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§1.1 Atoombouw

Het niveau van een beschaving hangt in grote mate samen met het beheersen 
van chemische processen: het winnen van ijzer, het stoken van alcohol, de 
productie van cement en beton, het zieden van zeep. Toch duurde het tot ver in 
de negentiende eeuw voordat wetenschappers begonnen te begrijpen hoe deze 
technieken werken. Met de ontwikkeling van het atoommodel vielen alle 
puzzelstukjes op hun plaats.



§1.1 Atoombouw

Scheikunde vroeger en nu

Demokritos, Griekse filosoof (ca. 460 – 370 v. Chr.): vernoemt als eerste het 
woord atoom, naar het Griekse atomos (wat ondeelbaar betekent).



§1.1 Atoombouw

Protonen, neutronen en elektronen

Dalton (1808): atomen zijn harde, ondeelbare deeltjes
met unieke eigenschappen en een eigen massa.

Thomson (1897): ontdekking elektron, atoom is een 
positieve bol met negatief geladen deeltjes.
(model ook bekend als het ‘krentenbolmodel’)



§1.1 Atoombouw

Protonen, neutronen en elektronen

Rutherford (1911): atoom bestaat uit een zeer kleine
positief geladen kern, waar de negatieve elektronen
omheen cirkelen.

Bohr (1914): verfijning model van Rutherford door de
elektronen een vaste baan rond de kern toe te kennen. 
Deze banen noemt hij elektronenschillen (K, L, M, etc.). 

Chadwick (1932): ontdekking neutron, completeerde het atoommodel.

Dit model beschrijft een atoom dat bestaat uit negatief geladen elektronen die 
in vaste banen om een kleine kern van positief geladen protonen en neutrale
neutronen heen cirkelen.



§1.1 Atoombouw

Atoomnummer en massagetal

Protonen en neutronen hebben nagenoeg dezelfde massa. De atomaire 
massaeenheid wordt uitgedrukt in unit, u. Eén unit is gelijk aan 1,661∙10-27 kg. 
Een proton en een neutron hebben beide een massa van 1,0 u. Elektronen 
hebben een veel kleinere massa en dragen daardoor nauwelijks bij aan de 
massa van een atoom.

De lading van een elektron (e-) is precies even groot als die van een proton (p+), 
maar tegengesteld. Een neutron (n0) is ongeladen. De lading van een proton en 
een elektron is de kleinst mogelijke lading die voor kan komen. Deze waarde 
wordt daarom het elementair ladingskwantum (e) genoemd. Eén elementair 
ladingskwantum is gelijk aan 1,602∙10-19 coulomb. 

tabel 7
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§1.1 Atoombouw

Atoomnummer en massagetal

Aantal protonen in de kern, bepaalt de identiteit van het atoom. Dit aantal 
wordt het atoomnummer genoemd en plaatst men linksonder het 
atoomsymbool, bijvoorbeeld 25Mn.

Aantal elektronen is in een neutraal atoom gelijk aan aantal protonen, dit kan 
veranderen wanneer atoom een chemische reactie aangaat. Dan is een atoom 
niet meer elektrisch neutraal. Aantal protonen verandert nooit bij een 
chemische reactie.

Neutronen bepalen mede de massa van atoom, maar hebben geen invloed op 
chemische eigenschappen. Meeste elementen hebben meerdere isotopen. 
Isotopen zijn atomen met hetzelfde aantal protonen in de kern, maar een 
ander aantal neutronen. Isotopen hebben dus hetzelfde atoomnummer, maar 
een andere massa.



§1.1 Atoombouw

Atoomnummer en massagetal

Isotopen worden van elkaar onderscheiden door het massagetal: de som van 
het aantal protonen en neutronen in de kern. Dit massagetal staat vaak 
linksboven het atoomsymbool, maar wordt er ook wel eens achter geplaatst, 
bijvoorbeeld 16O of O-16.

atoomnummer = aantal protonen

massagetal = aantal protonen + aantal neutronen



§1.1 Atoombouw

Atoomnummer en massagetal



§1.1 Atoombouw

Atoommassa

1 unit = 
1

12
x de massa van een 12C-atoom

Omdat in werkelijkheid de massa van een neutron en een proton niet precies 
gelijk is aan 1,0 u en de massa van de elektronen, hoe klein ook, wel meetelt, is 
de massa van een atoom niet gelijk aan het massagetal. De werkelijke 
atoommassa van de verschillende isotopen is te vinden in je BINAS.

