
Zuurstof
Een teken van leven
Zuurstofgas is het afvalproduct van de fotosynthese, het 
proces waarbij planten uit koolstofdioxide en water hun 
bouwstoffen maken. Zo’n 3,5 miljard jaar geleden begonnen 
algen ermee en een slordige 1 miljard jaar later waren de 
oceanen met zuurstof verzadigd en kwam het ook in de  
atmosfeer terecht. Dat maakte de opkomst van dieren en 
uiteindelijk de mens mogelijk: organismes die leven en zelfs 

afhankelijk zijn van planten en zuurstof. Zuurstof is ook de 
naam van het element O, atoomnummer 8 uit het periodiek 
systeem der elementen. Zuurstof is zelfs het meest voorko-
mende element op aarde: het is overal om ons heen in wa-
ter, in de bodem en – inderdaad – in de lucht. Gelukkig 
maar, want een paar minuten zonder zuurstofgas betekent 
onherroepelijk ons einde.
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B
ijna de helft van alle atomen op 
aarde is zuurstof (48,2 %). Maar 
omdat het element niet zo zwaar 
is, vormt het slechts 30 % van 

de totale massa van onze planeet. Ons ei
gen gewicht bestaat zelfs voor 65 % uit het 
element zuurstof, met name omdat we 
voor een groot deel uit water bestaan en 
elk watermolecuul (H2O) een zuurstof
atoom bevat. Oceanen en poolkappen be
vatten dus ook grote hoeveelheden zuur
stof. Maar nog meer zuurstof is te vinden 
in de aardkorst, vooral in de vorm van sili
caten: verbindingen van zuurstof met silici
um. Siliciumdioxide (SiO2), oftewel zand, 
is daarvan de bekendste.
Maar als iemand over zuurstof praat, den
ken we toch vooral aan het gas in de lucht 
die we inademen. Dat is O2, het molecuul 
gevormd door twee zuurstofatomen, ook 
wel zuurstofgas of vrije zuurstof genoemd 
om het onderscheid met het gelijknamige 
element te maken. Onze atmosfeer bestaat 
voor 20,95 % uit zuurstofgas. Het is een 
kleurloos, geurloos en smaakloos gas.
Hoger in de atmosfeer is de meeste zuur
stof aanwezig als ozon: O3 (zie kader). Ga 
je nog verder van de aarde af, dan blijft het 
element zuurstof heel ijl aanwezig. Tussen 
160 en 560 km hoogte bestaat de atmo
sfeer uit zo’n 90 % atomaire zuurstof.

Reactief
Zuurstof vormt graag verbindingen met 
andere elementen: het is een zeer reactieve 
stof (zie kader). Dat geldt zeker voor ato

Bij zuurstof denken we aan het gas waar we nog geen minuut 
zonder kunnen. Zuurstof is ook de naam van het meest voor - 
ko mende element op aarde: atoomnummer 8, afgekort als O. 
Zuurstof is overal om ons heen: in de lucht, in het water en in de 
bodem. En, niet te vergeten, in onszelf.

Marga van ZundertZuurstof

 XTweemaal ontdekt 
De ontdekking van zuurstof staat op 
naam van twee wetenschappers. De 

eerste (en eigenlijk enige echte) is de 
Duits-Zweedse apotheker Karl Wilhelm 
Scheele (1742-1786, illustratie). Scheele 
was gefascineerd door vuur en wilde het 
geheim erachter ontrafelen. In 1771 ver-
hitte hij diverse stoffen, waaronder kali-
umnitraat (salpeter), zilvercarbonaat, 

mangaanoxide en kwikoxide, en zag dat 
er een gas vrijkwam. Het gas was geur-
loos, smaakloos en liet een kaars feller 

branden, concludeerde Scheele. Hij 
noemde het ‘vuur-lucht’, maar rappor-

teerde zijn vondst pas in 1777.
Ondertussen had ook de Britse theoloog 

en natuurwetenschapper Joseph 
Priestley (1733-1804) kwikoxide ver-

warmd met zonlicht door een vergroot-
glas. Het vrijkomende gas doodde geen 

muizen, vlammen laaiden ervan op en in-
ademing was prettig, schreef Priestley in 
1773. Zijn vondst trok als eerste de aan-
dacht van de wetenschappelijke wereld.

