
Chemische 
Feitelijkheden

Ooit was zout peperduur en aanleiding tot oorlogen. 
Nu kost een kilogram dertig cent, en eten we meer 
zout dan goed voor ons is. Zonder kunnen we echter 

niet, een volwassene heeft dagelijks anderhalve gram nodig.
Het meeste zout halen we uit de bodem van Twente en Oost-
Groningen, waar ooit een binnenzee golfde. Zout is een 
belangrijke grondstof en hulpstof in de voedingsmiddelen- en 
chemische industrie. Die maakt er bijvoorbeeld chloor van 
door zout te ontleden in een membraanelektrolysecel.
Natuurwetenschappers bedoelen met zouten een hele groep 
van stoffen die op een soortgelijke manier zijn samenge-
steld: zoals soda, kalksteen, gips, bot en bakpoeder. Het 
zijn meestal vaste stoffen met een kristalstructuur. Ook 
zijn er vloeibare zouten met bijzondere eigenschappen, 
ionische vloeistoffen, die chemici lang zagen als curiositeit. 
Inmiddels fungeren ze als oplosmiddel dat niet verdampt 
en lang herbruikbaar is. 

Wereldwijd is een groot tekort aan zoet water en verzilt het 
land. Veel gewassen kunnen daar slecht tegen. Steeds vaker 
wordt drinkwater met hulp van (zonne)energie gemaakt uit 
zeewater. Daar waar zoet en zout water elkaar ontmoeten, 
valt energie te winnen. Voor Nederland met zijn delta lijkt 
dat een interessante, duurzame energiebron: blauwe ener-
gie. Op de Afsluitdijk is er onlangs een proefcentrale voor 
opgestart.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Waar komt ons keukenzout vandaan? 

Hoeveel zout heb je nodig?
• De Basis: Wat is een zout? En heeft een zoutwatervis 

dorst?
• De Diepte: Zoet en zout water willen mengen. 

Wetenschappers proberen er energie uit te winnen. |

Smaakmaker uit zee

ZoutZout
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De Context Het zout der aarde

De Basis Meer dan keukenzout

De Diepte Drinkwater en energie
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Je vindt het in elke keuken, zout. Meestal komt het uit nederland, 
maar soms helemaal uit de Himalaya of de Dode Zee.

Tot zo’n achtduizend jaar geleden 
waren mensen jagers-verzamelaars 
en kregen ze hun dagelijkse zout-

behoefte (zo’n 1,5 gram per dag) binnen 
door vlees te eten. Rond die tijd begonnen 
mensen met landbouw en aten ze steeds 
meer planten die minder zout bevatten. 
Zo ontstond er behoefte aan extra zout. 
De eerste sporen van zoutwinning, in 
Roemenië en China, stammen dan ook 
uit die periode.

Al snel bloeide de handel in zout op 
en steeg de prijs de pan uit. Soldaten 
in het oude Rome ontvingen een deel 
van hun loon in zout. Salaris is afgeleid 
van sal, het Latijnse woord voor zout. 
Landheren en machthebbers eisten vaak 
het zoutmonopolie in hun streek op en hieven zoutbelasting. Verschillende oor-

logen en opstanden draaiden om zout, 
zo waren er zoutoorlogen in onder meer 
Gent (1452), Perugia (1540) en Beieren 
(1611). Beroemd is ook de zoutmars van 
Mahatma Gandhi in 1930 in India. Als 
protest tegen het Britse zoutmonopolie 
en de koloniale overheersing liep Gandhi 
met duizenden aanhangers 390 km naar 
de Indische Oceaan om daar, symbo-
lisch, eigenhandig zout te halen.

Conservering

Zouten (pekelen) was eeuwenlang een 
veelgebruikte conserveermethode 

voor vlees en vis. Het zout trekt het vocht 
uit het voedsel, wat bederf tegengaat. Een 
voordeel boven drogen in de zon is dat het 
hoge zoutgehalte zorgt voor een milieu 
waarin bacteriën en schimmels niet over-
leven en zich niet kunnen voortplanten. 
Het zout onttrekt namelijk ook water 
aan micro-organismen. Omdat zout water 
aantrekt - hygroscopisch is – kun je wat 
rijstkorrels aan een zoutvaatje toevoegen 
om het droog te houden en zo klontering 
te voorkomen. Die korrels trekken nog 
meer vocht aan.

De voorraad zout op aarde is haast onein-
dig. Stel dat je al het zout in de oceanen 
op het land zou scheppen, dan krijg 
je een wereldwijde zoutlaag van zo’n 
75 meter dik. Zout is ook niet langer 
schaars of duur. De wereldwijd productie 
is nu jaarlijks circa tweehonderd miljard 
kilogram, daarvan is zes procent voor 
consumptie. 

