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“Van poep naar warmte”   
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Opdrachtomschrijving 
 

Beste leerling, 

 

de varkensboerderij in 
Sterksel gebruikt de poep 
van varkens om energie te 
winnen. Zij mengen dit met 
biomassa, en het gas wat 
daar uit geproduceerd 
wordt, wordt gebruikt om 
energie op te wekken. De 
opgewekte energie is 
elektriciteit en warmte.  

Biomassa wordt in 
Nederland al gebruikt als energiebron. Het meest bekende is 
het bijstoken van hout in kolencentrales, voor de opwekking 
van groene stroom. Ook de opwekking van groene stroom uit 
biogas op rioolwaterzuiveringen wordt al tientallen jaren 
toegepast. Er gaan echter ook veel biomassastromen verloren. 

In Nederland wordt bijvoorbeeld nog nauwelijks iets gedaan 
met mest, en het meeste gft wordt gecomposteerd op een 
manier die veel elektriciteit kost en geen energie oplevert. Ook 
in bijvoorbeeld rioolwaterzuiveringen, waar slibvergisting al 
heel lang wordt toegepast, gaat men toch nog verkwistend om 
met de beschikbare energie.  
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Niet al het beschikbare slib wordt vergist en een groot deel van 
de warmte, die vrijkomt bij de opwekking van groene stroom 
uit het biogas, gaat nutteloos verloren.1 

In Sterksel wordt wel gewerkt met mest, maar toch zullen jullie 
tijdens de excursie zien, dat ook hier nog niet alle warmte kan 
worden gebruikt. 

Deze warmte willen we gebruiken, en de vraagstelling luidt: Hoe 
kunnen wij de warmte die verloren gaat gebruiken? 
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STAP 1:  
Jullie gaan brainstormen over de opdracht. Wat zou je met de 
verloren warmte kunnen doen? Waardoor gaat deze warmte 
verloren? 

 

STAP 2: 

Werk met je groepje aan een oplossing. Bedenk hoe jij deze 
warmte gaat gebruiken.  

 

STAP 3:  

Maak een duidelijke tekening, of werkstuk, van jouw oplossing. 
Teken er ook schematisch bij hoe jouw systeem of oplossing 
werkt. Misschien kun je wel filmpjes maken! 

STAP 4:  

Log in op www.braintrigger.nl met je “Inzendcode” en 
presenteer jullie teksten en beelden (foto’s, ingescande 
tekeningen, filmpjes) op de website van BrainTrigger! Geef er 
ook aan op welke plek in je school je idee zou passen. 

Weet je niet goed hoe de site werkt? Klik dan op “Help” op de 
BrainTrigger website. 

Heb je vragen over de opdracht? Log dan in met je inzendcode 
en klik op “Vragen”. 

Als je klaar bent met het vullen van je pagina klik dan op “Nu 
inzenden”. 
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STAP 5:  
Vraag iedereen die je kent om op jullie idee te stemmen. Je 
kunt je uitvinding promoten door op de pagina met jouw 
inzending te gaan staan en dan op “Add this” te klikken en 
bijvoorbeeld “Hyves” te selecteren. Je kunt natuurlijk ook 
iedereen die je kent mailen met de vraag om op jouw idee te 
klikken.  
 

STAP 6:  

Presenteer jullie uitvindingen aan Aqualon.  

 

 


