
Chloor
Symbool van gezondheid en gevaar 

Chloor staat al generaties in de top tien van industriële bulk-
chemicaliën. Dat is ook wel logisch als je bedenkt dat bij-
voorbeeld waterzuivering, zwembadbeheer en toiletreiniging 
wereldwijd van chloor afhankelijk zijn. De geur van chloor-
bleek associëren we daardoor met hygiëne en veiligheid. 
Chloor is een sleutelelement in de chemische industrie, voor 
bijvoorbeeld het maken kunststoffen, het winnen van meta-

len, en de synthese van talloze geneesmiddelen. Maar chloor 
heeft ook een donker randje, door inzet als wapen en een rol 
in milieuverontreiniging. In waterzuivering is daarom steeds 
meer aandacht voor schadelijke gechloreerde desinfectie-
bijproducten. De zorgen daarover groeien, net als onderzoek 
om de vorming in te dammen. Want chloor afdanken is 
onverstandig. 

#94
Editie 371

april  

2021

Arno van ‘t Hoog



2 | Chemische Feitelijkheden 371  |  2021

Symbool van  
gezondheid en gevaar
Chloor is overal, maar door de hoge reactiviteit van dit element komt het 
vooral voor in zouten. Om elementair chloor in handen te krijgen, is veel 
elektriciteit nodig. Maar eenmaal vrijgemaakt kun je het vervolgens naar 
wens laten reageren tot tientallen grondstoffen voor chemische syntheses. 
Enige voorzichtigheid is daarbij wel vereist.

C
hemie roept soms negatieve 
emoties op en chloor is waar-
schijnlijk voor veel mensen het 
toonbeeld van gif en gevaar. 

Tegelijkertijd gaan we graag zwemmen in 
zee, waar chloride met 19 g/l het belangrijk-
ste ion is. Via ons eten krijgen we verder da-
gelijks negen gram keukenzout binnen en 
dat is goed voor ruim vijf gram chloride. We 
moeten die zoutinname wel wat minderen, 
maar we kunnen ook niet zonder. Onze cel-
len bezitten chloridekanaaltjes om het ni-
veau netjes te reguleren.

Geel-groen
Chloor is kortom geen zwart schaap uit het 

periodiek systeem. Chloor garandeert bij-
voorbeeld dat miljoenen mensen dagelijks 
over veilig drinkwater beschikken. Toch zie 
je, als je de geschiedenis van chloorchemie 
bekijkt, ook minder fraaie voorbeelden. Het 
is vrij recent ingezet als wapen tegen burgers 
in Syrië. Verder is er een link met inmiddels 
verboden bestrijdingsmiddelen en het gat in 
ozonlaag. Het is dus niet heel vreemd dat het 
woord chloor bij een breed publiek ook min-
der warme gevoelens oproept.
Dat is niet altijd zo geweest. De eerste 
observaties van chloor ruim twee eeuwen 
geleden roepen vooral verwondering en 
discussie op. De Zweedse chemicus Carl 
Wilhelm Scheele ziet in 1774 een geel-

groen gas ontstaan als hij 
mangaandioxide laat reage-
ren met zoutzuur. Hij denkt dat zoutzuur 
met zuurstof een nieuwe verbinding 
vormt, wat aansluit bij ideeën dat alle zu-
ren zuurstof bevatten. De Britse chemicus 
Humphry Davy suggereert echter rond 
1810 dat het gas geen verbinding is maar 
een element. Hij noemde het chlorine, af-
geleid van het Griekse khlōrós: geelgroen.  
Davy doet ook allerlei proeven, en be-
schrijft ook de vorming van oxides in wa-
ter, die volgens hem verantwoordelijk zijn 
voor de blekende werking van chloor. 
Zuiver chloorgas (Cl

2) bleekt niet, maar 
met water vormt het zoutzuur (HCl) en 
waterstofhypochloriet (HClO), wat weer 
een bron is van zuurstofradicalen ([O]). 

Cl2 + H2O   HCl + HClO 
HClO  HCl + [O] 

Een lakmoespapiertje wordt namelijk wit 
als hij hem in de vloeistof doopt. De verkla-
ring zit in de instabiliteit van hypochloriet, 
dat ontstaat als chloor oplost in water. 
Hypochloriet vormt makkelijk zuurstofradi-
calen, die reageren met organische verbin-
dingen zoals kleurstoffen. Radicalen slopen 
dat soort structuren, waardoor kleur ver-
dwijnt. Hetzelfde gebeurt ook met geur- en 
smaakstoffen, een van de redenen waarom 
de chloorbehandeling je drinkwater ook van 
muffe en gronderige aroma’s kan verlossen.