Supermarkten verkopen zeezout, steen-
zout, Himalayazout, kruidenzout, jozo-
zout et cetera. Het eerste komt, zoals 
de naam zegt, uit zeewater en steen- of 
mijnzout uit de bodem. Eigenlijk is het 
laatste ook ‘zeezout’. Je wint het namelijk 
uit aardlagen die ooit zeebodem waren. 
Himalayazout krijgt de aanprijzing ‘zout 
uit de oerzee’, uit de tijd dat milieuver-
vuiling nog niet voorkwam. Maar precies 
hetzelfde geldt voor ons Twentse zout. 
Een kilogram keukenzout, met jodium, 
van een huismerk kost tegenwoordig zo’n 
dertig eurocent. Strooizout koop je voor 
circa tien cent per kilo, maar er is ook 
Fleur de Sel, een chique Frans zeezout 
waarvoor fijnproevers maar liefst vijftig 
euro per kilo neertellen.

Nederland produceert zo’n vier tot vijf 
miljoen ton zout per jaar en is daarmee 

Het zout der

aarde

We gebruiken meer zout dan goed voor ons is.

Baden in zout water is een bekende therapie 
voor mensen met psoriasis en andere huid-

aandoeningen. maar bewijs dat deze balneothe-
rapie effect heeft, is er niet. het effect van een 
bad in de Dode Zee bijvoorbeeld zou vooral te 
danken zijn aan zonlicht. 
Gorgelen met zout water is een huismiddeltje 
tegen keelpijn. De meeste bacteriën zijn niet dol 
op het zoute bad. maar de duur van gorgelen is 
waarschijnlijk te kort om echt effect te sorteren. 
Wellicht dat door het zoute water vocht wegtrekt 
en het lichaam daarop reageert met extra door-
bloeding, wat het genezingsproces bevordert. |

Heilzaam zout

Boeren hangen (zout)likstenen op, omdat 
koeien en werkpaarden via hun voer niet 

altijd voldoende zout binnenkrijgen.



3De Context
ChemisChe FeitelijkheDen  |  eDitie 74  |  nummer 304 Z o u t

de grootste zoutproducent van Europa, en 
een van de grootste van de wereld. Al in 
de Romeinse tijd verzamelden inwoners 
van het huidige Nederland veen dat was 
verzadigd met zeewater. Dat droogden en 
verbrandden ze om de zoute as op te los-
sen, te filteren en weer in te dampen om 
zuiver zout te krijgen (darinkdelven). 

Later importeerden we zout, totdat 
Baron van Heeckeren van Wassenaer in 
1887 per toeval een zoutmijn ontdekte. 
Hij sloeg op zijn landgoed Twickel in 
Delden een waterput, maar trof zout 
water aan in plaats van zoet. 

De dikste zoutlagen dateren uit het laat-
Perm, een periode zo’n 260 miljoen jaar 
geleden toen Nederland was bedekt met 
een ondiepe zee en het klimaat droog en 
warm was. Het zeewater verdampte en 
liet dikke lagen zout op de zeebodem ach-
ter. Die liggen nu tussen de 600 en 1.600 
meter diep onder het oppervlak. Sinds 
1918 wordt het Twentse zout commercieel 
gewonnen, eerst door zoutzieder Jacob 
Pieter Vis, later door ondernemingen die 
inmiddels onderdeel zijn van chemiebe-
drijf AkzoNobel. Van de winning is wei-
nig te zien. De vroegere boortorens waren 
dankzij de compactere pompinstallaties 

te vervangen door kleine groene zogehe-
ten zouthuisjes in Saksische stijl. 

Bloeddruk

Zout speelt een belangrijke rol in de 
vochtbalans, de bloeddruk en de wer-

king van onze spieren. Een volwassene 
heeft dagelijks ongeveer 1,5 gram zout 
nodig. Maar te veel zout is niet goed, de 
aanbeveling voor de maximum hoeveel-
heid zout is zes gram per dag in Nederland 
(de Wereldgezondheidsorganisatie beveelt 
minder dan vijf gram aan). Bijna iedereen 
eet echter meer, zo’n acht à negen gram 
per dag. Driekwart van dat zout komt bin-
nen via voorbewerkte of kant-en-klaar voe-
ding. Denk aan (smeer)kaas, vleeswaren, 
gerookte vis, rookvlees, bouillon, sauzen, 
chips, brood, koekjes en gezouten noten. 
Het zout dat we er zelf in de keuken aan 
toevoegen, is meestal verwaarloosbaar.

Veel zout eten verhoogt de bloeddruk, 
kan vochtophoping veroorzaken en de 
nierfunctie verstoren. Minder zout eten 
blijkt de bloeddruk significant te verlagen 
en het risico op hart- en vaatziektes te ver-
minderen. Engelse wetenschappers die 
recentelijk alle onderzoeken nog eens op 
een rijtje zetten, bevelen zelfs een maxi-
mum inname van drie gram per dag aan. 

Een zouttekort is zeldzaam. Maar wie 
langdurig intensief sport kan te veel 
zout uitzweten en heeft extra zout nodig. 
Hoeveel precies is onbekend. De con-
centratie zout in zweet varieert sterk per 
persoon, gemiddeld 2,6 gram per liter, 
net als de hoeveelheid zweet die iemand 
verliest (1 tot 7 liter per dag). 

verzilting

De Nederlandse bodem daalt en de 
kuststreken verzouten langzaam 

maar zeker. Inpolderen is de voornaam-
ste oorzaak. Als je het zoete oppervlakte-
water wegpompt, stijgt het fossiele zoute 

grondwater (Nederland was ooit zee). In 
een kuststrook van 25 tot 75 km breed 
en soms meer komt hierdoor brakke 
en zoute kwel voor. En dringt zeewater 
binnen, omdat een belangrijk deel van 
Nederland onder de zeespiegel ligt. 