De Franse scheikundige Antoine 
Lavoisier (1743-1794), grondlegger van 
de moderne chemie, ontdekte vervol-
gens dat het vuur-lucht een vijfde van 
het volume van lucht uitmaakt en dat 
het onmisbaar is voor het leven van 

mensen en dieren. Hij gaf het gas in 1779 
de naam oxygène. Die naam betekent 

letterlijk zuurvormer en dat is ook terug 
te vinden in de Nederlandse naam: zuur-
stof. Lavoisier schreef namelijk de scher-

pe smaak van zuren toe aan zuurstof. 

Dat bleek niet correct, maar was toen 
een aannemelijke conclusie uit zijn expe-
rimenten met fosfor en zwavel die oxide-

ren tot de corresponderende zuren.
De ontdekking van zuurstof betekende 
op termijn overigens het einde van de 
tot dan toe heersende theorie van flo-
giston. Alle brandbare materialen zou-
den flogiston bevatten, een substantie 

zonder kleur, geur, smaak of gewicht, die 
de eigenschap van hitte in zich droeg. 

Flogiston kwam vrij bij verbranding en te 
veel ervan doofde vuur, zo was het idee. 

Lavoisier toonde echter aan dat kwik 
(Hg) toenam in massa door verbranding 

en dat daarbij zuurstof verdween. Dat 
strookte in het geheel niet met de flogis-

tontheorie, maar wel met de vorming 
van kwikoxide (HgO).
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maire zuurstof, maar ook voor zuurstofgas. 
Als zuurstof verbindingen met andere stof
fen aangaat, heet dat oxideren; als dat snel 
en heftig gaat, noemen we het verbranden. 
Kaarsvet oxideert als je de lont aansteekt, 
en benzine verbrandt in een verbrandings
motor. Ook het bros worden van een rub
ber elastiekje of het roesten van ijzer zijn 
voorbeelden van oxidatieprocessen.
Vaak is oxidatie een schadelijk proces, maar 
er zijn uitzonderingen. Het oxidelaagje dat 
zich aan de buitenkant van zink en koper 
vormt, is bijvoorbeeld ondoordringbaar. 

Dat beschermt de rest van het materiaal 
prima, waardoor zink geschikt is als duur
zame dakbedekking. Overigens oxideren 
zelfs satellieten en ruimteschepen, omdat 
de ruimte ijle elementaire zuurstof bevat. 
Ingenieurs voorzien bewegende delen zoals 
scharnieren van een dun goudlaagje tegen 
de roest; metaaloppervlakken beschermen 
ze met een laagje siliciumdioxide.

Zuurstofcrisis
Gelukkig voor ons is zuurstofgas alom 
aanwezig. Maar dat is zeker niet altijd zo 

