
                

 

Blauwe rozen 

 

Onderzoek 

 

 

Hoe kan je een roos van kleur laten veranderen? 

 

Hypothese 

 

 

- Kleurstof toevoegen 

- In het licht leggen 

- Een bepaalde stof toevoegen 

 

Materiaal 

 

Producten 

- Roos 

- Huishoud ammoniak 

-( Aceton)  

Materialen 

- Maatcilinder 

- Maatbeker 

 

Veiligheid 

 

Etiketten  

Aceton 
CH3COCH3  

   

Gevaar CAS 67-64-1 
H 225-319-336-EUH066 
P 210-233-305+351+338 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ammoniak (oplossing) 
NH3  

  

Gevaar CAS 1336-21-6 
H 314-335 
P 280.1+3+7-301+330+331-305+351+338-310 
 



Opstelling 

 

 

 

 

 

Uitvoering 

 

1. Stop de roos met de 

bloem in aceton 

gedurende een halve 

minuut. (Niet strikt 

noodzakelijk) 

2. Laat ze vervolgens aan de 

lucht drogen. 

3. Giet in een maatcilinder 5 ml ammoniakoplossing. 

4. Stop de bloem ondersteboven in de maatcilinder. 

 Wacht even. Wat gebeurt er?  

Waarneming 

 

De roos werd lichtroze na onderdompeling in  aceton. Na enige 

tijd boven de ammoniak-oplossing te hebben gehangen werd de 

roos groen/blauw van kleur.  

Rapport 

 

De kleur van de rozen verandert met de pH-waarde. Door de hoge pH-waarde van 

ammoniak krijgt de roos een groene/blauwe kleur. Ammoniak is namelijk een base.  

De roos fungeert hier als indicator voor de zuurtegraad.  

 

De rode kleur van rozenblaadjes en de blauwe kleur van viooltjes worden veroorzaakt 

door de aanwezigheid van anthocyanen. De kleur van anthocyanen kan variëren 

afhankelijk van de aanwezigheid van zuren of basen. Het pigment is roze bij lage pH, 

paars bij neutrale en groengele bij hoge pH. Dit vermogen duidt op een zuur-base-

indicator. Ammoniak is een base en de lage pH verschuift de kleur  van viooltjes van 

blauw naar groen en geel alkalisch. De dampen van aceton of diëthylether 

bevorderen de extractie van pigmenten uit plantencellen.  

 



De meeste  paars en roze bloemen in alkalisch milieu kleuren helder groen. Witte 

bloemen worden geel. Gele bloemen zoals boterbloemen en goudsbloemen 

veranderen niet van kleur. Het enige effect is dat ze een beetje helderder worden. De 

reden hiervoor is dat sommige van de gele bloemen geen anthocyanen als kleurstof 

bevatten. De kleur wordt bepaald door andere organische pigmenten, nl. 

carotenoïden. Zij ondergaan ook een aantal veranderingen wanneer de pH verandert 

in alkalisch maar niet zo dramatisch. 

 

Bronnen 

 

http://chemieleerkracht.be/experimenten/7%20Anorganische%20stoffen/7.1.%20Pr

oeven/hydroxiden/ammoniak/Blauwe%20rozen.pdf 

http://www.thuisexperimenteren.nl/science/indicatorextractie/indicatorextractie.ht

m 

 

Leerplan 

 

VVKSO/2015/7841/001 

 
 Begrip? Indicator: aantonen voedingsstoffen 

 

VVKSO/2012/7841/063 

 Begrip? pH, zuurtegraad 

 

VVKSO/2015/7841/015 

 
 Begrip? pH, zuurtegraad 

Tips 

 

Het is misschien gemakkelijker als je de roos in een erlenmeyer met de ammoniak-

oplossing doet. Het was namelijk moeilijk om de roos in de maatcilinder te krijgen.  

Hoe hoger de concentratie van de ammoniak die je gebruikt, hoe sneller de 

groene/blauwe verkleuring zal optreden.  

Je kan experimenteren met verschillende bloemen, eventueel met meerdere kleuren 

om te zien of er een effect is. 

http://chemieleerkracht.be/experimenten/7%20Anorganische%20stoffen/7.1.%20Proeven/hydroxiden/ammoniak/Blauwe%20rozen.pdf
http://chemieleerkracht.be/experimenten/7%20Anorganische%20stoffen/7.1.%20Proeven/hydroxiden/ammoniak/Blauwe%20rozen.pdf
http://www.thuisexperimenteren.nl/science/indicatorextractie/indicatorextractie.htm
http://www.thuisexperimenteren.nl/science/indicatorextractie/indicatorextractie.htm


 

 

 

 

 

 


