
Kleurrijk schilderij maken met rode koolsap 

1. Onderzoeksvraag 

Hoe kunnen we een kleurrijk schilderij maken met melk en rode koolsap? 

 

2. Voorbereiding 

a. Begrippen als achtergrond voor experiment 

pH, zuur, basen, neutraal. 

 

b. Materiaal + stoffen  

 Petrischalen  

 melk 

 Rode kool sap 

 HCl 0.1 mol/l  

 NaOH 0.1mol/l 

 NaHSO4  

 

c. Bereiding oplossingen 

Rode koolsap: Vul een beker van 100ml met fijn gesneden rode kool. Voeg 50 ml water toe 

en kook gedurende 5 minuten. Decanteer het rode koolsap af. 

 

d. Opstelling (foto) 

 
 

e. Veiligheid 

i. Etiketten 

Natriumwaterstofsulfaat (0 aq) 
NaHSO4  

  

Gevaar CAS 7681-38-1 

H 318 
P 305+351+338 
  

 



 

Natriumhydroxide 
NaOH 1 mol/l 

  

Gevaar CAS 1310-73-2 

H 314 
P 280.1+3-301+330+331-305+351+338 
  

Zoutzuur 
HCl 1 mol/l 

  

 CAS 7647-01-0 

H EUH210 
 
  

 

 

ii. H/P zinnen 

Natriumhydroxide 

H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 

P 280.1+3-301+330+331-305+351+338: Beschermende handschoenen en oogbescherming 

dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE 

OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, 

contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen. 

Zoutzuur: 

H314-335: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan irritatie van de 

luchtwegen veroorzaken. 

P280.1+3+7-301+330+331-305+351+338: Beschermende handschoenen en 

oogbescherming dragen en in afzuigkast werken. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN 

braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 

gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven 

spoelen. 

Natriumwaterstofsulfaat: 

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende 

een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen. 

 

 

iii. WGK code 

Natriumhydroxide: 1 (licht vervuilend) 

Zoutzuur: 1 (licht vervuilend) 

Natriumwaterstofsulfaat: 1 (licht vervuilend) 

 

iv. COS brochure 

Natriumhydroxide 

 de leerkracht mag deze stof gebruiken tijdens een demoproef 

 alle leerlingen mogen hiermee werken vanaf de 3de graad. 

Zoutzuur: 



 bij een concentratie lager dan 10% mogen alle leerlingen vanaf de 1ste graad hiermee 

werken. 

Natriumwaterstofsulfaat: 

 de leerkracht mag deze stof gebruiken tijdens een demoproef 

alle leerlingen mogen hiermee werken vanaf de 2de graad. 

 

 

3. Uitvoeren 

a. Werkwijze 

1. voeg aan melk enkele druppels rode koolsap toe. Verspreid deze over het oppervlak van 

een petrischaal. (ongeveer 1 cm hoog) 

2. Laat op een plaats enkele druppels HCl-oplossing vallen. 

3. Laat op een andere plaats enkele druppels NaOH-oplossing vallen. 

4. In het midden worden enkele kristallen NaHSO4 gelegd. 

 

b. Waarneming 

1.) Natriumhydroxide geeft groene vlekken 

2.) Zoutzuur geeft roze vlekken 

3.) De NaHSO4-kristallen geven een donker roze kleur. 

 

 

 

4. Reflecteren 

a. Optredende reacties 



 
 

b. Besluit 

Wanneer er meer protonen beschikbaar zijn doordat er een zuur aanwezig is, wordt de 

kleur van het rodekoolsap roder. 

Wanneer er weinig protonen beschikbaar zijn doordat er een base aanwezig is, wordt de 

kleur van het rodekoolsap geler. 

 

Het natriumhydroxide is een base. Dit zal dus een protonacceptor zijn en protonen uit de 

omgeving van het rodekoolsap wegnemen. Hierdoor zal de kleurstof in het neutrale 

rodekoolsap, het anhydrobase, veranderen in chalcone. Dit heeft een groen/gele kleur 

afhankelijk van hoe basisch het natriumhydroxide is. (Hoe basischer, hoe geler.) 

 

Het zoutzuur is een zuur. Dit zal dus een protondonor zijn. Er zullen dus protonen 

afgegeven worden door het zoutzuur en deze zullen reageren met het anhydrobase ter 

vorming van flavylium cation. Dit heeft een rode kleur. 

 

Het natriumwaterstofsulfaat opgelost in water is neutraal van pH wat vast te stellen is 

door de paarse kleur. 

 

c. Koppeling aan leerplan/nen 

5. B52 De pH-schaal in verband brengen met zuur, basisch of neutraal 

karakter van een waterige oplossing. 

C4 

 

B53 Methoden aangeven om de pH van een oplossing te bepalen. W1 

 

 

a. Bronnen 

i. Literatuur 

 

 

ii. Film  

https://www.youtube.com/watch?v=0_eWb1yTVuI 

 



6. Tips and tricks 

a. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

- zuur en basen op een stukje suiker plaatsen. We leggen deze in de melk en op deze 

manier ontstaat er een kleurverandering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