geweest. De eerste 1,5 miljard jaar van 
het 4,5 miljardjarig bestaan van de aar
de zat er nog geen procent zuurstof in de 
atmosfeer. Pas na het ontstaan van het 
eerste leven kwam daar verandering in.
Zo’n 3,5 miljard jaar geleden ontstond er 
namelijk een nieuw type cyanobacterie 
(blauwalg). Die alg gebruikte als eerste 
water om koolstofdioxide met zonlicht om 
te zetten in de koolwaterstoffen die hij no
dig heeft voor groei en energieopslag. 
Eerdere bacteriën gebruikten hiervoor 
geen water, maar waterstofgas of water
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stofsulfiden. Maar die stoffen waren lang 
niet zo ruim voorradig op aarde als water. 
De vondst om water te benutten, beteken
de daarom een enorme sprong voorwaarts 
in de evolutie: opeens konden algen zich 
over de hele aarde verspreiden. Bij deze 
nieuwe vorm van fotosynthese ontstaat als 
bijproduct zuurstofgas. De algen ‘ademen 
het uit’.
Het eerste zuurstof reageerde snel weg met 
oppervlaktegesteenten en ijzer, want zuur
stof is zoals gezegd een vrij agressieve stof. 
Er ontstond echter langzaam maar zeker zo 
veel zuurstof dat de oceanen verzadigd 
raakten en het in de atmosfeer terecht
kwam. Dat gebeurde 2,7 tot 2,4 miljard jaar 
geleden. Deze periode wordt de grote zuur
stofrevolutie of zuurstofcrisis genoemd. 
Crisis omdat het eerste leven helemaal niet 
gewend was aan vrije zuurstof. Veel organis
mes stierven erdoor. Dat zorgde voor een 
tijdelijke daling van zuurstof in de lucht, 
totdat het leven zich had aangepast aan de 
nieuwe zuurstofrijke om geving.
Uit het zuurstofgas in de atmosfeer ont
stond in de hogere luchtlagen ozon (zie ka
der op pagina 5), een zuurstofverbinding 
die cruciaal is voor het leven op aarde zo

als wij het kennen. De ozonlaag filtert na
melijk veel van de voor levende organismes 
schadelijke uvstraling uit het zon licht. 
De hoeveelheid zuurstof bleef honderden 
miljoenen jaren lang stijgen. Het maakte 
de evolutie mogelijk van organismes die 
planten als voedsel gebruiken en zuurstof 
ademen. Wanneer de eerste dieren precies 
verschenen, is nog altijd punt van discus
sie, maar het was op zijn vroegst zo’n 800 
miljoen jaar geleden. Zij evolueerden dus 
in een wereld waarin zuurstof waarschijn
lijk minder ruim beschikbaar was dan nu 
het geval is.
Wij ademen dus zuurstof dankzij al het 
groen op aarde. Stel dat algen, planten en 
bomen plots zouden stoppen met hun fo
tosynthese, dan zou het gehalte aan zuur
stof in de atmosfeer gestaag dalen. Het 
duurt wel even, maar na een miljoen jaar 
zou alle zuurstof weer uit de atmosfeer zijn 
verdwenen.

Teken van leven
Omdat de aanwezigheid van zuurstofgas 
op aarde onlosmakelijk verbonden is aan 
de aanwezigheid van leven, zien weten
schappers de vondst van zuurstof op een 

andere planeet dan ook als bewijs voor 
buitenaards leven. De Hubbleruimte
telescoop heeft in 2004 voor het eerst een 
planeet gespot met zuurstof. De planeet, 
HD209458b of Osiris genaamd, draait om 
een ster op honderdvijftig lichtjaren af
stand van de aarde. Er mag dan zuurstof 
zijn, het is er veel te heet voor leven. En 
dat geldt ook voor een later ontdekte exo
planeet met zuurstof: GJ1132b. Waarschijn  
lijk is er op beide planeten veel titaanoxide 
aan het oppervlak waaruit door de hitte 
zuurstof ‘bakt’. 
Maar ook een planeet mét water, maar 
zónder stikstof en argon in de atmosfeer 
zou een zuurstofrijke atmosfeer kunnen 
hebben, berekenden onderzoekers van de 
University of Chicago. Zuurstof blijkt dus 
niet per se een teken van leven. De James 
Webbruimtetelescoop van de Nasa, die in 
2019 gelanceerd wordt en naar leven 
speurt, zal daarom niet alleen naar zuur
stof speuren, maar de complete atmosfeer
samenstelling van exoplaneten in kaart 
brengen, op zoek naar systemen die che
misch beschouwd uit balans lijken te zijn.
Zuurstof lijkt vooralsnog zo zeldzaam dat 
ruimtekolonisten voorbereid moeten zijn 
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laten plaats vinden. 
Bij de verbranding van glucose met zuurstof 
komt water en koolstofdioxide vrij. Het 
meeste koolstofdioxide lost op in bloed als 
waterstofcarbonaat (HCO3