Buiktyfus
Davy’s tijdgenoten zijn niet direct over-
tuigd van zijn bleekverklaring, maar dat 

Chloor Arno van ‘t Hoog

u	Gat in ozonlaag 
Veel chloorfluorkoolwaterstoffen of cfk’s zijn 
sinds 1987 wereldwijd in de ban gedaan, maar 
deze verbindingen van koolstof, chloor en fluor 
waren vanaf 1930 een belangrijk drijfgas in spuit-
bussen en een koelmiddel in ijskasten en aircon-
ditioners. Cfk’s kun je ook wel aanduiden met de 
verzamelnaam Freonen, afgeleid van een van de 
meest gebruikte cfk’s in koelinstallaties: dichloor-
difluormethaan (merknaam Freon-12).  
Cfk’s werden ooit ingevoerd als veiliger alternatief 
voor gevaarlijker koelmiddelen zoals ammoniak 
en zwaveldioxide. Freonen zijn onbrandbaar en 
niet toxisch. Maar ze blijken ondanks die inerte eigenschappen hoog in de atmosfeer toch 
een chemische kettingreactie in gang te kunnen zetten. Onder invloed van ultraviolet licht 
zijn cfk’s een bron van chloorradicalen, die met het daar aanwezige ozon reageren, waarbij 
zuurstof wordt gevormd.  
De Nederlandse meteoroloog Paul Crutzen (zie afbeelding) voorspelde in 1974 dat gebruik 
van cfk’s zou leiden tot verdunning van de ozonlaag. Observaties aan de vorming van een 
groot ozongat boven Antarctica leidde tot het uitbannen en vervangen van de meest scha-
delijke chloorbevattende cfk’s. Crutzen ontving in 1995 de Nobelprijs voor zijn onderzoek 
aan het ozongat, samen met Mario Molina en Frank Rowland.
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Commentaar

staat de praktische toepassing niet in de 
weg. Met een waterige oplossing van 
chloor is het mogelijk om effectiever papier 
en textiel te bleken. Alleen productie en 
vervoer van chloorgas is gevaarlijk en on-
handig. De Schotse chemicus en onderne-
mer Charles Tennant verzint een oplossing. 
In 1799 registreert hij een patent op een 
redelijk stabiel bleekpoeder. Hij laat 
chloorgas reageren met calciumhydroxide 
(Ca(OH)2) tot calciumhypochloriet 
Ca(OCl)2. Als je dat oplost in water heb je 
instant bleek. Het blijkt een gouden greep 
en de basis voor een bloeiende onderne-
ming. Tennants St. Rollox Chemical Works 
in Glasgow produceert rond 1830 vele 
duizenden tonnen bleekpoeder per jaar.
De oxiderende uitwerking van hypochlo-
riet in water is ook dodelijk voor virussen 
en bacteriën, wordt al snel duidelijk. De 
Amerikaanse arts John Laing Leal stelt in 
1908 dat het toevoegen van chloor aan 
drinkwater het aantal sterfgevallen door 
buiktyfus (een infectie met de bacterie 
Salmonella enterica) kan beperken. Dat 
bleek na een aantal proeven en invoering 
van deze vorm van drinkwaterdesinfectie 
in de Verenigde Staten tussen 1910 en 
1930 inderdaad het geval. Het aantal sterf-
gevallen door tyfusinfecties daalde 
spectaculair.
Ook in het ziekenhuis wordt de desinfecte-
rende werking van chloor al snel gewaar-

deerd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
komt een nieuwe methode in zwang om 
gewonde soldaten te behandelen met een 
oplossing van natriumhypochloriet. 
Regelmatig spoelen van wonden voorkomt 
infecties en amputaties.