Voor de landbouw is verzilting een pro-
bleem. Zo kunnen bloembollen slecht 
tegen een hoger zoutgehalte. In Nederland 
gaat het om 125.000 hectare, vooral in 
Zuid-Holland. Met name in droge zomers 
kan een tekort aan zoetwater ontstaan 
doordat de grote rivieren minder aanvoe-
ren. Het Nationaal Waterplan houdt er 
bijvoorbeeld rekening mee dat de water-
inlaat voor zoetwater vanuit de Hollandse 
IJssel nabij Gouda daarom misschien 
landinwaarts moet worden verplaatst. 
Zeeland heeft overigens weinig te vrezen. 
De provincie is door de Deltawerken flink 
‘verzoet’, bovendien is de landbouw er 
van oudsher meer ingesteld op zoutbe-
stendige gewassen.

Verzilting treedt op veel plaatsen in de 
wereld op. Naar schatting een miljard 
hectare landbouwgrond is reeds verzilt 
en daardoor onbruikbaar. Het gaat om 
delen van India en Pakistan, de Nijldelta, 
Australië en Mexico. Bodemverzouting 
is niet altijd het gevolg van kwel. In het 
Midden-Oosten is overvloedige irrigatie 
een belangrijke oorzaak. Veel water, dat 
altijd wel wat zout bevat, verdampt in de 
hitte, waardoor zouten achterblijven.  |

Zout bevat meestal toegevoegd jodium. Dit is 
een spoorelement dat van nature voorkomt 

in zeevis en eieren en waaraan makkelijk een 
tekort kan ontstaan. Dat leidt tot struma of krop, 
een opgezwollen schildklier, en kan een groei-
achterstand veroorzaken bij kinderen. jodium 
toevoegen was lange tijd vereist, maar inmiddels 
niet meer. ook bakkers zijn sinds 2009 niet meer 
verplicht jodiumverrijkt zout te verwerken. in de 
praktijk bevat het meeste brood nog steeds bak-
kerszout mét jodium. |

Jodium

Zeewater bevat doorgaans zo’n 35 gram zout 
per liter. De Dode Zee is bijna tienmaal zo 

zout: 340 gram zout per liter. je blijft erop drijven. 
het Don juanmeer op Antarctica bevat het zout-
ste natuurlijke water op aarde (440 gram zout/
liter). Amerikaanse onderzoekers onderzochten 
in de Antarctische zomer van 2009-2010 met een 
automatische camera en een weerstation hoe dit 
meer kan blijven bestaan op een van de koudste 
en droogste plaatsen op aarde. Ze concludeerden 
dat het zoute meer vocht uit de lucht aantrekt en 
zich vult met smeltwater. |

driJven op zee

Don juanmeer (bron: nAsA)

De zoutproductie in Nederland is ‘verstopt’ 
in zogenoemde ‘zouthuisjes’ die de vroegere 

boortorens hebben vervangen.
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Zout is ook een aanduiding voor een klasse van stoffen. in het dagelijks leven zijn die 
bekend als keukenzout, soda, kalksteen, gips, bot, bakpoeder en ga zo maar door.

Toch zijn het de nieren die zorgen voor de 
zoutbalans in ons lichaam door selectieve 
afvoer van vocht en zout. Zout uitschei-
den via de nieren is een actief en complex 
proces. Eerst verlaten zouten massaal de 
bloedbaan, waarna een groot deel actief 
wordt gereabsorbeerd. Daarbij zijn het 
de kationen die selectief teruggepompt 
worden via ionenkanalen in de membra-
nen van de nieren; de anionen ‘volgen’ 
hun partner passief. Diverse hormonen 

Zout dat we op tafel zetten, keuken-
zout, bestaat voor het overgrote 
deel (meer dan 99,9 procent) uit 

het mineraal natriumchloride (NaCl). Dat 
is een combinatie van een metaalion 
natrium en een negatief geladen chloor-
atoom die samen een elektron delen (zie 
afbeelding). Natriumchloride is het proto-
type van de groep stoffen die natuurwe-
tenschappers aanduiden als zouten: een 
combinatie van een kation en een anion. 

Een zout met een metaal als kation komt 
vaak voor. Maar er bestaan talloze zouten, 
zowel organische als anorganische. In vaste 
toestand zijn zouten kristallijn en zijn de 
ionen gerangschikt in een kristalrooster. 
Doorgaans hebben zouten een hoge smelt-
temperatuur (NaCl: 801 °C). In water en 
andere polaire vloeistoffen vallen ze uiteen 
in ionen. Puur water geleidt geen stroom, 
evenmin als puur zout. Zouten, opgelost in 
water, geven wel een oplossing die geleidt.

zoet en Bitter zout

Zouten zijn er in alle smaken. Zo 
smaakt loodacetaat (giftig) zoet, 

magnesiumsulfaat bitter, is kaliumwater-
stoftartraat (wijnsteen) zuur en geeft de 
smaakversterker mononatriumglutamaat 
een hartige/pittige smaak (umami). 

