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Inleiding
ORIËNTATIE
Deze module behandelt de thema’s energie, biomassa en reststromen. Duurzaam produceren
staat hier bij centraal. De samenleving, het bedrijfsleven, de agrarische sector en de glastuinbouw, ze gebruiken allemaal energie. En vaak produceren ze behalve hun eigen eindproduct
ook nog bergen afval. Maar welke impact heeft dit op de omgeving? En op de bedrijven zelf?
Als we deze consumptie van energie en grondstoffen willen blijven doorzetten, moeten we
gebruik maken van bronnen die deze vraag ook aan kunnen en in de toekomst ook nog beschikbaar en betaalbaar zijn. Voorraden zijn eindig en de prijzen zullen, voordat het einde is
bereikt, gaan stijgen. Welke bronnen zijn beschikbaar die wel een stabiele productie en prijs
naar de toekomst kunnen garanderen? Wellicht dat we hiervoor juist achter ons moeten kijken,
naar het afval dat we laten liggen. Reststromen, die niet alleen bij het produceren van producten ontstaan, maar ook bij de productie van energie en het weggooien van een oude telefoon,
kunnen een waardevolle en hernieuwbare bron van grondstoffen en energie vormen.

KENNISKIEM
Deze module behandelt vakkennis over energie, biomassa en reststromen voor de agrarische
sector. Als leidraad binnen deze sector is de glastuinbouwsector genomen.
De module sluit aan bij de volgende kerntaken uit het kwalificatie-dossier Agro productie, handel en technologie.
•

B1-K1 Zorgdragen voor het agrobusinessproduct (vakexpert teelt en groene technologie)

•

P9-K1 Telen product/gewas (vakexpert teelt en groene technologie)

HOOFDSTUKKEN
De module is opgebouwd uit een viertal hoofdstukken. In hoofdstuk 1 gaan we in op energie
in het algemeen: de energieproductie en consumptie, waar het vandaan komt en waar het
heen gaat. Hoofdstuk 2 behandelt verschillende manieren om energie op te wekken. Hoofdstuk 3 gaat over biomassa; hoe dit niet alleen als energiebron kan worden gebruikt, maar ook
als bron van grondstoffen. Hoofdstuk 4 tot slot, gaat over de reststromen en de waardevolle
stoffen die hier nog in zitten.

NIVEAU
De lesstof is bedoeld voor niveau 3 en 4 leerlingen van het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Vragen en paragrafen waar

Verdieping bij staat aangegeven, is aanvullende lesstof voor niveau

4. Niveau 3 leerlingen maken dus de hele module, behalve de verdiepingsvragen en paragrafen. Niveau 4 leerlingen maken de hele module.

UITGAVE
De module is zowel digitaal als op (duurzaam geproduceerd) papier beschikbaar.
Wij wensen je veel leerplezier en succes bij het bestuderen van de inhoud van deze module,
Het Ontwikkelcentrum.
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Leerdoelen
Aan het eind van dit hoofdstuk:
• weet je wat wordt bedoeld met energie;
• weet je welke vormen van energie het meest gebruikt worden;
• weet je waar energie voor gebruikt wordt;
• weet je wat een watt is;
• weet je hoe energie kan worden opgewekt;
• weet je wat fossiele brandstoffen zijn;
• weet je wat duurzame energie is en
• weet je wat het verschil is tussen grondstof- en industrie-gedreven prijzen.
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Hoofdstuk 1

Energie

1.1

ORIËNTATIE

Wie het nieuws ook maar een beetje volgt, heeft vast wel iets gezien over energie. Over het
gebruik van energie, het milieu en de zogenaamde energietransitie. Deze energietransitie zou
Nederland, dat veel van zijn rijkdom dankt aan de verkoop van aardgas, naar een duurzamere,
groenere energievoorziening moeten tillen. Maar waarom is dit nodig? Wat schiet de alledaagse
consument hier mee op? En wat schieten de agrarische ondernemers hier mee op?
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1.2

ENERGIE
SOORTEN ENERGIE
Vanuit de natuurkunde wordt energie als volgt geformuleerd: het vermogen
om licht, warmte of beweging te maken. Daarnaast kan het bijvoorbeeld ook
nog worden gebruikt om te zeggen dat je weinig zin, of energie, hebt om iets
te doen. Maar hier praten we over energie in de natuurkundige zin. Als je
aan deze energie denkt, denk je al snel aan elektriciteit. Dit is inderdaad een
van de meest gebruikte vormen van energie, maar deze energie gebruiken
we vaak ook om andere vormen van energie op te wekken. Voorbeelden van
andere vormen van energie zijn: straling, warmte, beweging en chemische
energie. Daarnaast zijn er nog vele andere soorten van energie, maar voor nu
behandelen we de energievormen die we in de agrarische sector het meest
tegenkomen.