Chemische wapens
De loopgraven in België en Frankrijk leve-
ren tegelijkertijd kennismaking met een 
nieuwe, dodelijke toepassing van chloor. 
Duitse troepen experimenteren in de eer-
ste jaren van de oorlog met chloorcilinders. 
Doordat dit gas veel zwaarder is dan lucht, 
blijft het laag bij de grond, en verdrijft het 
lucht uit de loopgraven. Wanneer chloorgas 
wordt ingeademd, lost het op in het vocht-
laagje van de longen, waarna zuurvorming 
en radicalen het weefsel beschadigen.  
Gebruik van chloorgas blijkt nogal ineffici-
ent en te onvoorspelbaar bij veranderlijke 
wind. Daarom komen al snel andere, even-
eens chloorbevattende chemische wapens 
meer in zwang. Fosgeen (COCl2) en mos-
terdgas ((ClCH2CH2)2S) zijn al jaren eer-
der door chemici ontdekt, maar worden 
pas rond 1914 op grote schaal in granaten 
verpakt. De blaarvormende werking van 
mosterdgas zorgt voor ernstige 
brandwonden.  
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog 
verovert een andere vorm van chloorche-
mie de wereld. In eerste instantie leidt dat 

vooral tot veel enthousiasme. Zo helpt 
DDT (dichloordifenyltrichloorethaan) bij 
de bestrijding van muggen en daarmee 
malaria. DDT krijgt in de jaren erna gezel-
schap van een hele familie gechloreerde 
bestrijdingsmiddelen, zoals dieldrin, al-
drin, heptachloor en chloordaan. Het zijn 
allemaal alicyclische verbindingen, rijkelijk 
voorzien van chlooratomen. Zulke stoffen 
verstoren de zenuwfunctie in plaaginsec-
ten, en zijn dus geschikt om landbouwop-
brengsten te verhogen. Merknamen als 
Chlorkill en Toxichlor zetten chloor nog 
wat steviger op de kaart als dodelijk 
element.  
Vanaf de jaren zeventig wordt dat idee on-
bedoeld onderstreept, als uit steeds meer 
onderzoek blijkt dat waterinsecten, vissen, 
vogels en zoogdieren onder gebruik van 
deze middelen te lijden hebben. 
Chloorkoolwaterstoffen breken in het mili-
eu traag af en ze hebben de neiging zich 
op te hopen in vetweefsel. Middelen als 
chloordaan en dieldrin staan daarom sinds 
2009 op de lijst van het Verdrag van 
Stockholm, met als doel het gebruik ervan 
wereldwijd uit te bannen.  

Tandpasta
Met zo’n geschiedenis zou je misschien 
gaan geloven dat chloor is veroordeeld tot 
een bijrol in de chemie, maar niets is min-
der waar. Chloor is een sleutelgrondstof in 

Chloor krijgen we het meest binnen via keukenzout in de vorm van het ion chloride (Cl–). En het maken van chloorgas – dat voor van alles wordt gebruikt in de 
chemische industrie – gebeurt door keukenzout in een geconcentreerde oplossing te elektrolyseren.
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de chemische industrie, voor bijvoorbeeld 
het maken van kunststoffen, het winnen 
van metalen, en de synthese van talloze ge-
neesmiddelen. Van computerchips en tand-
pasta tot matrassen: vaak vind je er geen 
chloor in terug, maar is het bij de produc-
tie wel gebruikt.  
Het is dus niet zo vreemd dat er wereld-
wijd jaarlijks zo’n 80 miljoen ton chloor 
wordt geproduceerd, een volume dat de 
komende jaren stevig door blijft groeien. 
In Europa is de Duitse chemische indus-
trie de grootste producent met 5,3 miljoen 
ton in 2020. Nederland staat in de 
Europese ranglijst op de vierde plek met 
847.000 ton, waarvan de chlooralkali- 
fabriek van AkzoNobel in Rotterdam het 
meeste voor zijn rekening neemt.
Het principe achter chloorbereiding – 
elektrolyse – is niet erg ingewikkeld. Je 
hebt er een geconcentreerde oplossing 
keukenzout voor nodig, twee elektrodes en 

veel elektriciteit. Zout ha-
len chloorproducenten niet 
uit zee, maar van zoutbe-
drijven die het uit steenzoutlagen winnen 
via injectie met warm water. Dat doen ze 
bijvoorbeeld onder Groningen en Twente. 
De pekel die bovenkomt zuiver je in een 
aantal fracties en droog je vervolgens.  
In de chloorfabriek wordt het natriumchlo-
ride met water tot een geconcentreerde 
pekel gemengd, die na een reeks extra zui-
veringsstappen in een elektrolyse-installatie 
wordt gesplitst. Daarbij wordt bij de posi-
tieve elektrode chloride geoxideerd tot 
chloorgas, bij de negatieve elektrode water 
gereduceerd tot hydroxide en waterstof.  

