
 

 
 
Deze opdracht gaat over de technologie van de productie van biogas. Ook wordt 
gekeken naar de benodigde materialen en de invloed van zonnestraling op de 
productie van biogas.  
 

 
 
Heeft zonnestraling (warmte en licht) invloed op de productie van biogas? 
 

 
 
De voorbereidingen nemen ca. 10 minuten in beslag. Het experiment zelf 
ongeveer een week. 
 

 
 
Deelnemers aan de module Biomassa 
 

 
 
Het doel van deze opdracht is het verkrijgen van meer inzicht in de techniek van 
de productie van biogas, de meest geschikte materialen om biogas uit te 
produceren en de invloed van warmte op de productie van biogas. 
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Zelf evaluatie 

• Is het experiment correct uitgevoerd? 
• Zijn de beoogde resultaten behaald? 
• De plasticzakken die werden blootgesteld aan direct licht en warmte 

namen qua volume het meest toe in omvang. De zakken die in het donker 
op een koele plaats werden bewaard zijn nauwelijks in omvang 
toegenomen. De zakken op een donkere maar warme plaats namen iets 
in omvang toe. Hoe komt dit? 

• Wat kan er op realistische schaal met biogas worden gedaan? 
• Hoe kun je uiteindelijk energie produceren met biogas? 

 
 

 
Voorbereiding 

• Bereid het keuken afval. Verdeel het in drie gelijke porties en verdeel  ze 
over de drie plastic zakken 

• Druk alle lucht er uit voordat je de zakken  afsluit 
• Plaats de zakken op de volgende locaties: 

o Een zonnige en warme plaats 
o Een warme donkere plaats (bijv. De 

ruimte/kast waarin de cv ketel hangt) 
o Een donkere , koele plaats 

 
Laat de zakken een week met rust. 
 
Observatie 

- kijk wat er na een week met zakken is gebeurd 
- beschrijf je observaties 
-  

 
 
Deze opdracht kan individueel of in kleine groepjes worden uitgevoerd. 
 

 
 
Keukenafval, drie plastic zakken, internet 
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