

van duurzame energietechnieken en de uitkomsten 

presenteren; 

• een advies geven over pv-panelen (berekeningen en 

tekeningen); 

• een zonneboiler aansluiten op een sanitaire installatie; 

• metingen uitvoeren met behulp van een infrarood camera en op 

basis hiervan advies geven. 

 
Je leert hoeveel zonnepanelen je nodig hebt 

en hoe je dit berekent. 
 

 
 

Je leert werken met een infraroodcamera 

(Bron: FLIR Systems, Inc.) 
 

 
 

Je leert hoe een zonneboiler werkt 
 

 

 

 Wat moet je weten en kunnen?   Het is de eerste keer dat je werkt met het thema duurzame energie. 

Je hoeft hier geen kennis van te hebben voordat je met deze 

opdracht begint. 

 

Wel kun je alvast eens goed opletten in de kranten, op internet en 

op de televisie. Duurzame initiatieven zijn vaak in het nieuws. 

 

Ook worden er vaak vergaderingen gehouden over duurzaamheid en 

hoe we met ons milieu om moeten gaan. Denk aan de jaarlijkse 

klimaattop. Misschien heb je daar wel over gehoord. Grote 

wereldleiders komen hier bij elkaar om afspraken te maken hoe we 

de komende jaren met onze aardbol om moeten gaan. 
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Vraag 

 14  Leg uit hoe je met stromend water elektriciteit kunt opwekken. 

 

 

 
 

 

 

Nadeel waterkrachtenergie Een aandachtspunt bij deze manier van energie opwekken is de 

natuur. Vissen kunnen de dupe worden van deze manier van energie 

opwekken. De vissen kunnen vast komen te zitten in de turbines en 

worden vermalen. 

 

 Er zijn wel systemen die vissen via een andere weg langs de turbine 

leiden maar deze systemen zijn nog niet volledig betrouwbaar. Ook 

moeten de vissen stroomopwaarts langs de centrales  

 
Een vistrap waardoor de vis stroomopwaarts 

kan zwemmen 
 

 Vraag 

 15  Wat is het nadeel van energieopwekking door 

waterkrachtcentrales? 

 

 
 

 

 

Waterkrachtcentrales in Nederland In Nederland wordt niet veel gebruik gemaakt van 

waterkrachtcentrales. Nederland heeft natuurlijk veel water maar 

we hebben niet veel hoogteverschillen in Nederland. 

 

De centrales moeten het niet hebben van de stroming alleen, maar 

ook van de kracht van het water bij bijvoorbeeld een waterval. 

Vooral grote hoeveelheden water die voorbij stromen zijn 

interessant voor de waterkrachtcentrales. 

 
 

Waterkrachtcentrale bij Linne (Limburg) 
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PRAKTIJKOPDRACHT 2: GAS OPWEKKEN 

THEORIE 

 

Biomassa en afvalverwerking Bij alternatieve energieopwekking denk je vaak aan zon, wind en 

water. Maar een groot gedeelte van de groene stroom in Nederland 

komt uit biomassa. Door verbranding, vergisting en vergassing kun je 

energie halen uit biomassa. Die energie kun je weer gebruiken voor 

je eigen huis of elektrische auto. 

 
Houtpellets als bandstof 
 

 

 

Biomassa 

 

Biomassa is biologische massa. Alles wat voor biomassa gebruikt 

wordt is van biologische oorsprong. Denk bijvoorbeeld aan 

snoeiafval, houtafval, maar ook rioolslib. En bijvoorbeeld het gft-

afval (groente-fruit-tuin-afval) uit je groene container. Alle 

plantaardige en dierlijke resten kun je gebruiken als biomassa. 

 

Je kunt op drie manieren energie halen uit biomassa: 

• verbranding 

• vergisting 

• vergassing 

 
Het afval uit de gft-container kan gebruikt 

worden als biomassa  
 

 Vraag 

 17  Noem een aantal voorbeelden van biomassa. 

 

 

 
 

 Vraag 

  Op welke drie manieren kan energie worden gehaald uit 

biomassa? 
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Brandstofcellen Het opwekken van energie uit waterstof wordt gedaan in een 

brandstofcel. Het filmpje legt je precies uit hoe een brandstofcel 

werkt. 

 

Als je waterstof en zuurstof toevoert, worden er elektronen 

afgestaan en gaat er een stroom lopen. Hierdoor kan dus energie 

worden opgewekt. 

 

Het afval dat vrijkomt bij deze vorm van energieopwekking is alleen 

maar water. Als we dus een brandstofcel zouden kunnen inbouwen 

in een auto zouden we in plaats van CO2 water als afval hebben. Dat 

is natuurlijk veel beter voor het milieu. 

 

    

Filmpje over brandstofcel 
 

    

Zo werkt een brandstofcel 
 

De waterstof wordt in een brandstofcel met zuurstof (O2) uit de lucht 

omgezet in water (H2O). Daarbij wordt elektriciteit geproduceerd die 

de elektromotor aandrijft. 

 

Een auto op waterstof kan ongeveer 500 tot 600 km rijden voordat 

hij weer moet worden opgeladen, dat is een nadeel. In Nederland 

zijn er op dit moment nog niet veel laadstations voor deze manier 

van rijden. Er wordt in Nederland meer ingezet op het rijden met 

elektrische auto’s. 

 

 
 

Als we een spanning aanbrengen op twee 

polen van een gelijkspanningsbron, zal het 

water splitsen in waterstof (H2) en zuurstof 

(O2) 
 

Een tweede nadeel is dat het rijden op waterstof veel ruimte vraagt 

in de auto. Om deze afstanden te kunnen rijden moet een grote tank 

voor de opslag van waterstof worden ingebouwd in de auto. 

 
Hyundai ix35 Fuel Cell Electric rijdt op 

waterstof (Spielvogel [CC BY-SA 4.0 

(https://creativecom- mons.org/licenses/by-

sa/4.0/deed.nl)]) 
 

 
Een waterstoftank neemt veel ruimte in 

beslag in de auto (Claus Ableiter [CCBY-SA 4.0 

(https://creativecommons.org/licenses/by- 

sa/4.0/deed.nl)]) 
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Door ledlampen te plaatsen bespaar je snel op 

je energiekosten 

 

 

Een andere snelle manier om te besparen in je huis is het vervangen 

van de gewone lampen door ledlampen. Een ledlamp is veel 

energiezuiniger dan een gewone lamp. De investering om zo’n lamp 

te kopen heb je er dus zo weer uit. Een ledlamp is 85% zuiniger dan 

een gloeilamp en verbruikt 75% minder stroom dan een 

halogeenlamp. 

 
Een tijdschakelaar 
 

Een spaarlamp kun je prima laten zitten. Deze is al energiezuinig. 

Het is ook handig als je op sommige plaatsen in of rond het huis 

timers (tijdklokken) plaatst voor de verlichting. Zo gaat het licht op 

de juiste tijd aan maar ook weer uit als het niet meer nodig is. Zo 

brandt de verlichting niet onnodig, wat weer besparing oplevert. 

 Vraag 

 25  Wat is de functie van een bewegingsmelder? 

 
 

 Vraag 

 26  Waarom kun je het beste ledverlichting plaatsen? 

 
 

 Vraag 

 27  Waarom hoef je een spaarlamp niet te vervangen? 

 
 

 

 

 

 

 

 