2 NaCl + 2 H
2O  Cl2 + H2 + 2 NaOH 

Het hydroxide vormt samen met natriumi-
onen natronloog (NaOH in oplossing), 
wat een belangrijk bijproduct is van dit zo-

genoemde chlooralkaliproces. 
Gemeten in gewicht produceren 
deze installaties zelfs iets meer 
natriumhydroxide dan chloor. In 

gedroogde vorm zijn natriumhy-
droxidekorrels handig als 
gootsteenontstopper. 
De belangrijkste opgave in de chloorfa-
bricage is te voorkomen dat het chloorgas 
aan de ene kant niet gaat reageren met 
het natronloog dat bij de andere elektrode 
ontstaat. Daarom worden de comparti-
menten met de twee elektrodes van elkaar 
gescheiden, meestal door een membraan. 
Het membraan laat kleine positieve natri-
umionen ongehinderd passeren, terwijl 
negatieve chloride- en hydroxide-ionen 
worden geblokkeerd. Zo blijven beide 
stromen van het chlooralkaliproces netjes 
van elkaar gescheiden. 
Het chloorgas dat uit de elektrolysecel op-
stijgt wordt gekoeld en gedroogd. De aan-
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Fritz Haber was een briljant en controversieel chemicus, bekend onder meer door het ontwikkelen van het Haber-Boschproces, de syntheseroute die uit stikstofgas en waterstofgas met een 
katalysator ammoniak produceert, de grondstof voor stikstofhoudende kunstmest. Die prestatie leverde hem in 1918 zelfs de Nobelprijs.  Beruchter is Habers betrokkenheid bij het ontwikke-
len van chemische wapens, en het legeronderdeel waaraan hij leiding gaf tijdens de Eerste Wereldoorlog. Chloor was rond 1900 al een eenvoudig verkrijgbare grondstof in de Duitse industrie. 
Haber deed dierexperimenten met chloor en berekende hoeveel van dit gas nodig is om in de open lucht een gebied te verstikken.  Bij de eerste proef op 22 april 1915 lieten troepen onder zijn 
leiding 5.700 stalen chloorcilinders leeglopen nabij het Vlaamse Ieper. In enkele minuten kwam 168.000 kg chloor vrij en dreef in een dikke geelgroene wolk met de wind richting vijandelijke 
loopgraven. Er brak paniek uit onder Franse en Canadese troepen, die hun stellingen ontvluchten. Naar schatting vijfduizend soldaten stierven aan de gevolgen.  De proef werd als een succes 
beschouwd en Habers legeronderdeel plaatste nog omvangrijkere bestellingen. Bij veruit de grootste aanval werden maar liefst 25.000 chloorcilinders gebruikt.

Chloramphenicol
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wezigheid van restanten water maken het 
gas namelijk corrosief voor metalen pijpen 
en opslagvaten. De grootschalige productie 
van chloor is redelijk complex, omdat de 
grondstoffen zuiver moeten zijn en zout- 
en loogconcentraties op peil moeten blij-
ven, evenals de temperatuur en 
spanning.

Mijnbouw
Wereldwijd zijn circa 650 chlooralkalifa-
brieken in bedrijf, en de elektriciteitsreke-
ning van deze sector is astronomisch. Een 
kilogram chloor vergt globaal evenveel 
energie als de productie van een kilogram 
glas of ijzer. Stroom bepaalt de helft van de 
productiekosten van chloor, en daarmee is 
het een van de meest energie-intensieve 
processen in de chemische industrie. 
Toch is er zicht op innovaties en be-
sparingen met de recente ontwikke-
ling van nieuwe elektrolyse-elektro-
den die met een kwart minder 
energie dezelfde hoeveelheid 
chloorgas opleveren.
Tientallen miljoenen tonnen chloor vinden 
jaarlijks hun weg naar de mijnbouw, pa-
pierproductie, kunststofindustrie, waterbe-
handeling en chemische synthese. Heel 
veel industriële chemie begint namelijk 
met kleine gechloreerde bouwstenen, zoals 
ethyleendichloride, fosgeen, epichloorhy-
drine en trichloorazijnzuur. Sommige che-
mici tekenen de invloed van chloor als een 
enorme boom. De stam wordt gevormd 
door keukenzout, en daaruit ontspruiten 
tientallen takken met bouwstenen en 
eindproducten.