In de natuur komen van bijna alle atomen verschillende isotopen naast elkaar 
voor. De gemiddelde atoommassa is hierdoor vrijwel nooit gelijk aan de 
atoommassa van een enkele isotoop. De relatieve atoommassa is afhankelijk 
van de verhouding waarin de verschillende isotopen in de natuur voorkomen.

tabel 25
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§1.1 Atoombouw

Onthoud!

• Een atoom bestaat uit een atoomkern die protonen en neutronen bevat met 
daaromheen een elektronenwolk.

• atoomnummer = aantal protonen

• massagetal = aantal protonen + aantal neutronen

• Atoommassa’s geef je weer in units (u).

• Isotopen hebben hetzelfde atoomnummer maar een verschillend 
massagetal.

• 1 unit = 
1

12
x de massa van een 12C-atoom



§1.2 Periodiek systeem

Omdat er steeds meer elementen werden ontdekt, wilden wetenschappers ze 
systematisch kunnen rangschikken. Met alleen kennis van de atoommassa’s en 
de chemische eigenschappen was dat nog een hele klus.



§1.2 Periodiek systeem

Steeds meer elementen

Dmitri Mendelejev kwam in de tweede helft van de negentiende eeuw als 
eerste met een overtuigend systeem. Hij rangschikte de elementen naar 
atoommassa en naar eigenschappen van het element, waarbij hij plekken open 
liet voor elementen die nog ontdekt moesten worden en waarvan hij de 
eigenschappen nauwkeurig voorspelde. Toen zijn voorspellingen bleken te 
kloppen werd zijn periodiek systeem der elementen wereldwijd aanvaard.

In het huidige periodiek systeem staan elementen in volgorde van 
atoomnummer van links naar rechts gerangschikt in periodes. Elementen met 
vergelijkbare eigenschappen staan onder elkaar in groepen. 



§1.2 Periodiek systeem

Steeds meer elementen



§1.2 Periodiek systeem

Periodes

Naarmate het atoomnummer toeneemt, worden de periodes in het periodiek 
systeem steeds breder. De breedte van de periode hangt samen met het aantal 
elektronen dat in een schil past. Er geldt: hoe verder van de kern, hoe groter de 
schil.

Telkens wanneer een nieuwe schil wordt aangesproken om elektronen in te 
plaatsen, wordt een nieuwe periode gestart. De manier waarop de elektronen 
zich verdeeld hebben over de schillen, de elektronenconfiguratie, bepaalt de 
chemische eigenschappen van een element.

De elektronen die zich in de buitenste schil bevinden, de valentie-elektronen, 
spelen daarbij de belangrijkste rol; deze vormen de buitenkant van het atoom.

tabel 99
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§1.2 Periodiek systeem

Groepen

Een groep elementen die pas laat ontdekt is, zijn de edelgassen. Het bestaan 
van die gassen werd niet eerder opgemerkt doordat ze nauwelijks reageren 
met andere stoffen. Het gebrek aan reactiviteit betekent dat ze zeer stabiel zijn.

De reactiviteit van een element hangt af van het aantal valentie-elektronen. Als 
je naar de opbouw van de elektronenwolk van edelgassen kijkt volgens Bohr, 
blijkt dat edelgassen steeds twee of acht elektronen in de buitenste schil 
hebben. Blijkbaar verleent deze elektronenconfiguratie, de 
edelgasconfiguratie, het atoom veel stabiliteit.

Het feit dat stabiele deeltjes over het algemeen acht elektronen in de buitenste 
schil hebben wordt de octetregel genoemd.



§1.2 Periodiek systeem

Groepen



§1.2 Periodiek systeem

Groepen

Elementen uit groep 1, de alkalimetalen, reageren heftig met water en 
halogenen. Bij deze reactie staan ze een elektron af. Het ontstane positief 
geladen ion is juist heel stabiel doordat het nu dezelfde elektronenconfiguratie 
heeft als een edelgas.

De aardalkalimetalen uit groep 2 vormen bij eenzelfde reactie juist 
tweewaardig positief geladen ionen.

Van de elementen uit groep 17, de halogenen, is bekend dat ze gemakkelijk 
met metalen reageren en daarbij een elektron opnemen. Deze elementen 
bereiken de stabiele edelgasconfiguratie door een extra elektron toe te voegen 
aan hun bijna volle buitenste schil.



§1.2 Periodiek systeem

Metalen en niet-metalen

De term element wordt zowel gebruikt voor ‘atoomsoort’ als voor ‘niet-
ontleedbare stof’. Voor veruit de meeste elementen, de metalen, komt dat op 
hetzelfde neer. Zowel de stof als de atoomsoort ijzer wordt aangeduid met de 
formule Fe. De metalen staan in het midden en links in het periodiek systeem 
en hebben vergelijkbare eigenschappen. Ze zijn glanzend, vast bij 
kamertemperatuur en geleiden stroom en warmte goed.

