
ontleding van bakpoeder tot soda 

 

1. Onderzoeksvraag 

Welk gas ontstaat er bij de thermolyse van bakpoeder? 

 

2. Voorbereiding 

a. Begrippen als achtergrond voor experiment 

Gasvormingsreactie (een reactie waarbij een gas gevormd wordt) 

Indicator (een stof waarmee we de aanwezigheid van bepaalde andere stoffen kunnen 

aantonen) 

Ontleding (chemische reactie, gebruikt om samengestelde zuivere stoffen te ontleden 

in meerdere enkelvoudige zuivere stoffen / synoniem = analyse) 

Analyse (chemische reactie, gebruikt om samengestelde zuivere stoffen te ontleden in 

meerdere enkelvoudige zuivere stoffen / synoniem = ontleding) 

EZS (een stof die is opgebouwd uit slechts 1 atoomsoort en die niet verder ontleedt kan 

worden) 

SZS (een stof die is opgebouwd uit meerdere atoomsoorten en die nog verder ontleedt 

kan worden) 

 

b. Materiaal + stoffen  

Materiaal: 

Stoffen: 

 2 statieven (voet + staaf) 

 2 statiefklemmen 

 2 proefbuizen 

 Geplooide glazen buis 

 2 doorboorde kurken 

 Bunsenbrander 

 Lucifers 

 Veiligheidshandschoenen 

 Kalkwater 

 Bakpoeder (NaHCO3) 

 

 

c. Opstelling (foto) 



 

d. Veiligheid 



i. Etiketten 

Calciumhydroxide 
Ca(OH)2  

  

CAS 
1305-62-0 

Gevaar 

H 318 
P 280.1+3-305+351+338 

WGK 1 Mr: 74,1 UCLL R 117 
 

Natriumwaterstofcarbonaat 
NaHCO3  

  

CAS 
144-55-8 

 

 
 

WGK 1 Mr: 84,01 UCLL R 117 
 

 

 

ii. H/P zinnen 

 Kalkwater 

H: 318  
P: 280.1+3-305+351+338 

 Bakpoeder (NaHCO3) 

H: / 
P: / 

 

iii. WGK code 

Kalkwater  1 
Bakpoeder (NaHCO3)  1 

 

iv. COS-brochure 

 Kalkwater 

 

 Bakpoeder (NaHCO3) 

 

 

3. Uitvoeren 

a. Werkwijze 

 Doe in een proefbuis een halve centimeter bakpoeder. 

 Klem deze proefbuis vast aan een statief m.b.v. een statiefklem. Doe dit op een 

hoogte zodanig dat de bunsenbrander er onderin geplaatst kan worden. 

 Plaats een stop, die voorzien is van een opening, op deze proefbuis. 



 Doe 2 centimeter kalkwater in een tweede proefbuis. 

 Bevestig deze tweede proefbuis aan een ander statief op ongeveer dezelfde hoogte 

als de eerste proefbuis. 

 Plaats ook op deze proefbuis een stop met opening. Let op: steek een lucifer tussen 

de stop en de opening van de proefbuis, zodat gassen kunnen ontsnappen. 

 

 Verbind beide proefbuizen m.b.v. een gebogen glazen staaf. Let op: De glazen buis 

moet ondergedompeld zijn in het kalkwater! 

 Doe veiligheidshandschoenen aan. 

 Gebruik de bunsenbrander om de proefbuis met bakpoeder te verwarmen. 

 

b. Waarneming (+ foto’s) 

Bij het verwarmen van de proefbuis met bakpoeder zien we dat het kalkwater in de 

tweede proefbuis troebel wordt. 



    
 

 

4. Reflecteren 

a. Optredende reacties 

2 NaHCO3  Na2CO3 + H2O +  CO2   

 Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O 

 

Ca(OH)2 (= kalkwater) is een indicator voor CO2. 

Wanneer de oplossing doorzichtig blijft, is er geen CO2 aanwezig. Wanneer de oplossing 

troebel wordt, is er wel CO2 aanwezig. 

 

b. Besluit 

Bij de thermolyse van bakpoeder ontstaat het gas koolstofdioxide, dat we aantonen 

met behulp van kalkwater. 

 

c. Koppeling aan leerplan/nen 

B70 Aan de hand van experimentele waarnemingen een chemische reactie classificeren als 
neerslag-, gasontwikkelings- of neutralisatiereactie. 

C6 



Wenken 

Het herkennen en kunnen verwoorden van deze waarnemingen is belangrijk om een diepere chemische 

studie van reacties aan te vatten. 

Zowel in een neerslag- als een gasontwikkelingsreactie wordt zichtbaar een onoplosbare stof gevormd. 

Bij een neutralisatieractie wordt een zure oplossing minder zuur of een basische oplossing minder 

basisch. Neutralisatie betekent niet dat steeds de neutrale pH-waarde wordt bereikt. Dit kan zichtbaar 

gemaakt worden aan de hand van indicatoren. 

Wees ervan bewust dat ook combinaties van neerslagvorming, gasontwikkeling en/of neutralisatie 

kunnen optreden. 

 

Taalsteun 

De exacte betekenis van begrippen zoals 'neerslag, neutralisatie ...' zal voor de leerlingen duidelijk 

worden afgebakend, mede tegen de achtergrond van hun meer alledaagse betekenissen zoals regen, 

uitschakelen ... 

 

 

d. Bronnen 

i. Literatuur 

Chemieleerkracht.be 

 

5. Tips and tricks 

a. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

Gebruik vaseline om de glazen staaf door de opening van de kurk te duwen, draag ook 

steeds handschoenen voor in het geval dat het glas breekt. 

Het natriumcarbonaat is eventueel aan te tonen via een stukje universele indicator te 

plaatsen aan het bovenste deel van de links proefbuis. De pH stijgt door de vorming van 

het dinatriumcarbonaat. 

 

 

 

 

 

 