ELEKTRISCH
Het is moeilijk om je een dag voor te stellen waarop je geen gebruik maakt
van elektriciteit. Dit is dan ook één van de energievormen waar wij in deze
samenleving veel gebruik van maken. In de natuur komt elektriciteit ook veel
Afb. 1.3 In de natuur komt
elektriciteit in de vorm van
bliksem voor.

Bewegingsenergie

voor, bijvoorbeeld als bliksem of in de sidderaal. Zelfs ons eigen zenuwstelsel
maakt gebruik van elektriciteit. Vaak gebruiken wij elektriciteit als energie
om andere vormen van energie aan te drijven. Zo rijdt een elektrische auto
wel op elektriciteit, maar wordt deze energie in de elektromotor omgezet
in bewegingsenergie. En ook de assimilatiebelichting of ledlampen in de
kassen gebruiken wel elektriciteit, maar ook daar gaat het uiteindelijk om het
licht dat zij uitstoten. Elektriciteit is hiermee dus een vitaal onderdeel van de
samenleving en het bedrijfsleven, maar ook vaak energie om tot een andere
vorm van energie te komen.

STRALING
Elektromagnetische
spectrum

Straling wordt in het elektromagnetische spectrum opgedeeld in verschillende delen. Licht is het voor ons zichtbare deel van deze straling, maar behalve
licht bevat het elektromagnetische spectrum nog vele andere delen. Zo is ook
de warmte van de zonnestralen een deel van de elektromagnetische straling.
En zonnepanelen gebruiken een deel van deze straling om elektriciteit op te
wekken. Voor de agrarische sector vormt de straling van de zon nog een veel
belangrijker onderdeel. Het is namelijk de drijvende kracht achter het belangrijkste proces van de agrarische sector: fotosynthese.
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Afb. 1.4 Licht vormt maar een klein onderdeel van het hele elektromagnetische spectrum.

BEWEGING
Bewegingsenergie noemen we ook wel kinetische of mechanische energie.
Kinetische energie

Wanneer je je arm optilt, creëer je met je lichaam kinetische energie. Het
gaat hierbij dus om de (kinetische) energie dat een bewegend iets in zich
heeft. Zo heeft de wind veel kinetische energie doordat zij lucht in beweging
zet. Door middel van deze wind kunnen wij weer een windturbine of een
windpomp laten draaien. De windturbine genereert vervolgens elektrische
energie en de windpomp creëert op zijn beurt kinetische energie door een
pomp te laten draaien en water te verplaatsen, zonder dat daar eerst elektri-

Afb. 1.5 Zeilschepen maken al
eeuwenlang gebruik van de
kinetische energie van wind.

Warmte-energie

citeit bij wordt geproduceerd.

WARMTE
Warmte-energie heeft betrekking op het uitwisselen van energie tussen
systemen die een verschillende temperatuur hebben. Het opwarmen van de
metalen verwarming door warm water dat er doorheen stroomt, is een voorbeeld van warmte-energie. Lucht die opwarmt door een verwarming, is hier
ook een voorbeeld van. In oude stoommachines werd de energie uit warmte
op een heel andere manier benut. Hierbij ging het om het opwekken van
kinetische energie door water te verwarmen. Warmte-energie is een energievorm die van belang is voor de glastuinbouw, aangezien veel kassen worden
verwarmd en tegenwoordig ook kunnen worden gekoeld.
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Afb. 1.6 Warmte-energie kan op verschillende manieren worden uitgewisseld.