Zout proeven doen we met de tong. 
Smaakcellen in de smaakpapillen bevatten 

honderden ionenkanalen: kanaalvormige 
eiwitten in de celwand (‘poriën’) die selec-
tief ionen doorlaten (zie ook Diepte). Een 
deel van die kanalen transporteert natri-
umionen. Als je zout eet, dan stromen 
natriumionen door geopende natriumion-
kanalen de cel binnen. Normaal gesproken 
is de smaakcel negatief geladen. Hoe meer 
natriumionen binnenkomen, hoe positie-
ver de celinhoud. Want enkel natriumio-
nen dringen de cel in, de grotere chloride-
ionen passen niet door het kanaal. Boven 
een bepaalde potentiaal stuurt de smaakcel 
een signaal door aan de hersenen: zout.

In 2013 ontdekten biomedici van 
Columbia University (New York, VS) 
waarom te zout eten een vies gevoel 
oproept. Bij een hoge zoutconcentratie 
activeren opeens de smaakreceptoren 
voor bitter en zuur, wat een natuurlijke 
afkeer van té zout eten oproept.

zoutBalans

In het lichaam absorbeert vooral de 
dunne darm zout. De wand van de 

dunne darm laat alle zouten passeren. 
Via de dikke darm nemen we actief natri-
umionen op. Op die manier halen we 
ook vocht uit het voedsel. Bij diarree gaat 
het voedsel te snel door de darm en gaan 
water en zout verloren, waardoor uitdro-
ging kan optreden.

Meerdan keukenzout
het is chemisch juister om de zoutconcentratie 

uit te drukken als massafractie in si-eenhe-
den: in gram per kilogram. Voor zeewater ligt dit 
het absolute zoutgehalte rond de 35 g/kg, ook wel 
weergegeven als het zoutpromillage 35 ‰. 
Zoetwater <0.5 ‰
Brak water 0.5-30 ‰
Zout water 30-50 ‰
pekel >50 ‰
Zeewater:
 Baltische Zee 10 ‰
 noordzee 34-35 ‰
 noord-atlantische oceaan 35-37 ‰
 Middellandse Zee 38 ‰
 Dode Zee 342 ‰
 Don Juanmeer (antarctica) 440 ‰

zoutgeHalte

zouten

We kennen meer zouten dan we denken. een kilogram 
zeewater bevat meerdere zouten, gemiddeld: 24 gram 
natriumchloride (naCl), 5 gram magnesiumchloride 
(MgCl2), 4 gram natriumsulfaat (na2so4), 
0,7 gram calciumchloride (CaCl2) en 0,8 gram 
magnesiumbromide (MgBr2). en verder kennen we:

natriumchloride (naCl)
keukenzout

natriumcarbonaat (na2Co3)
soda

natriumhydroxide (naoH)
opgelost bekend als loog 

(gootsteenontstopper)

natriumwaterstofcarbonaat 
(naHCo3) – zuiveringszout 

en hoofdingrediënt van 
bakpoeder

aluminiumkaliumsulfaat (alK(so4)2)  
aluin, onder meer antitranspiratiemiddel en 

bloedstelmiddel bij het scheren.

Calciumcarbonaat (CaCo3)
kalksteen

Calciumsulfaat (Caso4)
gips

Hydroxyapatiet (Ca5(po4)3(oH))
hoofdbestanddeel van bot, 

tandglazuur

Kaliumcyanide (KCn)
cyaankali (zeer sterk gif, is 
het zout van blauwzuur)
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Die verwijder je door ze neer te laten 
slaan (precipiteren) met soda of onge-
bluste kalk en koolzuur. De zouten bezin-
ken, zodat schone pekel overblijft en 
bij de vacuümdestillatie kristalliseert. De 
meeste fabrieken verwijderen het laat-
ste vocht uit de zoutbrij via centrifuge. 
Antiklontermiddelen zoals calciumcarbo-
naat zorgen ervoor dat het zout niet één 
groot blok wordt.

Soms zorgen verontreinigingen juist 
voor de speciale smaak, geur en kleur van 
het ongeraffineerde zout: het zogeheten 
ruwzout. Zo is Himalayazout zachtroze 
doordat het wat ijzer bevat. Fleur de Sel 
win je door met de hand alleen de boven-
ste laag met net-gekristalliseerd zout in 
het zoutbekken te verzamelen. Dat levert 
een zeer fijnkorrelig zout op, maar bete-
kent veel handwerk. |

reguleren dit. Het hormoon aldosteron, 
afkomstig uit de bijnieren, speelt een 
belangrijke rol in de reabsorptie en/of uit-
scheiding van natrium- en kaliumionen. 
Het hormoon PTH uit de bijschildklier-
tjes heeft een vergelijkbare functie voor 
calcium- en magnesiumionen.