De overige niet-ontleedbare stoffen hebben heel andere eigenschappen. Ze zijn 
vaak gasvormig bij kamertemperatuur, hebben geen glanzend oppervlak en 
geleiden meestal geen elektriciteit. Atomen die tot deze groep behoren worden 
de niet-metalen genoemd en staan rechts in het periodiek systeem, op 
waterstof na.



§1.2 Periodiek systeem

Metalen en niet-metalen



§1.2 Periodiek systeem

Metalen en niet-metalen

Ongeveer de helft van de groep niet-metalen bestaat uit twee-atomige
moleculen. Met het element zuurstof kan dus zowel de stof O2 (g) bedoeld 
worden als de atoomsoort O.

Brenda Organiseert Naakt Feesten In Haar Clubhuis

Br2 O2 N2 F2 I2 H2 Cl2
Broom Zuurstof Stikstof Fluor Jood Waterstof Chloor



§1.2 Periodiek systeem

https://www.youtube.com/watch?v=rz4Dd1I_fX0

The Periodic Table Song

https://www.youtube.com/watch?v=rz4Dd1I_fX0


§1.2 Periodiek systeem

Onthoud!

• Elementen worden naar atoomnummer en chemische eigenschappen 
gerangschikt weergegeven in het periodiek systeem.

• Het periodiek systeem bevat groepen en perioden.

• De edelgasconfiguratie is een stabiele elektronenconfiguratie.

• De elektronen in de buitenste schil heten de valentie-elektronen.



§1.3 Metalen

Denk je aan een metaal, dan denk je aan een vaste, glanzende grijze of bruine 
stof die elektriciteit geleidt en koud aanvoelt. Om deze eigenschappen te 
verklaren, moet je een model opstellen van de microstructuur van een metaal. 
Hierbij is het atoommodel van Bohr een goed uitgangspunt.



§1.3 Metalen

Microstructuur

Wanneer een metaal voorkomt als element, bijvoorbeeld Fe (s) of Na (s), heeft 
het een aantal algemene eigenschappen die verklaard kunnen worden aan de 
hand van de microstructuur van het materiaal.

Een metaalatoom heeft meestal één, twee of drie elektronen in de buitenste 
schil. Door (een deel van) deze elektronen los te laten en niet langer te binden 
aan de kern, wordt de edelgasconfiguratie benaderd en is de stof stabieler.

Zo ontstaat een microstructuur van positief geladen metaalresten en 
elektronen die vrij tussen de metaalresten kunnen bewegen. In vaste fase zijn 
de metaalresten gerangschikt in een kristalrooster: het metaalrooster. In 
vloeibare fase wordt dit rooster afgebroken en kunnen ook de positieve 
metaalresten vrij door het materiaal bewegen.



§1.3 Metalen

Microstructuur

Na (s) in metaalrooster

Na (l) als vloeibaar metaal



§1.3 Metalen

Eigenschappen van metalen

Een metaal bestaat uit positief geladen atoomresten en vrij bewegende, 
negatieve elektronen. Deze deeltjes trekken elkaar sterk aan en dit zorgt voor 
een stevige binding tussen metaalatomen, de metaalbinding. Deze sterke 
binding heeft als gevolg dat het smelt- en kookpunt van metalen over het 
algemeen hoog is.

Metalen hebben ook een goede geleiding van warmte en elektriciteit. Dit komt 
door de vrij bewegende elektronen die in het materiaal aanwezig zijn. 

Ook zijn metalen vervormbaar en bewerkbaar. Door kloppen, buigen en 
trekken kun je een metaal in de juiste vorm krijgen zonder dat het breekt. Deze 
eigenschap is te verklaren aan de hand van het metaalrooster. 



§1.3 Metalen

Eigenschappen van metalen

Wanneer je druk uitoefent op een metaal en daarbij een rij atomen een of 
meer plaatsen laat opschuiven, verandert er aan het metaalrooster feitelijk 
niets. In de nieuwe situatie kunnen dezelfde stevige metaalbindingen gevormd 
worden. 



§1.3 Metalen

Alliages

Door een vaste stof door een metaal te mengen, kunnen de eigenschappen van 
een metaal worden veranderd. Zo’n mengsel van een vaste stof en een metaal 
heet een legering of alliage.

Vaak is een legering een mengsel van twee of meer metaalsoorten, 
bijvoorbeeld soldeer (tin en lood) en witgoud (goud en palladium).