Mijnbouw is een sprekend voorbeeld 
van de onzichtbare rol van chloor. 

Verschillende metalen en metallo-
iden worden ermee vrijge-

maakt uit erts. In de vorm 
van een chloride kan het 
vervolgens worden ge-

scheiden van andere meta-
len en onzuiverheden.
Zo wordt titaniumdioxide – een veelge-
bruikt wit pigment in verf en tandpasta – 
gemaakt door titaniumhoudend zand of 
gesteente in een oven te laten reageren met 
koolstof en chloorgas. Dat levert titanium-
tetrachloride (TiCl

4) op, een vloeistof die 
je via destillatie zuivert. Met zuurstof kun 
je uit TiCl4 vervolgens titaniumdioxide 
maken.
Een andere chemische route reduceert ti-
taniumtetrachloride met vloeibaar magne-

sium bij 800 °C tot titaniummetaal, voor 
bijvoorbeeld medische implantaten, bril-
monturen en militaire toepassingen. 
Hetzelfde type chloorchemie is ook handig 
om uit kwartszand siliciumtetrachloride te 
winnen wat je met waterstof bij 1200 °C 
omvormt tot de siliciumbasis voor 
computerchips.
Chloor speelt ook een rol in de productie 
van verschillende polymeren, zoals polyu-
rethaan en polycarbonaat. Polyurethaan 
(pur) is grondstof voor skateboardwiel-
tjes, koud- en traag-schuimmatrassen en 
purisolatie. De synthese van deze klasse 
kunststoffen begint met fosgeen (COCl

2), 
dat ontstaat als chloor reageert met kool-

monoxide. Het chloor verdwijnt weer 
als fosgeen in een reactie met 

amines isocyanaten vormt, een 
van de twee bouwstenen in 
polyurethaan. In het uiteinde-

lijke schuim is dus geen chloor 
meer te vinden.
Er zijn kunststoffen waar de 

aanwezigheid van chloor juist voor bij-
zondere eigenschappen zorgt. 
Polyvinylchloride (pvc) is daarvan het be-
kendste voorbeeld. De chemische basis-
structuur van pvc lijkt sterk op polyethy-
leen – bekend van supermarktdraagtassen 
– maar de ruime aanwezigheid van chloor 
geeft pvc een hoog soortelijk gewicht, 
hoge dichtheid en slijtvastheid. 
Ingegraven in de grond gaat een pvc-ri-
oolpijp naar schatting een eeuw mee. Het 
is niet voor niets een veelgebruikt materi-
aal voor raamkozijnen, regenpijpen, riole-
ringsbuizen en vinyl-vloerbedekking. 
Toevoeging van weekmakers aan pvc 
maakt het ook geschikt als coating van 
elektriciteitskabels, imitatieleer, tentcan-
vas en opblaasspeelgoed.
Pvc dient veel doelen en dat blijkt ook uit 
het aandeel chloor dat deze sector jaar-
lijks afneemt. Naar schatting 30% 
van de wereldwijde chloor-
productie verdwijnt in de 
synthese van pvc. Net als 
bij de synthese van polyu-
rethaan begint dat met eenvoudige ba-
sisgrondstoffen, door met ethyleen en 
chloor via een tussenstap vinylchloride te 
maken, wat aaneengekoppeld het polymeer 
oplevert.

Chloortoepassingen
Hoewel de fabricage van kunststoffen een 
aardig deel van de chloorproductie ver-