De hypothalamus produceert het antidi-
uretisch hormoon (ADH of vasopressine), 
dat een hogere heropname van water door 
de nieren uit de voorurine stimuleert en 
zo een daling van het zoutgehalte in het 
lichaam. Alcohol en cafeïne verlagen ove-
rigens het ADH-niveau, vandaar dat door-
zakken zorgt voor veel plassen gevolgd 
door nadorst.

zoutwinning

Zout is eenvoudig te winnen uit zoutla-
gen die aan het aardoppervlak liggen: 

klifzout. Zeezoutwinning vindt doorgaans 
plaats door zeewater in bekkens te laten 
stromen en de zon en wind het water te 
laten verdampen. Het zout is dan op te 
scheppen en bestaat voor circa 99,5 pro-
cent uit NaCl. Soms gebeurt de winning 
in stappen, waarbij je het steeds zouter 
wordende water naar een volgend bekken 
pompt. Onoplosbare stoffen en andere 
vervuiling, zoals zand, algen, zeewier en 
schelpenresten, blijven dan achter.

Steenzout win je door water in de onder-
grondse zoutlaag te pompen en de zo 
ontstane pekel op te pompen. Via raf-
finage wek je de pekel op tot consump-
tiezout. Oorspronkelijk gebeurde dit in 
een zoutziederij. Daar werd de pekel 

verhit tot het kookpunt: 108,7 °C. Tijdens 
het verwarmen ontstond een vlies van 
onzuiverheden aan het wateroppervlak 
dat werd verwijderd. Bij het kookpunt 
ontstaan zoutkristallen aan het oppervlak 
waar het water verdampt. Die piramide-
vormige kristallen groeien (hangend met 
de punt naar beneden) tot ze zo zwaar 
zijn dat ze naar de bodem zinken. Als al 
het water was verdampt, werd het zout 
weggeschept.

Sinds 1900 gebeurt de pekelraffina-
ge met vacuümdestillatie. Door zout te 
laten kristalliseren onder verlaagde druk 
(en dus verlaagd kookpunt) neemt de 
benodigde energie af met een factor zes. 
Daarvoor moet je de ruwe pekel voorzui-
veren. De voornaamste verontreinigin-
gen zijn andere opgeloste zouten, met 
name calcium- en magnesiumsulfaten. 

het zoutgehalte van een zoetwatervis is hoger 
dan het zoutgehalte van het water waarin 

hij leeft. Zout trekt vocht aan. een zoetwatervis 
produceert veel en sterk verdunde urine om de 
onvermijdelijke opname van vocht via huid en 
slijmvlies te compenseren. Bij zoutwatervissen 
is juist het tegenovergestelde het geval. De 
kieuwen en nieren van de dieren zorgen ervoor 
dat ze niet uitdrogen of opzwellen van het vocht 
een zoutwatervis produceert weinig urine om 
vocht vast te houden. De vis drinkt veel, ook via 
de kieuwen. Daar zitten gespecialiseerde cellen 
die het zout weer uitscheiden. een zeevis zal 

niet overleven in zoet water. De vis drinkt veel 
en krijgt via de huid ook nog eens veel water bin-
nen. hij zwelt op en sterft. Andersom droogt een 
zoetwatervis uit in de zee. enkele uitzonderlijke 
soorten, zoals zalm, kunnen wel overschakelen 
van zout naar zoet en omgekeerd, mits het heel 
geleidelijk gaat. |

zoutwatervis Heeft dorst

De belangrijkste industriële toepassing van zout is de productie van 
chloorgas (Cl2). Chloor desinfecteert onder meer zwembadwater en 

drinkwater. en het is een belangrijke basisgrondstof en hulpstof voor de 
chemische industrie. jaarlijks wordt meer dan vijftig miljoen ton verwerkt 
in voedingsmiddelen, geneesmiddelen, kunststoffen (vooral PVC), gewasbe-
schermingsmiddelen, zeep, badschuim en shampoos.
in nederland produceert Akzonobel chloor in de Botlek (600.000 ton per 
jaar) en Delfzijl (90.000). Dat gebeurt in een membraanelektrolysecel (zie 
figuur). De cel bestaat uit twee compartimenten die gescheiden zijn door een 
membraan dat selectief kationen (in dit geval na+) doorlaat. een verzadigde 
pekeloplossing stroomt de cel binnen aan de anodezijde. Aan die positieve 
elektrode ontstaat chloor, doordat chlorideionen een elektron afstaan. De 
natriumionen passeren het membraan naar kathodezijde. Daar reduceert 
water tot waterstofgas, waardoor natronloog (naoh) ontstaat. je vangt het 
chloorgas af, waarna je het koelt, droogt, comprimeert en condenseert en 
uiteindelijk als vloeibaar chloor per pijpleiding naar verschillende afnemers 
pompt. het natronloog damp je deels in, filtreer je en vervoer je per pijp-
leiding, schip of tankauto naar afnemers. met natronloog kun je ook chloor 
omzetten in natriumhypochloriet (naClo, chloorbleekloog). het waterstofgas 
wordt na zuivering deels gecomprimeerd en verkocht.