§1.3 Metalen

Alliages

Soms is de toevoeging een niet-metaal. Koolstof wordt toegevoegd aan ijzer om 
het materiaal harder en minder vervormbaar te maken. Het kristalrooster van 
het zo ontstane gietijzer bevat koolstofdeeltjes, waardoor de rijen metaalionen 
niet meer langs elkaar heen kunnen schuiven en het materiaal meer kracht kan 
weerstaan. Wanneer de kracht te groot wordt voor het rooster, zal het gietijzer 
niet vervormen maar breken.



§1.3 Metalen

Ertsen

Een erts is een gesteente of mineraal dat een gehalte van een metaal bevat.

De meeste metalen reageren in meer of mindere mate met stoffen als water en 
zuurstof. Daardoor komen deze onedele metalen van nature op aarde slechts 
als verbinding voor en is een chemische reactie nodig om de metalen vrij te 
maken uit het mineraal.

Alleen de edelmetalen zijn zo weinig reactie dat ze als element uit de aardkorst 
gewonnen kunnen worden.



§1.3 Metalen

Onthoud!

• Metalen hebben een aantal gemeenschappelijke eigenschappen zoals 
geleidbaarheid van elektriciteit en warmte. Metalen in zuivere toestand zijn 
goed vervormbaar.

• Legeringen (alliages) zijn mengsels van metalen.

• De metaalbinding is sterk.



§1.4 Moleculen

Stoffen die uit niet-metalen bestaan heb je in alle soorten en maten: gasvormig, 
vloeibaar en vast, alle kleuren van de regenboog, reactief en stabiel. Is voor zo’n 
grote variëteit aan eigenschappen wel een goed model op te stellen?



§1.4 Moleculen

Atoombinding

De buitenste schil van de niet-metaalatomen zit al relatief vol. De halogenen 
bijvoorbeeld komen slechts één elektron te kort voor de edelgasconfiguratie. 
Dit tekort kan worden aangevuld door een binding aan te gaan met een ander 
niet-metaalatoom.

Bij deze binding laten de atomen de buitenste elektronenschil overlappen en 
beide atomen plaatsen in deze gedeelde schil een elektron. Door dit gedeelde 
elektronenpaar bereiken beide atomen die betrokken zijn bij deze 
atoombinding de edelgasconfiguratie.



§1.4 Moleculen

Atoombinding

Door het vormen van één (of meerdere) atoombinding(en) ontstaan er stabiele 
groepjes atomen. Dit noemen we moleculen. Een molecuulformule (zoals H2S) 
geeft aan welke atomen zich in een molecuul bevinden.

In een structuurformule (zoals H – S – H) wordt duidelijk gemaakt hoe de 
atomen in een molecuul onderling verbonden zijn. Het gedeelde 
elektronenpaar, de atoombinding, wordt hierin aangegeven met een streepje. 

Een atoombinding is sterk, wanneer hij verbroken wordt is altijd sprake van een 
chemische reactie.



§1.4 Moleculen

Covalentie

Het aantal atoombindingen dat een element moet vormen om de 
edelgasconfiguratie te verkrijgen, wordt de covalentie van het atoom 
genoemd. De covalentie kun je eenvoudig aflezen uit de plaats in het periodiek 
systeem.

Hoe verder het element verwijderd is van de edelgassen, hoe meer elektronen 
het moet delen om aan het gewenste aantal te komen. De halogenen (en 
waterstof) komen één elektron tekort en hebben dus een covalentie van 1. De 
elementen in groep 16 (waaronder zuurstof) hebben een covalentie van 2, enz. 
Een atoombinding wordt ook wel een covalente binding genoemd.



§1.4 Moleculen

Covalentie
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§1.4 Moleculen

Vanderwaalsbinding

Net als metalen komen ook moleculaire stoffen in verschillende fasen voor. De 
binding die moleculen bij elkaar houdt in de vaste en vloeibare fase heet de 
vanderwaalsbinding (naar de ontdekker Johannes Diderik van der Waals).

De vanderwaalsbinding is het gevolg van tijdelijke ladingsverschillen in het 
molecuul. Doordat de elektronen niet altijd mooi verdeeld zijn over het 
molecuul, ontstaan tijdelijk licht positief en licht negatief geladen delen. Deze 
delen trekken de tegenovergesteld geladen delen op andere moleculen aan.

Omdat de ladingsverschillen tijdelijk zijn, is de vanderwaalsbinding niet erg 
sterk. Naarmate het molecuul meer elektronen bevat (en dus een grotere 
massa heeft) en het contactoppervlak tussen moleculen groter is, zijn de 
vanderwaalsbindingen sterker.