bruikt, is de invloed van chloor veel breder. 
Net zoals bij polyurethaan helpt chloor om 
grondstoffen te maken en syntheses te 
doen, van simpel zoutzuur tot ingewikkelde 
organische moleculen. Farmacie en agro-
chemie illustreren dat als geen ander. 
Volgens schattingen van de chloor-produce-
rende industrie speelt chloor een rol in de 
productie van 90% van alle geneesmidde-
len. Bij gewasbeschermingsmiddelen ligt 
dat nog hoger: 96%.
Dat soort berekeningen zijn erg ruimden-
kend, want een geneesmiddel telt al mee 
als er ergens in de fabricage een klein be-
tje zoutzuur is toegevoegd. Toch speelt 
chloor op meer manieren mee, bijvoor-
beeld via oplosmiddelen zoals dichloorme-
thaan en chloroform die je tijdens de syn-
these en zuivering gebruikt. Net als bij de 
productie van bouwstenen voor polyu-
rethaan zijn chloorverbindingen vooral een 
facilitator en is het element zelf meestal 
niet in het eindproduct terug te vinden. 
Op die regel zijn uiteraard ook uitzonde-
ringen, waaronder een aantal antibiotica: 
clindamycine, vancomycine en 
chlooramfenicol.

Scherpe geur
De meest direct merkbare rol van chloor is 
in het dagelijks leven te ervaren tijdens het 
schoonmaken van het toilet, of een bezoek 
aan het zwembad. Dat zijn de momenten 
waarop we door een kenmerkende, scher-
pe geur weten dat er chloor in het spel 
moet zijn. Plassen in een toilet waar nog 
veel chloorbleek in zit, kan een onaangena-
me stank veroorzaken. Dat komt doordat 
ammonia – een afbraakproduct van eiwit-
ten – in de urine reageert met het natri-
umhypochloriet waardoor het vluchtige 
chlooramine ontstaat. Nog gevaarlijker si-

tuaties kunnen zich voordoen als een 
zuur schoonmaakmiddel – zoals ont-
kalker voor de badkamer – met 
chloorbleek worden gemengd, en 

chloorgas vrijkomt.
Ondanks zulke risico’s van ver-

keerd gebruik is veel alledaagse 
hygiëne niet mogelijk zonder 

chloor, en dat geldt vooral voor 
de drinkwaterbereiding. Chloor garandeert 
dat een flink deel van de wereldbevolking 
toegang heeft tot veilig drinkwater. In de 
Verenigde Staten leunt bijvoorbeeld meer 
dan 90% van de drinkwatervoorziening op 
de inzet van chloorchemie om bacteriële 
verontreiniging tegen te gaan. Dat is ook 

Ik wil ook graag bij alle 
molecuulstructuurplaatjes de naam van het 
molecuul toevoegen. Kan dat?

Ik heb kleine kadertjes erbij gezet. Vul het 
maar in, dan kijk ik even hoe ik ze kan 
plaatsen.

Dank!

Dieldrin

cis-chlordaan

DDT
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zo in veel landen in Zuid-Europa, waar de 
smaak van het kraanwater het gebruik van 
chloor verraadt. In Nederland is de rol 
van chloor geleidelijk teruggedrongen 
door desinfectie met ozon en uv-licht. 
Bovendien is ons waterleidingnet zo be-
trouwbaar dat ook zonder aanwezigheid 
van chloor het water in goede staat uit de 
kraan komt.

Desinfectiebijproducten
De laatste jaren is er steeds meer aan-
dacht gekomen voor zogenaamde desin-
fectiebijproducten. Organische moleculen 
in het drinkwater of de waterleidingen 
kunnen door desinfectie onbedoeld wor-
den gechloreerd. Dat gebeurt ook in 
zwembaden, zeker als een deel van de be-
zoekers besluit om het bad als toilet te 
gebruiken.
Tijdens desinfectie reageren organische 
stoffen zoals humuszuren en aminozuren 
met chloor tot trihalomethanen (zoals 
chloroform), dichlooramine en trichloor-
amine. De collectie desinfectiebijproduc-
ten telt inmiddels honderden verbindin-
gen, en veel zijn waarschijnlijk schadelijk 
voor de gezondheid. Uit epidemiologi-
sche studies komen in ieder geval aanwij-
zingen dat desinfectiebijproducten in 
drinkwater de kans op bijvoorbeeld 
blaaskanker iets kunnen verhogen.
Er zijn strategieën om de vorming van dit 
soort verbindingen terug te dringen, zo-
als het in een laat stadium gebruiken van 
chloor in de drinkwaterbereiding, nadat 
de meeste organische stoffen en ziekte-
verwekkers al met flocculatie en filtratie 
zijn verwijderd. Een betrouwbaar water-
leidingnet, zonder veel lekkages en con-
tact met vervuild grondwater, helpt ook 
om de afhankelijkheid van chloor terug te 
dringen.
De WHO stelt evenwel dat we niet moe-
ten overdrijven, of chloor moeten probe-
ren uit te bannen. Het kleine risico van 
desinfectieproducten op de lange termijn 
weegt niet op tegen de grote kans op 
ziekte en sterfte door infecties via drink-
water. De keuze is in landen met gebrek-
kige drinkwatervoorziening en hoge kin-
dersterfte daarom al snel gemaakt. 
Chloor houdt dus ook hier zijn twee-
slachtige imago. Het beschermt dagelijks 
ongezien de gezondheid van miljoenen 
mensen, maar krijgt meestal veel meer 
aandacht dankzij ongewenste bijver-
schijnselen.  
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Door het gebruik van chloor hebben steeds meer mensen in derdewereldlanden toegang tot schoon drinkwater. Het chloor ruimt bacteriën, schadelijke stoffen en andere gevaren in 
vervuild water op, waardoor er veel minder kinderen sterven aan vergiftiging. Maar niet alleen in derdewereldlanden helpt chloor het water schoon te houden: in de Verenigde Staten 
leunt bijvoorbeeld meer dan 90% van de bevolking op de inzet van chloorchemie voor waterzuivering.