Voor het elektrolyseproces moet pekel zeer zuiver zijn. De aanwezigheid van 
resten magnesiumzout kan aan de anode waterstofgas laten ontstaan dat 
samen met het chloorgas een explosief mengsel vormt. Calcium en magne-
sium kunnen ook schade veroorzaken aan het dure membraan. |

CHloor

Verdunde 
NaCl-
oplossing NaOH-

oplossing

H2O(l)

Cl2 H2

OH-

Cl- Na+

H2O

Verzadigde 
NaCl-
oplossing

+ –
anode kathode

membraan

Min-pool: 2 H2O(l) + 2 e-  -> H2(g) + 2 OH-(aq)
Plus-pool: 2 Cl-(aq) -> Cl2(g) + 2 e- +
 2 H2O(l) + 2 Cl-(aq) -> H2(g) + Cl2(g) + 2 OH-(aq)
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van zeewater drinkwater maken kost energie. Maar zout en 
zoet water mengen levert het juist op: blauwe energie.

Het verschil in zoutconcentratie 
tussen twee vloeistoffen geeft een 
drukverschil. Stel, je giet een gelij-

ke hoeveelheid zout water en zoet water 
samen in een vat en de twee vloeistoffen 
zijn gescheiden door een membraan, een 
selectieve scheidingswand die wel water, 
maar geen zouten doorlaat. Het water 
stroomt dan van de zoete naar de zoute 
zijde, osmose. Het ontstane verschil in het 
waterniveau in beide delen van het vat is 
de osmotische druk. En daarmee kun je 
energie opwekken. Osmose is het resultaat 
van entropie, de drang van de natuur naar 
wanorde. Het water probeert een zo gelijk 
mogelijke verdeling van zout te bereiken 
door de zoute oplossing te verdunnen.

ontzilten

Bij omgekeerde osmose maak je het 
verschil in de zoutconcentratie groter, 

door juist druk (energie) op de zoutoplos-

sing te zetten. Wereldwijd staan er bijna 
16.000 ontziltingsinstallaties om zout 
zeewater om te zetten in zoet drinkwater 
waarvan de meesten volgens dit principe 
werken. Ongeveer een half procent van 
al het drinkwater ter wereld wordt op 
deze manier bereid, bijvoorbeeld in het 

Midden-Oosten, maar ook in Australië, 
Brazilië, Spanje en op Bonaire.

Zeewater ontzouten kost energie, je 
moet een osmotische druk van 50 tot 60 
bar overwinnen. En omdat het membraan 
als een zoutfilter werkt, raakt het na ver-
loop van tijd onvermijdelijk verstopt. Om 
het membraan schoon te spoelen, keert 
de ontziltingsfabriek de stroomrichting 
van het water tijdelijk om. Verder is het 
nodig om regelmatig het membraan che-
misch te reinigen.

De eerste membranen om water te ont-
zouten, waren gemaakt van celluloseace-
taat. Ze worden al ongeveer vijftig jaar 
gebruikt. Ze hebben een dichte toplaag. 
De laag eronder is poreuzer en draagt 
vooral bij aan de stevigheid/sterkte. De 
aanwezigheid van zijgroepen, acetaatgroe-
pen in dit geval, aan de toplaag bepaalt de 
selectiviteit van het membraan. Een hoge 
acetylering geeft een grote selectiviteit, 

Drinkwater en
energie

Zouten zijn bij kamertemperatuur meestal vast. 
het smeltpunt ligt hoog (naCl: 801 °C). maar 

er zijn uitzonderingen: ionische vloeistoffen. Dit 

zijn zouten met een smeltpunt lager dan 100 °C. 
het eerste voorbeeld is precies honderd jaar 
geleden ontdekt door de russische chemicus Paul 
Walden: ethylammoniumnitraat ((C2h5)nh3no3, 
smeltpunt 12 °C). Pas eind jaren negentig nam het 
onderzoek naar de bijzondere vloeistoffen een 
grote vlucht.
ionische vloeistoffen staan vooral in de belang-
stelling als groene oplosmiddelen. een duurza-
mer en veiliger alternatief voor de vluchtige en 
vaak ontvlambare organische oplosmiddelen. De 
dampspanning van vloeibare zouten is namelijk 
vrijwel nul, omdat de ionische binding doorgaans 
veel sterker is dan de Van der Waalskrachten 
die organische vloeistoffen bijeenhouden. stoffen 
extraheren uit vloeibare zouten kan bijvoorbeeld 
met behulp van superkritisch Co2.
De eerste praktische toepassing in de chemi-
sche industrie was in 2002. BAsF gebruikt sinds 

dat jaar 1-methylimidazole als zuurvanger in de 
productie van alkoxyfenylfosfines (ingrediënt van 
coatings en inkten om deze te fixeren met uv-
licht). 1-methylimidazool reageert met zuur tot 
1-methylimidazolium chloride (zie ook figuur): 
een vloeibaar zout (smelttemperatuur 75 °C). Die 
vloeistof is veel eenvoudiger af te scheiden van het 
reactiemengsel dan een neerslag. BAsF vermarkt 
de technologie inmiddels onder de naam BAsil 
(Biphasic Acid Scavenging utilizing Ionic Liquids). 
Andere (mogelijke) toepassingen zijn in batte-
rijen, recycling, papierindustrie et cetera.
De keuze in ionische vloeistoffen is overigens erg 
groot. Als kation worden onder meer imidazolium-, 
pyridinium-, ammonium- en fosfoniumverbindin-
gen gebruikt waaraan vier, vijf of zes verschillende 
groepen gekoppeld kunnen zijn. het anion kan 
zowel organisch als anorganisch zijn, wat het aantal 
verschillende combinaties haast eindeloos maakt. |