§1.4 Moleculen

Faseovergangen

In de vaste fase zitten moleculen netjes opgestapeld in een molecuulrooster. 
De moleculen zijn zo gerangschikt dat het contactoppervlak tussen de 
moleculen zo groot mogelijk is en de vanderwaalskrachten maximaal (a). In het 
rooster trillen de moleculen zachtjes op hun plek.



§1.4 Moleculen

Faseovergangen

Hoe hoger de temperatuur, hoe harder de moleculen trillen. Op het smeltpunt 
bevatten de moleculen zoveel energie dat ze uit het rooster breken. De afstand 
tussen de moleculen wordt groter en de vanderwaalsbinding wordt zwakker. De 
moleculen kunnen in de vloeibare fase langs elkaar heen bewegen (b) maar 
blijven elkaar wel aantrekken. 



§1.4 Moleculen

Faseovergangen

Pas boven het kookpunt bevatten de moleculen zoveel energie dat de 
vanderwaalsbinding helemaal verbroken wordt en de moleculen op grote 
afstand van elkaar vrij door de ruimte bewegen (c). Hoe sterker de 
vanderwaalsbinding, hoe hoger het smelt- en kookpunt van de stof.



§1.4 Moleculen

Naamgeving

Er is een grote groep moleculaire stoffen die gemaakt (kunnen) worden door 
levende organismen. Dit zijn allemaal stoffen waarin zich C- en H-atomen 
bevinden. Deze koolwaterstoffen worden organische moleculen genoemd en 
hiervan komt de naamgeving in hoofdstuk 2 aan de orde.

De namen van de overige kleine anorganische moleculen bestaan uit de 
namen van de aanwezige atomen, voorafgegaan door een Grieks telwoord dat 
aangeeft hoe vaak het atoom in het molecuul voorkomt.

Zo heeft het molecuul P2O5 de naam difosforpentaoxide. Difosforpentaoxide is 
de systematische naam van P2O5.



§1.4 Moleculen

Naamgeving

element
naamgeving
1e atoom / 2e atoom

O zuurstof / oxide

S zwavel / sulfide

Cl chloor / chloride

F fluor / fluoride

C koolstof / -

H waterstof / -

P fosfor / fosfide

N stikstof / nitride

aantal Grieks telwoord

1 mono

2 di

3 tri

4 tetra

5 penta

6 hexa

7 hepta

8 octa

9 nona

10 deca



§1.4 Moleculen

Naamgeving

Veelvoorkomende moleculen zijn soms beter bekend onder hun triviale naam
dan onder hun systematische naam. Niemand kent het molecuul H2O 
bijvoorbeeld als diwaterstofmono-oxide. De triviale namen van de 
onderstaande moleculen worden bekend verondersteld.

triviale naam molecuulformule

ammoniak NH3

glucose C6H12O6

alcohol C2H6O

salpeterzuur HNO3

water H2O

waterstofperoxide H2O2

zwavelzuur H2SO4



§1.4 Moleculen

Onthoud!

• De atomen in een molecuul binden elkaar via de atoombinding.

• De atoombinding is een gemeenschappelijk elektronenpaar dat twee 
atoomresten aan elkaar bindt.

• Het aantal atoombindingen dat een atoom kan aangaan noem je de 
covalentie.

• Moleculen binden elkaar door de vanderwaalsbinding.

• De vanderwaalsbinding is een niet zo sterke binding.



§1.5 Zouten

Voor de meeste mensen is zout een smaak, maar in de scheikunde is een zout 
een verbinding die uit metaalatomen en niet-metaalatomen bestaat. Lang niet 
alle zouten smaken zout, maar ze zijn wel allemaal bros en vast bij 
kamertemperatuur. De microstructuur verklaart deze eigenschappen.



§1.5 Zouten

Ionen

In de vorige paragrafen is besproken hoe metaalatomen een metaalbinding en 
niet-metaalatomen een atoombinding kunnen vormen. Hierdoor benaderen ze 
de stabiele edelgasconfiguratie.

Er is echter nog een manier om deze te bereiken: een metaal kan in een 
chemische reactie één of meer elektronen afgeven aan een niet-metaal. De 
deeltjes die zo ontstaan, hebben een lading en worden ionen genoemd. 
Positieve en negatieve ionen vormen samen een zout.



§1.5 Zouten

Ionen



§1.5 Zouten

Microstructuur

Positieve en negatieve ionen trekken elkaar aan. De ionbinding is dan ook erg 
sterk. Dankzij die sterke ionbindingen zijn zouten bijna altijd vast bij kamer-
temperatuur. In het ionrooster zijn de ionen om en om gerangschikt, zodat een 
positief ion zo veel mogelijk is omringd door negatieve ionen en andersom.