UIT DE PRAKTIJK
LUCHT EN WARMTE
Heb je weleens over een verwarming in een kas gekeken wanneer deze
Afb. 1.7 Verdeelsysteem voor
de warmte in een kas.

aan staat? Als deze warm genoeg is, zie je de lucht een beetje bewegen
vlak boven de verwarming. Dit is hetzelfde fenomeen dat je ziet wanneer je op een hele warme dag in de verte over het asfalt uitkijkt en je
alles een beetje ziet bewegen. Deze beweging wordt veroorzaakt door
warmte-energie.

WARMTE UITWISSELING
Warmte-energie kan op verschillende manieren worden uitgewisseld: door
Geleiding
Straling
Convectie

middel van geleiding (een verwarmingsbuis warmt op door warm water),
straling (de warmte die je ver van de bron nog voelt, zoals van een lamp
of de zon) en convectie (er vindt een uitwisseling plaats tussen de warme
delen van de verwarming en de koudere delen van de lucht eromheen). In de

Thermische energie

natuurkunde spreken we van thermische energie wanneer men over warmte-energie praat.

CHEMISCH
Chemische energie

Chemische energie heeft betrekking op de energie die ligt opgeslagen in een

Energiedichtheid

stof. Dit wordt ook wel de energiedichtheid van een stof genoemd. Door het
verbranden van hout komt de chemische energie vrij die in het hout ligt opgeslagen. Deze energie komt vrij in de vorm van stralings- en warmte-energie.
Bij chemische energie gaat het dus altijd om energie die vrijkomt door middel
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Warmtekrachtkoppeling

van een chemische reactie. Zo wordt bij een warmtekrachtkoppeling (WKK)
de chemische energie uit gas gehaald en omgezet in kinetische - en warmte-energie. Deze kinetische energie kan vervolgens weer worden gebruikt om
elektrische energie op te wekken.

Afb. 1.8 Niet elke stof bevat dezelfde hoeveelheid energie.
© xkcd.com

VRAGEN
1.

Kinetische energie is een ander woord voor?

A.

warmte-energie

B.

chemische energie

C.

bewegingsenergie

D.

warmtestraling

2.

Wat wordt bedoeld met de energiedichtheid van een stof? Kies
het juiste antwoord.

A.

De mate waarin de stof in de natuur voorkomt.

B.

De hoeveelheid chemische energie die in de stof ligt opgeslagen.

C.

De mate waarin een stof elektriciteit geleidt.

3.

Noem vijf verschillende vormen van energie die in deze paragraaf zijn behandeld.

4.
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5.

Bij welke van de drie manieren van warmte uitwisseling hoort de
volgende beschrijving: de metalen verwarming warmt op door het
warme water dat er doorheen stroomt?

1.3

ENERGIEVRAAG
ENERGIEVRAAG
In de vorige paragraaf zijn een aantal van de meest gebruikte vormen van
energie behandeld. Maar waar wordt al deze energie precies voor gebruikt?
Waarom hebben we zoveel verschillende vormen van energie nodig? En van
welke energievorm wordt er het meest gebruik gemaakt?

GLASTUINBOUW
Binnen de glastuinbouwsector wordt voornamelijk gebruik gemaakt van
Stralingsenergie

elektrische energie, warmte-energie, chemische energie, stralingsenergie en
bewegingsenergie. Dit zijn ook de energievormen die we gebruiken om het
kweken van de gewassen in goede banen te leiden. Stralingsenergie voor de
fotosynthese. Warmte-energie voor de temperatuur. Chemische energie om
warmte en elektriciteit op te wekken. En bewegingsenergie om water bij de

Productieprocessen

plant te krijgen en voor alle andere productieprocessen. Ook hierbij zie je dat
voornamelijk elektrische energie en chemische energie worden gebruikt om
deze andere energiesoorten op te wekken.

Afb. 1.9 De glastuinbouw maakt gebruik van veel verschillende soorten energie.