vloeibaar zout

F3 C
S

O

O

CF 3

S
N

O

O

PF 6 BF 4 Hal

bis(trifluormethyl-
sulfonyl)imide

hexafluor-
fosfaat

tetrafluor-
boraat

halide

R O S O

O

O

S O

O

O

H3 C S O

O

O

H3 C

alkylsulfonaat tosylaat methaansulfonaat

R1 P R 3

R2

R4

R1 N R3

R2

R4 R1

S
R2 R3

fosfonium ammonium sulfonium

N N
R1 R3

R2
N

R2

R3

R4

R1

N

R1 R2

imidazolium pyridinium pyrrolidinium

zwart: kation (organisch); blauw: anion (organisch); groen anion (anorganisch)

Een ontziltingsfabriek telt honderden pijpen 
waarin het zoute water langs membranen stroomt 

die het zout niet doorlaten.
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maar ook lagere doorstroom van water. 
Commerciële membranen hebben een 
acetyleringsgraad van circa 2,7 en filteren 
97,5 procent van het zout uit zeewater. 

Ongeveer veertig jaar geleden werden 
dunnelaagcomposietmembranen geïntro-
duceerd. Die bestaan uit een toplaag van 
een gecrosslinkt aromatisch polyamide 
op een basis van een poreus polymeer, 
zoals polysulfon. Membranen met deze 
toplaag scheiden meer dan 99 procent 
van het zout uit zeewater.

De ontziltingsmembranen werken niet 
als een klassiek filter, maar laten selectief 
moleculen door. De toplaag is dichtgewe-
ven door de polymeerketens. In contact 
met water wurmen watermoleculen zich 
in de nauwe tussenruimtes van het hydro-
fiele materiaal. Natrium- en chlorideio-
nen zouden in principe enkel omringd 
door watermoleculen het membraan kun-
nen passeren, maar daarvoor zijn de 
doorgangen in het membraan te nauw en 
kronkelig.

Blauwe energie

Zout en zoet water hebben de neiging 
zich te mengen. De menging van 

één kubieke meter zeewater en één kuub 
rivierwater levert energie, zo’n 1,4 MJ. 
In Nederland, waar grote rivieren als de 
Rijn en de Maas uitmonden in zee, is die 
bron van zogenoemde blauwe energie 
interessant.

Het Noorse energiebedrijf Statkraft 
bouwde in 2009 een eerste serieuze 
‘blauwe centrale’ van tien kW op basis 
van drukgelimiteerde osmose. Het pompt 
zout en zoet water in een drukkamer, 
scheidt het door een membraan dat wel 
water maar geen zout doorlaat. Door het 

verschil in zoutconcentratie, stroomt het 
zoete water (tegen de druk in) door het 
membraan naar het zoute compartiment 
en drijft zo een turbine aan. Het Noorse 
bedrijf had oorspronkelijk plannen voor 
een grotere fabriek, maar zag daar uit-
eindelijk vanaf. Een van de belangrijkste 
problemen met het prototype was dat het 
membraan door algen en andere compo-
nenten in het water dichtslibde.

Begin 2014 startte het bedrijf REDstack 
op de Afsluitdijk een proefinstallatie 
met membranen van Fujifilm voor de 
opwekking van blauwe energie. In die 
centrale wordt het verschil in zoutcon-
centratie met omgekeerde elektrodialyse 
(reversed electrodialysis, RED) omgezet in 
stroom. Zout zeewater en zoet rivierwater 
stromen langs elkaar, gescheiden door 
ionenwisselende membranen (zie kader 
ionenkanaal). De negatieve ionen uit het 
zeewater (vooral Cl-) diffunderen naar 
het zoete water door een anion-uitwis-
selend membraan (AEM). De positieve 
ionen (vooral Na+) vinden hun weg naar 
het zoete water door een kation-uitwisse-
lend membraan (CEM). Doordat AEM en 
CEM afwisselend zijn gestapeld, stromen 
kationen de ene kant op en anionen de 
andere kant. Dit geeft een potentiaalver-
schil tussen de elektroden, en dat creëert 
een elektrische stroom.