) en stroomt 
richting longen. Een deel bindt aan hemo
globine, dat daardoor meer zuurstof afgeeft. 
Via de longblaasjes verdwijnt CO2 naar de 
buitenlucht: we ademen het uit.
Gezonde mensen hebben een zuurstofge
halte in het bloed van 95 tot 100 %. Dat 
betekent dat bijna alle hemoglobine zuur
stof gebonden heeft. Is je zuurstofgehalte 
lager, dan is er waarschijnlijk iets mis. 
Zuurstoftekort is zichtbaar bij een zuur
stofsaturatie lager dan 85 %: je krijgt dan 
blauwe lippen, vingers en tenen.
In het ziekenhuis houden artsen de zuur
stofverzadiging in de gaten met een satura
tiemeter: een sensor die om het topje van 
de wijsvinger gaat. De sensor stuurt rood 
licht van twee golflengtes (660 en 940 nm) 
door de huid. Een fotosensor meet het ver
schil in absorptie en bepaalt zo de verhou

ding van zuurstofverzadigd hemoglobine 
en ongebonden hemoglobine. Gebonden 
hemoglobine is namelijk lichter rood dan 
de ongebonden versie.

Zuurstofvergiftiging
Zuurstof mag dan onontbeerlijk zijn, te veel 
is schadelijk. In een omgeving met meer dan 
50 % zuurstof raken luchtpijp en longen ge
irriteerd. Er volgen steeds heftigere hoest
buien, koorts en kortademigheid. 
Uiteindelijk ontstaat longoedeem: een opho
ping van vocht in de longen die paradoxaal 
de zuurstofuitwisseling juist belemmert. 
Onder hoge druk, bijvoorbeeld bij duikers, 
kan ook zuurstofvergiftiging optreden. Dat 
begint met slecht zien en oorsuizen, gevolgd 
door hallucinaties en stuiptrekkingen. Het 
vermoeden is dat een overmaat zuurstof 
schadelijk is door vorming van reactieve oxi
deverbindingen die lichaamsprocessen ont
regelen en weefsels beschadigen.
Toch kan extra zuurstof mensen met min
der goed werkende longen (astma, COPD, 
taaislijmziekte, RSvirusinfectie) of een 
acuut zuurstoftekort (hoogteziekte, rook
vergiftiging) helpen. De overmaat zorgt er 
bij hen voor dat de longen genoeg zuurstof 
kunnen opnemen. COPDpatiënten dra
gen soms dag en nacht een zuurstoffles bij 
zich om genoeg adem te krijgen. Zij moe
ten erg oppassen voor vuur of vonken: 
rondom hen bevat de lucht ook extra zuur
stof, waardoor materialen extra snel en 
heftig kunnen ontbranden.
De zuurstof in zo’n fles wordt industrieel 
geproduceerd door lucht eerst in etappes 
af te koelen. Al snel condenseert alle wa

op planeten zonder. 
Ruimtevaartorganisatie Nasa denkt al ja
ren na over de vraag hoe je op Mars – waar 
de atmosfeer voor 96 % uit koolstofdioxide 
bestaat – moet ademen. Zuurstof meene
men is verre van praktisch. In het Moxie
project werken wetenschappers aan een 
elektrolysecel die met stroom koolstofdi
oxide omzet in zuurstof (en koolmonoxi
de). Een zonnecel kan de benodigde 
stroom leveren. Een prototype zal aan 
boord zijn van de tweede marsverkenner, 
die in 2020 naar de rode planeet gaat.