AGRARISCHE SECTOR
Weinig bedrijven binnen de agrarische sector gebruiken zoveel energie als
de glastuinbouwbedrijven. Vaak hebben deze geen grote kweekruimtes om

97013 Energie en reststromen.indd 12

19-03-18 14:13

13

Energie

op te warmen of lampen om te laten branden. In open teelten wordt energie voornamelijk gebruikt om de opslagruimtes, zoals aardappelschuren, te
koelen, installaties te laten draaien en materieel te laten rijden. Hier zijn ook
de elektrische en chemische energie de meest gebruikte vormen van energie.
Maar zelfs met deze energieconsumptie, inclusief de energie slurpende glastuinbouw, is de agrarische sector ten opzichte van andere bedrijfstakken niet
buitengewoon energie consumerend.

SAMENLEVING
Veruit de meeste energie die in onze samenleving gebruikt wordt, is elektrische energie en chemische energie. Daarnaast zie je een groei in het gebruik
van warmte-energie. De chemische energie wordt veelal gebruikt voor het
opwekken van andere soorten van energie. Zo verbranden we gas om warmte-energie te creëren voor onze huizen en benzine of diesel om kinetische
energie te genereren voor onze auto’s. In elektriciteitscentrales worden enorme hoeveelheden chemische energie verbrand om elektrische energie op
te wekken. Kortom, als we het over energie hebben, zijn de energievormen
waar de samenleving het meest van afhankelijk is, elektrische en chemische
energie.

Afb. 1.10 Onze samenleving vraagt om veel energie.
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Afb. 1.11 Watt?

WATT?
Watt

Watt is de eenheid van vermogen. Dit is geen vraag, maar een gegeven. Het
wordt vaak gebruikt om het vermogen van apparaten en machines aan te
duiden. Hierbij maken we geen onderscheid tussen opbrengst of verbruik.
Beide worden in watts aangegeven. Een gloeilamp kan bijvoorbeeld een
verbruik hebben van 6 watt per uur en een windmolen een productie van 1
megawatt per uur. De watts waarmee het vermogen van een apparaat wordt
aangegeven, zijn altijd de watts per uur. Zo spreek je bij een gloeilamp ook
altijd over een 6W-gloeilamp en bij windmolens over een vermogen van 1,5
megawatt. De eenheid kilowattuur (kWh) waarmee het elektriciteitsverbruik
van huishoudens wordt aangegeven, is dus dubbelop. De verbruiken en
opbrengsten van watts zijn standaard wat het apparaat per uur opbrengt of
verbruikt.
Watts worden in verschillende maten aangeduid. Aangezien men door de jaren heen alleen maar meer elektriciteit is gaan gebruiken, zijn ook de maten
om dit gebruik aan te duiden gegroeid. Hier volgt een tabel met de meest
gangbare maten.

Afb. 1.12 LMaten waarin Watts worden aangeduid.
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Een terrawatt is dus duizend gigawatt, een miljoen megawatt, een miljard
kilowatt en een triljoen watt. Eén kilowatt is 1000 watt en één megawatt is
1000 kilowatt.
Een zonnepaneel met een jaaropbrengst van 242 kilowatt produceert dus per
jaar genoeg stroom om een wasmachine met een vermogen van 1 kilowatt
242 uur te laten draaien. Een windmolen met een vermogen van 1 megawatt
(1000 kilowatt) hoeft maar één uur te draaien om dezelfde wasmachine voor
1000 uur van stroom te voorzien. Een fietsdynamo met een vermogen van 3
watt, moet 2 uur draaien voordat deze een uur lang een gloeilamp van 6 watt
kan laten branden.

VRAGEN
6.

Van welk soort energie is sprake bij stromend water?

A.

chemische energie

B.

bewegings- of kinetische energie

C.

energiedichtheid

7.

Welk soort energie wordt door een waterpomp geproduceerd?

8.

Welke energie wordt gebruikt om lampen te laten branden?

A.

elektriciteit

B.

stralingsenergie

9.

Welke energie wordt geproduceerd door lampen? Kies de juiste
twee antwoorden.

A.

bewegingsenergie

B.

chemische energie

C.

elektriciteit

D.

stralingsenergie

E.

warmte-energie

10. Bekijk de tabel over Watts. Hoeveel kilowatt gaan er in één
megawatt?
11. Stel een huishouden verbruikt 3 megawatt per jaar aan elektriciteit. Een windmolen produceert 1.5 megawatt per uur aan
elektriciteit. Hoe lang moet de windmolen draaien om het huishouden een jaar lang van stroom te voorzien?
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