Om ervoor te zorgen dat het zout neutraal is, moeten de positieve en negatieve 
ionen in de juiste verhouding aanwezig zijn. De verhoudingsformule geeft aan 
welke ionen, in welke kleinst mogelijke verhouding aanwezig zijn in een zout.

In het zout natriumchloride zijn de ionen Na+ en Cl- één op één aanwezig. De 
verhoudingsformule is NaCl (s).



§1.5 Zouten

Naamgeving

Een zout bestaat altijd uit positieve en negatieve ionen. Bij de naamgeving zijn 
de volgende zaken van belang:

1) Positieve ionen bestaan altijd uit één metaalatoom (behalve NH4
+). Het is 

gebruikelijk het positieve ion vooraan in de verhoudingsformule te zetten.

2) Van een aantal metaalatomen komen verschillende ionen voor 
(bijvoorbeeld Fe2+ en Fe3+). Wanneer van een metaalion verschillende 
soorten bestaan, geef je in de naam met een Romeins cijfer aan om welk 
ion het gaat. IJzer(II)chloride en ijzer(III)chloride zijn zo gemakkelijk te 
onderscheiden.

tabel 40A
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§1.5 Zouten

Naamgeving

3) Negatieve ionen bestaan uit één of meer niet-metaalatomen. De atomen 
in samengestelde ionen zijn verbonden door atoombindingen. Een 
samengesteld ion dat meerdere keren voorkomt in een verhoudings-
formule, staat tussen haakjes om aan te geven dat de index terugslaat op 
de gehele atoomgroep, bijvoorbeeld Ca(OH)2.

4) De verhoudingsformule wordt zo simpel mogelijk gehouden: de lading van 
de ionen wordt niet aangegeven en de indices zijn zo laag mogelijk:

fout: (Mg2+)2 (Cl-)4

goed: MgCl2

tabel 66B
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§1.5 Zouten

Eigenschappen van zouten

Door de sterke ionbinding zijn zouten vrijwel altijd vast bij kamertemperatuur 
en hebben ze hoge smelt- en kookpunten. De ionbinding wordt over het 
algemeen sterker naarmate de ionen een grotere lading hebben. Vaak ontleden 
zouten ook al voordat ze verdampen.

In de vaste fase kunnen zouten geen stroom geleiden. De stof bestaat 
weliswaar uit geladen deeltjes, maar die kunnen dan niet vrij bewegen. Dit 
verandert wanneer het zout smelt.



§1.5 Zouten

Eigenschappen van zouten

Als een zout smelt, kunnen de ionen langs elkaar heen bewegen. Wanneer een 
vloeibaar zout op een spanningsbron wordt aangesloten, zullen de negatief 
geladen ionen naar de positieve pool bewegen en de positief geladen ionen 
naar de negatieve pool. In vloeibare fase geleiden zouten dus wel elektriciteit.

In het dagelijks leven zie je zout niet alleen terug als de smaakmaker in je eten, 
maar vooral in allerlei materialen waarvan stevigheid verwacht wordt. Zouten 
zijn stevig, maar wel bros. 



§1.5 Zouten

Onthoud!

• Een zout is opgebouwd uit positieve en negatieve ionen.

• Positieve en negatieve ionen binden elkaar via de ionbinding. De ionbinding 
is een zeer sterke binding.

• Zouten geleiden niet in vaste toestand, wel in gesmolten toestand.



§1.6 Water

Zonder water is er geen leven mogelijk op aarde. Maar zo gewoon als wij water 
in het dagelijks leven vinden, zo bijzonder is de stof scheikundig gezien. Want 
hoe kan een stof met zulke kleine moleculen vloeibaar zijn bij kamer-
temperatuur? Dat vraagt om een aanscherping van het molecuulmodel.



§1.6 Water

Water, een doodnormale bijzondere stof

Water is een bijzondere stof. Niet voor niets is men nog steeds op zoek naar 
bewijzen voor de aanwezigheid van stromend water op Mars. De aanwezigheid 
van vloeibaar water is namelijk een voorwaarde voor het ontstaan van leven.

Wat maakt water zo uniek? Als je van een aantal moleculaire stoffen het 
kookpunt uitzet tegen de molecuulmassa, stijgt zoals verwacht het kookpunt 
wanneer de molecuulmassa toeneemt. Maar terwijl water een zeer lage 
molecuulmassa heeft, heeft het in vergelijking een erg hoog kookpunt.

