
  
 
  

EenVandaag in de klas 
Biogas als alternatief voor 
aardgas  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
De verbranding van aardgas veroorzaakt teveel 
CO2-uitstoot. Daarom wordt er overgeschakeld op 
alternatieven zoals bio-industrie. De grondstof 
hiervoor kan uit verrassende producten 
gewonnen worden.  
 
Vakgebied 
Natuurkunde en biologie 
 
Kernbegrippen 
Biogas, mest, vergisten, klimaat  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel in 
het voortgezet onderwijs: 
Subdomein D2: Duurzame ontwikkeling: uitleggen 
wat duurzame ontwikkeling inhoudt, het effect 
van ingrepen in de biosfeer kritisch bespreken en 
daarbij onderscheid maken tussen economische, 
ecologische, sociaal-culturele en mondiale 
aspecten . 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘EenVandaag 
in de klas’ . Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie. 
 
Antwoorden 
1 C: 1000 kuub per uur  
2 Om een woonwijk te verwarmen  
3 C: A en B zijn beide waar  
4 - Met alleen zonne- en windenergie kan 
Nederland niet genoeg energie opwekken. 
- Sommige industrie kan niet zonder gas omdat ze 
hoge temperaturen nodig hebben. 
- Oude (monumentale) panden zijn moeilijk 
zonder gas te verwarmen.  
5 C: kolen 
6 Door biogas uit rioolwater te maken 

Kijkvragen 
 

1 Hoeveel biogas produceert de koeienboer per 
uur? 
A. 100 kuub per uur 
B. 500 kuub per uur  
C. 1000 kuub per uur 
 
2 Waarvoor wordt dit biogas gebruikt? 
 
3 Waarom moet Nederland van het aardgas af? 
A: Omdat aardgas teveel broeikasgassen uitstoot 
B: Omdat de Nederlandse gasvoorraad opraakt 
C: A en B zijn beide waar 
 
4 Er worden meerdere redenen genoemd waarom 
er gas nodig zal blijven. Noem er minstens twee. 
 

 
 
5 Wat wordt er niet verbrandt in de vergister? 
A. Afgekeurd veevoeder 
B. kolen 
C. Voedsel uit de supermarkt 
 
6 Op welke manier zijn ook de waterschappen bezig 
om biogas te produceren? 
 
Verdiepingsvraag 
Leg uit hoe biogas ontstaat en hoe je met biogas 
energie kan opwekken. 
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 EenVandaag in de klas 

Biogas als alternatief voor 
aardgas  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
De verbranding van aardgas veroorzaakt teveel 
CO2-uitstoot. Daarom wordt er overgeschakeld op 
alternatieven zoals bio-industrie. De grondstof 
hiervoor kan uit verrassende producten 
gewonnen worden.  
 
Vakgebied 
Natuurkunde en Biologie  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘EenVandaag 
in de klas’ . Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘biogas’ is te gebruiken als onderwerp 
voor je profielwerkstuk de vakken biologie, 
natuurkunde en maatschappijleer. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Chemisch-fysisch analist  
Machine-monteur 
 
HBO: 
Chemische Technologie  
Aarde en Milieu  
 
WO:  
Future planet studies  
Technische natuurkunde 

 
Kijkvragen 

 
1 Hoeveel biogas produceert de koeienboer per 
uur? 
A. 100 kuub per uur 
B. 500 kuub per uur  
C. 1000 kuub per uur 
 
2 Waarvoor wordt dit biogas gebruikt? 
 
3 Waarom moet Nederland van het aardgas af? 
A: Omdat aardgas teveel broeikasgassen uitstoot 
B: Omdat de Nederlandse gasvoorraad opraakt 
C: A en B zijn beide waar 
 
4 Er worden meerdere redenen genoemd waarom 
er gas nodig zal blijven. Noem er minstens twee. 
 

 
 
5 Wat wordt er niet verbrandt in de vergister? 
A. Afgekeurd veevoeder 
B. kolen 
C. Voedsel uit de supermarkt 
 
6 Op welke manier zijn ook de waterschappen bezig 
om biogas te produceren? 
 
Verdiepingsvraag 
Leg uit hoe biogas ontstaat en hoe je met biogas 
energie kan opwekken. 
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