Ademhalen
In een dag tijd passeert zo’n 10.000 l lucht 
de longen. Een mens heeft namelijk ge
middeld 840 g zuurstofgas per dag nodig, 
bijna 600 l pure zuurstof. De ingeademde 
lucht stroomt langs driehonderd miljoen 
longblaasjes, die gezamenlijk een opper
vlakte hebben van 93 m2. De blaasjes heb
ben een zeer dunne wand waarlangs aan 
de andere kant bloed stroomt. Zuurstof 
diffundeert door de wand heen, waar rode 
bloedcellen het gas opnemen.
In de rode bloedcellen bindt zuurstof zich 
aan het transporteiwit hemoglobine. Dat 
bestaat uit vier peptides met elk een ijzer
houdende groep die ieder één molecuul 
zuurstofgas kunnen binden. Binding van 
het eerste molecuul stimuleert de binding 
van een volgende.
Vanuit de longen stroomt zuurstofrijk 
bloed het lichaam in om het zuurstofgas in 
lichaamscellen vrij te geven. Daar is het 
een essentiële component voor verbran
ding van glucose. Dat proces levert energie 
op om het hart te laten kloppen, spieren te 
laten samentrekken, zenuwcellen te laten 
vuren en voedingsstoffen af te breken en 
daar weer nieuwe stoffen uit op te  
bouwen. Zuurstof is onontbeerlijk om de 
ontelbare processen in ons lichaam te 

De toename van zuurstof in de atmosfeer. Op de x-as het aantal miljard jaren geleden, op de y-as de 

pO2 in de atmosfeer. 0,85 miljard jaar geleden was er een omslagpunt: er werd meer zuurstof gepro-

duceerd door organismen dan mineralen konden binden, met een sterke stijging van het zuurstof-

gehalte in de atsmosfeer tot gevolg. 

 XAltijd op zoek naar gezelschap
Zuurstof heeft een sterke neiging tot binding met andere elementen. De grote reacti-

viteit volgt uit de atomaire opbouw. De buitenste elektronenschil is gevuld met zes 
elektronen, terwijl acht ideaal is; zuurstof is dus altijd op zoek naar extra elektronen. 
In scheikundige termen: zuurstof heeft een hoge elektronegativiteit. Op het element 
fluor (F) na, heeft zuurstof zelfs de hoogste elektronegativiteit van alle elementen.
Binding met twee waterstofatomen levert zuurstof de ideale acht elektronen in de 
buitenschil op: water (H2O). Ook de combinatie van een koolstofatoom met twee 

zuurstofatomen is stabiel: koolstofdioxide (CO2). Maar op aarde ligt de meeste zuur-
stof vast in combinaties met silicium. Siliciumoxide (SiO2), oftewel zand, is de 

bekendste.
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terdamp en vervolgens bevriest bij 79 °C 
koolstofdioxide. Het resterende gasmeng
sel wordt verder afgekoeld tot 200 °C, net 
onder het kookpunt van stikstof (196 °C). 
Het zuurstofgas is dan al vloeibaar (kook
punt 183 °C), waardoor het te destilleren 
is in een hoge destillatiekolom. Boven aan 
de kolom verdwijnt stikstof als gas, onder
uit de kolom stroomt pure, vloeibare zuur
stof: een lichtblauwe vloeistof.
Een energiezuinigere productiemethode 
voor kleinere hoeveelheden is zuurstofcon
centratie middels rapid pressure swing ad-
sorption. Lucht wordt dan onder druk over 
een moleculaire zeef (een zeoliet) geleid. 
Moleculen stikstofgas zijn een tikkeltje 
kleiner dan zuurstof en passen wel in het 
materiaal, zuurstof niet. Zo wordt circa  
90 % zuivere zuurstof weggeleid. Door 
vervolgens de druk weg te nemen, komt 
het stikstofgas weer vrij en kan het apart 
worden afgevoerd. 

Dode zeeën
Rondom het vriespunt bevat oppervlakte
water normaal gesproken zo’n 15 mg O2 
per l, bij kamertemperatuur 9 mg. Bij deze 
waardes is het water verzadigd met zuur

 XOzon
Ozon (O3) bestaat uit drie zuurstofatomen. Het is een instabiel, blauw gas met een 
prikkelende geur. Van nature hoort het thuis in de luchtlaag van 15 tot 45 km boven 
het aardoppervlak: de ozonlaag of ozonsfeer. Ozon ontstaat doordat bliksemontla-
dingen en uv-straling met een kleinere golflengte dan 240 nm zuurstofgas (O2) op-

splitsen in twee zuurstofradicalen. Deze radicalen – atomen met een ongepaard 
elektron, wat energetisch ongunstig is – reageren weer met zuurstofgas tot ozon. 