Dit hoge kookpunt kan niet verklaard worden door de aanwezigheid van een 
zeer sterke vanderwaalsbinding, daar is het molecuul te klein voor. Blijkbaar 
bestaat er tussen watermoleculen nog een binding die zo sterk is dat het smelt-
en kookpunt hoger is dan je op basis van de molecuulmassa zou verwachten.
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Water, een doodnormale bijzondere stof



§1.6 Water

Waterstofbruggen

Om het ontstaan van de sterke binding tussen watermoleculen te begrijpen, 
zijn er twee zaken van belang. In de eerste plaats is een watermolecuul niet 
recht, maar gebogen. De twee atoombindingen maken een hoek van 109,5°
met elkaar.

Ten tweede is de atoombinding tussen het zuurstof- en het waterstofatoom 
niet gelijkwaardig. De zuurstofatomen hebben een hoge elektronegativiteit: ze 
trekken harder aan het gedeelde elektronenpaar dan de waterstofatomen. De 
elektronen bevinden zich hierdoor dichter bij het zuurstofatoom dan bij de 
waterstofatomen.

Als gevolg hiervan zijn de waterstofatomen permanent een beetje
positief geladen (δ+) en is het zuurstofatoom permanent een
beetje negatief geladen (δ2-).



§1.6 Water

Waterstofbruggen

Door de bijzondere vorm van het molecuul is er nu een netto positieve en 
negatieve kant aan het molecuul ontstaan. Water is een zogenaamd 
dipoolmolecuul. 

Door deze permanente ladingscheiding ontstaan er tussen watermoleculen 
elektrostatische aantrekkingskrachten die weliswaar niet zo sterk zijn als 
ionbindingen, maar wel veel sterker dan vanderwaalsbindingen. Deze extra 
intermoleculaire binding wordt een waterstofbrug genoemd.

Wanneer je deze binding moet tekenen, gebruik je altijd een stippellijn om hem 
aan te geven.



§1.6 Water

Waterstofbruggen

Waterstofbruggen komen niet alleen 
voor tussen watermoleculen, maar 
tussen alle moleculen die een OH-
groep bevatten.

Omdat de elektronegativiteit van 
stikstof ook vrij hoog is, vormen NH-
groepen eveneens waterstofbruggen.

Ook een dubbelgebonden O-atoom kan 
betrokken zijn bij een waterstofbrug, 
maar alleen als ontvangende groep.



§1.6 Water

Eigenschappen van water

Doordat de waterstofbruggen zoveel 
sterker zijn dan de vanderwaals-
bindingen, is het kristalrooster van 
water zo opgebouwd dat de waterstof-
bruggen optimaal benut kunnen 
worden.

Hierdoor is er relatief veel lege ruimte 
in het kristalrooster en is de dichtheid 
van ijs lager dan die van vloeibaar 
water. Vast water drijft op vloeibaar 
water.



§1.6 Water

Eigenschappen van water

De sterke waterstofbruggen tussen watermoleculen zijn de oorzaak dat water 
niet mengt met bijvoorbeeld olie. Alleen moleculen die ook een waterstofbrug 
kunnen vormen, worden tussen de watermoleculen gelaten.

Stoffen die oplosbaar zijn in water, worden hydrofiel genoemd. Stoffen 
waarvan de moleculen geen waterstofbrug kunnen vormen, lossen niet op in 
water. Deze stoffen worden hydrofoob genoemd.

Soms heeft een molecuul wel een OH-groep, maar lost de stof toch slecht op in 
water. Het gaat dan vaak om grote moleculen die maar één OH-groep hebben. 
Het hydrofobe karakter van de stof overheerst dan.



§1.6 Water

Eigenschappen van water

Octanol lost, ondanks de OH-groep, niet op in water vanwege het grote 
hydrofobe deel van de stof.
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§1.6 Water

Onthoud!

• Water heeft een extra binding die verhoudingsgewijs zeer sterk is vergeleken 
met de vanderwaalsbinding. De extra binding is de waterstofbrug (H-brug).

• Een waterstofbrug wordt (bijna) altijd gevormd door het H-atoom van een 
OH- of NH-groep.

• Water is een veel gebruikt oplosmiddel voor hydrofiele stoffen.

• Een hydrofobe stof lost slecht op in water.



§1.7 Rekenen aan reacties

De massa’s van atomen en moleculen druk je uit in units. Er passen ontzettend 
veel units in een gram. Zoveel dat, als je wilt praten over aantal deeltjes, termen 
als miljoen en miljard niet volstaan. Een nieuwe omrekenfactor, de mol, biedt 
uitkomst.