In het laboratorium realiseerden de 
onderzoekers een vermogen van 1,3 Watt 
per m2 membraan. De installatie op de 
Afsluitdijk bevat in totaal 400 m2 aan 
membranen die 0,3 à 0,5 millimeter van 
elkaar afstaan. Per uur stromen 220.000 
liter zout en zoet water langs elkaar. Het 
plan is om de installatie uit te breiden 
naar 100.000 m2, waarmee een vermo-

gen van 0,13 Megawatt wordt opgewekt. 
Bij volcontinu bedrijf zou je daarmee een 
stad als Amsterdam (bijna 350.000 huis-
houdens) van energie kunnen voorzien. |

ionenkanalen zijn in 1952 ontdekt door de Britse 
fysiologen Alan hodgkin en Andrew huxley 

(nobelprijs voor de Geneeskunde 1963). Zij toon-
den aan dat actief transport van ionen via het 
celmembraan de basis vormt voor de doorgifte 
van zenuwsignalen. in 1998 was het de Amerikaan 
roderick mackinnon (nobelprijs voor de Chemie 
2003) die als eerste de driedimensionale struc-
tuur van een ionenkanaal oploste en de werking 
verklaarde. tot die tijd was het een raadsel hoe 
het kanaal kaliumionen transporteerde, maar niet 
de kleinere natriumionen. mackinnon liet zien 
dat boven in een ionenkanaal zuurstofgroepen zo 
georiënteerd zijn dat ze alleen een ‘passend’ ion 
naar beneden doorgeven naar een soort reservoir. 

onder aan het ionenkanaal zit een poort die open 
en dicht is, afhankelijk van signalen uit de cel. |

Hoe werkt een ionenkanaal?

ion filter

celmembraan

ionkanaal

poort

celmembraan

Planten halen water uit de bodem via osmose. 
De zoutconcentratie in de wortelhaarcellen is 

hoger dan in de bodem, waardoor water de cellen 
instroomt. staat de plant in zout water, dan werkt 
het principe niet, de bladeren verschrompelen en 
de plant sterft door uitdroging. maar er bestaan 
ook zouttolerante planten: halofyten. Denk aan 
zeewier of zeekraal. Die planten staan steeds 
meer in de belangstelling, omdat landbouwgrond 
wereldwijd verzilt.
het Zilt Proefbedrijf op texel experimenteert met 
de zilte aardappel. Aardappelen blijken meer zout 
te kunnen verdragen dan gedacht. De meeste 
rassen groeien goed op tien procent zeewater. 
sommige rassen doen het zelfs nog uitstekend bij 
twintig procent zeewater. Bij proeverijen kregen 
die aardappelen zelfs als beoordeling ‘meest 
smaakvol’. De teelt van de zouttolerante rassen is 
opgeschaald en eind 2014 wordt een eerste oogst 
verwacht. Behalve naar zoute aardappelen vindt 
op texel ook teelt en onderzoek plaats met andere 
zouttolerante gewassen zoals zeeaster, zilte mon-
niksbaard, strandbiet en zeekool.
om water op te nemen in een zout milieu moeten 
de plantenwortels van halofyten een hogere zout-
concentratie kunnen verdragen. sommige plan-
ten bewaren dit zout in speciale ruimtes in de cel, 
in vacuoles, om de werking van andere organellen 
niet te storen. en halofyten bezitten mechanismes 
om het zout na opname weer kwijt te raken. Dat 
is nodig omdat de enzymen voor fotosynthese 
in de bladeren bijvoorbeeld niet functioneren 
in een zout milieu. sommigen planten hebben 
zoutklieren op de bladeren. Ze stuwen het zout 
naar buiten, waar het kristalliseert en wegwaait. 
een andere tactiek is het zout wegwerken voor het 
de bladeren bereikt. De wanden van de kanalen 
van wortel naar bladeren pompen zouten uit het 
kanaal, terug naar het wortelstelsel. |

zilte pieper
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winning in Twente

voor op sChool
 1. Rijstkorrels in een zoutvaatje onttrekken water. Hoe werkt 

dit? En wat heeft dat met osmose te maken?
 2. Zout trekt vocht aan (hygroscopisch). Zout kan ook kristal-

water bevatten. Wat is dat laatste precies en waarin onder-
scheidt zich dat van ander zout dat water aantrekt? 

 3. Het was een tijdlang verplicht om keukenzout te verrijken 
met jodium. Waarom gebeurde dit? En welke vorm (che-
misch gezien) had dit ‘jodium’? 

 4. Geef een verklaring voor de verschillen in zoutgehalte van 
zeewater.

 5. Zout water blijft bij temperaturen onder 0 °C vloeibaar. Hoe 
groot is de vriespuntsdaling van water dat 440 gram NaCl 
per liter bevat?

 6. Bij de elektrolyse van een pekeloplossing ontstaan chloorgas 
en waterstofgas. Waarom ontstaat er geen natrium?

 7. Sommige planten kunnen op zoute grond groeien. Geef 
twee manieren waarop deze zogenoemde halofyten met (te) 
hoge zoutconcentraties omgaan.

 8. Welke ziltwatergewassen zijn geschikt voor menselijke con-
sumptie?

 9. Leg met intramoleculaire krachten uit waarom de hoogte 
van smeltpunten van zouten (sterk) kan verschillen.

 10. Verklaar de verschillen in dampspanning tussen organische 
oplosmiddelen en vloeibare zouten.
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Met wat kleurstof en zoutoplossingen kun je met een beetje geduld 
prachtige zouttuinen laten bloeien.  

Zie www.thuisexperimenteren.nl en www.zoutkristallen.nl.

zouttuin
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