Dat ozon absorbeert schadelijke uv-straling van de zon en valt weer uiteen in zuur-
stofgas en een zuurstofradicaal. De ozonlaag fungeert als een essentiële bescherm-

laag voor al het leven op aarde.
In de ozonlaag is de concentratie ozon zo’n 10 ppm. Dat is honderd keer meer dan 
aanvaardbaar is op straatniveau. Daar kan het ook ontstaan door luchtverontreini-

ging, vooral op zomerse dagen. Stikstofdioxides uit uitlaatgassen reageren namelijk 
onder invloed van zonlicht met moleculaire zuurstof, waarbij stikstofoxide en ozon 
ontstaat: smog. Ozon is een reactief gas en daarom schadelijk. Die schadelijkheid 

wordt trouwens ook benut door ozon te gebruiken in zwembaden en waterzuiverin-
gen om ziektekiemen te doden. 

De dikte van de ozonlaag daalde vanaf begin jaren tachtig. Boven de Zuidpool was 
de laag nog maar de helft van de oorspronkelijke dikte. Een gevaarlijke situatie, 

want door het ‘ozongat’ bereikte meer uv-licht het aardoppervlak, wat de kans op 
huidkanker vergroot. De oorzaak van het gat bleken kleine halogeenhoudende kool-

waterstoffen (cfk’s). Ze werden vooral gebruikt in koelsystemen en als drijfgas in 
spuitbussen, maar ook in piepschuim. De Nederlandse chemicus Paul Crutzen won 

in 1995 een Nobelprijs voor het ontrafelen van de complexe mechanismen waar-
door deze stoffen ozon afbreken. In 1989 kwam er een wereldwijd verbod: het 

Montreal-protocol. Dat zorgde voor een duidelijke afname van ozonafbrekende  
stoffen in de atmosfeer. Het ozongat is de afgelopen jaren minder groot, maar de 

laag heeft zich nog niet hersteld. De verwachting is dat dat pas rond 2070 het  
geval zal zijn.
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industrieel afvalwater en uitspoeling van 
meststoffen (en bestrijdingsmiddelen) van
af landbouwgrond, met name stikstofhou
dende verbindingen. De meststoffen deden 
algen welig tieren: algenbloei. Maar voor 
die groei was zo veel zuurstof nodig, dat 
hogere organismes het loodje leggen. 
‘Dood’ is hier dus een enigszins misleiden
de benaming, want het water barst feitelijk 
van algenleven.
Dankzij rioolwaterzuiveringsinstallaties en 
strengere regelgeving voor lozingen van 
stikstofverbindingen is het zuurstofgehalte 
van de Rijn en veel andere rivieren weer op 
orde. Maar met het zuurstofgehalte van 
zeeën en oceanen gaat het bergafwaarts. In 
de afgelopen vijftig jaar raakten ze in totaal 
2 % van hun zuurstof kwijt, berekende de 
VNorganisatie Global Ocean Oxygen 
Network (GO2NE). Het zuurstofloze deel 
van de oceanen groeide met een oppervlak 
ter grootte van de EU. En de opwarming 
van de aarde verergert het probleem, want 
het warmere zeewater kan minder zuurstof 
opnemen.
Vrijwel alle kustwateren in Noordwest
Europa kampen met dode zones, met als 
dieptepunt de Baltische Zee. De grootste 
‘dode zone’ ter wereld ligt in de Golf van 
Mexico en heeft een omvang van bijna 
23.000 km2. Zelfs als alle stikstofaanvoer 
via de rivieren morgen zou stoppen, zou 
het nog minstens dertig jaar duren voordat 
het zuurstofniveau weer een beetje op peil 
is. Een drama voor de biodiversiteit in de 
Golf. En voor de visserijeconomie, want 
vissen zoeken hun heil elders.  