Commentaar

Ik zou ook graag nog bij alle foto's een bijschriftje toe willen 
voegen. Zou je die er nog bij willen zetten? Ik zet de tekstjes er zelf 
wel in.

Hieronder staat een kadertje voor een bijschrift. Vul hem maar in 
dan zoek ik een mooi plekje.

Ik wilde in het kadertje schrijven, maar dat lukt niet... dus ik doe 
het even hier:
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Chloor

Op consumentenvuurwerk zit helaas geen ingrediëntenlijst, want anders zou duidelijk zijn dat chloorverbindingen ook in de tak van feestchemie een rol spelen.  Vuurwerk draait om 
een combinatie van een zuurstofbron (oxidator) en een brandstof (reductor). Wat de zuurstofbron betreft zijn zuurstofrijke chloorverbindingen populair: kaliumchloraat (KClO3) en 
kaliumperchloraat (KClO4). Als brandstoffen dienen vooral metalen (magnesium, aluminium, ijzer) maar ook koolstof en zwavel. Organische moleculen kunnen ook als brandstof 
dienen en een opvallende rol is weggelegd voor het chloorrijke kunststof polyvinylchloride (pvc). Pvc staat namelijk tijdens verbranding chlooratomen af die reageren met metalen als 
koper, barium en strontium, en die reactie zorgt voor extra intense kleureffecten. Dat is terug te zien in pyrotechnische recepturen. Paarse flitseffecten maken pyrotechnici 
bijvoorbeeld met een mengsel van kaliumperchloraat, strontiumnitraat, magnesium, koperoxide en pvc.

Voor op school
1  Wat is het verschil tussen een verbinding en een 

element? Is NaCl een element? En Cl2? 
2  Hoeveel kilogram hypochloriet krijg je als je een 

kilogram chloorgas in water oplost volgens de reactie-
vergelijking op pagina 3? 

3  Beschrijf wat er gebeurt als je een lakmoespapiertje in 
een oplossing van chloorgas in water doopt. 

4  Keukenzout bevat chloorionen. Wat is het massaper-
centage chloorionen in keukenzout? 

5  Waarom zijn chloorkoolwaterstoffen zo gevaarlijk? 
6  Noem drie verschillende soorten toepassingen waar 

chloor in zit. 
7  Trichloorazijnzuur wordt veel in de chemische industrie 

gebruikt als startmateriaal. Teken de structuurformule 
van trichloorazijnzuur.

8  Polyvinylchloride (pvc) is een bekend polymeer, dat je 
uit kleinere bouwstenen maakt (etheenchloride). Teken 
een stukje polymeer van drie bouwstenen lang. 

9  Kijk weer naar de reactievergelijkingen op pagina 3. 
Welk molecuul/element uit die reactievergelijkingen 
zorgt voor de antibacteriële werking? Waarom? 

Editie
Chloor
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Coverbeeld: Chloorgas in een platbodemkolf reageert met een 
stukje natrium. Ondanks dat het een enorm exotherme reactie is, 

ontstaat het onschuldige keukenzout (NaCl). (ANP/Science 
Photo Library)
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