§1.7 Rekenen aan reacties

Atoommassa

In de eerste paragraaf is het begrip atomaire massa-eenheid geïntroduceerd. 
Een proton heeft volgens de SI-eenheden een massa van 1,66∙10-24 gram. 

Op de schaal van atomen is het echter veel logischer om de massa van het 
proton aan te houden als eenheid. Daarom worden atoommassa’s uitgedrukt in 
de atomaire massa-eenheid (u).

Deze alleen is echter niet bruikbaar om uit te rekenen hoeveel atomen zich in 
bijvoorbeeld 5 gram van een stof bevinden. Hiervoor is een omrekenfactor 
nodig die aangeeft hoeveel units zich in één gram bevinden.



§1.7 Rekenen aan reacties

Atoommassa

Dit getal bedraagt 
1,00

1,66∙10−24
= 6,02∙1023, de constante van Avogadro (NA).

Omdat het onhandig is steeds met van die enorme getallen te werken, heeft 
men het begrip mol geïntroduceerd. Wanneer gesproken wordt over 1,00 mol 
stof, worden 6,02∙1023 deeltjes bedoeld. Het aantal mol dat van een stof 
aanwezig is, wordt de chemische hoeveelheid, n, genoemd.

Per definitie geldt dus dat één mol units gelijk is aan één gram; met andere 
woorden: 1 mol units = 1 gram. Als één deeltje een massa heeft van 107,9 u, 
dan heeft een mol van deze deeltjes een massa van 107,9 gram. De 
getalswaarde van de massa van een deeltje uitgedrukt in units is dus gelijk aan 
de getalswaarde van de massa van een deeltje uitgedrukt in gram.mol-1.



§1.7 Rekenen aan reacties

Atoommassa

De massa van een stof of deeltje uitgedrukt in gram.mol-1 wordt de molmassa, 
M, genoemd.

Hoe groter de molmassa, hoe hoger de massa van een mol deeltjes. Hoe 
kleiner de molmassa, hoe meer mol deeltjes in een gram passen. Het verband 
tussen de grootheden, m, n en M is als volgt:

m = n x M
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Rekenen aan reacties

De chemische hoeveelheid wordt met name gebruikt om te rekenen aan 
reacties. uit een reactievergelijking kan gehaald worden in welke 
molverhouding de stoffen met elkaar reageren.

Weet je van één van de betrokken stoffen de chemische hoeveelheid, dan kan 
met behulp van de molverhouding eenvoudig de chemische hoeveelheid van 
de andere stoffen berekend worden.

Met het aantal mol kan vervolgens de massa berekend worden, de 
concentratie in mol per liter of bijvoorbeeld de hoeveelheid lading.
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Rekenen aan reacties

2 H2 (g) +   O2 (g) → 2 H2O (l)

In welke massaverhouding reageren waterstof en zuurstof met elkaar?

4,032 u : 32,00 u ( = 1,00 : 7,94)

Bereken met behulp van de massaverhouding hoeveel gram zuurstof nodig is 
om 7,0 gram waterstof te verbranden.

7,0 x 7,94 = 55,6 gram zuurstof
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Rekenen aan reacties

2 H2 (g) +   O2 (g) → 2 H2O (l)

In welke molverhouding reageren waterstof en zuurstof met elkaar?

Twee mol waterstof reageert met één mol zuurstof (= 2 : 1)

Hoeveel mol waterstof bevindt zich in 7,0 gram waterstof?

M(H2) = 2,016 g.mol-1; n =
𝑚

𝑀
=

7,0

2,016
= 3,47 mol waterstof

Bereken hoeveel gram zuurstof nodig is om 7,0 gram waterstof te verbranden.

Molverhouding is 2 : 1, met 3,47 mol H2 reageert 1,74 mol O2

M(O2) = 32,00 g.mol-1; m = n x M = 1,74 x 32,00 = 55,6 gram zuurstof

1



§1.7 Rekenen aan reacties

https://www.youtube.com/watch?v=PvT51M0ek5c

The Mole Song

https://www.youtube.com/watch?v=PvT51M0ek5c


§1.7 Rekenen aan reacties

https://www.youtube.com/watch?v=TEl4jeETVmg

TED Talk: How Big Is A Mole?

https://www.youtube.com/watch?v=TEl4jeETVmg


§1.7 Rekenen aan reacties

Onthoud!

• Atomen hebben een atoommassa die men uitdrukt in unit (u).

• De molecuulmassa is de som van de atoommassa’s in een molecuul.

• Je rekent bij reacties met het begrip mol als chemische hoeveelheid n.

• Je rekent bij mol met een vast aantal deeltjes:
1 mol = 6,02∙1023 deeltjes.