water terecht, waar een zuurstof kostend 
afbraakproces door microorganismes 
begint. 
In de jaren zestig en zeventig van de vorige 
eeuw waren veel Europese rivieren ‘dood’: 
het zuurstofgehalte was zo laag, dat er 
nauwelijks dieren in konden leven. Dat 
kwam door lozingen van huishoudelijk en 

Als er veel meststoffen in het water spoelen, groeien algen explosief, met als gevolg een groene  

deken in het water en een extreem laag zuurstofgehalte, waardoor hogere levensvormen stikken.

stof. De norm voor vitaal oppervlaktewater 
bedraagt in Nederland 5 mg/l of meer. 
Voor goed viswater is meer dan 7 mg/l no
dig. Bij minder dan 3 mg/l stikken de 
meeste waterdieren.
Het zuurstofgehalte van oppervlaktewater 
is afhankelijk van de temperatuur, maar 
ook van de aanwezigheid van algen in het 
water en planten op de bodem, het ver
bruik van zuurstof door waterdieren en 
diffusie van zuurstof uit de 
omgevingslucht.
In ondiepere wateren zoals sloten, vennen 
en plassen vertoont het zuurstofgehalte 
een duidelijk dag en nachtritme. Als de 
nacht aanbreekt, blijven vissen en andere 
waterdieren ademhalen, maar planten ma
ken geen zuurstof meer aan. Sterker nog: ’s 
nachts verbruiken planten ook zuurstof. 
Dit zorgt ervoor dat de zuurstofconcentra
tie bij zonsopgang een minimale waarde 
bereikt.
Vanuit de lucht diffundeert zuurstof in het 
water, maar dat is een traag proces. In hete 
zomers kan het water zo warm worden dat 
vissen komen ‘ademhappen’ aan het op
pervlak. En ook de herfst kan gevaar ople
veren: afgevallen bladeren komen in het 
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Voor op school:
1.  Geef de reactievergelijking voor het proces: zuurstofgas is het 

afvalproduct van de fotosynthese.
2.  Wanneer en hoe kwam de fotosynthese op aarde voor het eerst 

op gang?
3.  Waarom kwam de allereerst geproduceerde zuurstof niet gelijk 

in de atmosfeer terecht?
4.  Verklaar de grote reactiviteit van zuurstof vanuit de atomaire 

opbouw. 
5.  Geef het ontstaan van fosforzuur uit zuurstof en water weer in 

een reactievergelijking.
6.  Teken de Lewisstructuren van zuurstof, koolstofdioxide en wa-

ter. Wat is het oxidatiegetal van zuurstof in deze drie genoemde 
stoffen?

7.  Bereken het massapercentage zuurstof in water.
8.  Noem een ander bekend metaal dan zink of koper waarvan het 

oxidelaagje dat zich aan de buitenkant van vormt, ondoordring-
baar is.

9.  Geef de reactievergelijkingen van de twee stappen waarbij zuur-
stof wordt omgezet in ozon en leid uit deze twee stappen de to-
taalvergelijking af.

10.  Verklaar aan de hand van de twee grensstructuren van ozon 
waarom het dipoolmoment van ozon groter is dan dat van 
zuurstof.

Meer weten? 
•   Donald E. Canfield, Oxygen, A four billion year history (2014)

•  Chemische Feitelijkheden Bloed (nr 238), Smog (nr. 319), Ozon 
(nr. 36)

•  Peter Mooij, De dikke alg (2017), 

•  https://mars.nasa.gov/mars2020/mission/instruments/moxie
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Coverbeeld: cyanobacteriën waren 3,5 miljard jaar geleden de 
eerste organismes die zuurstof produceren. Tegenwoordig doet 

vrijwel al het plantenleven dat, al zijn de algen in de oceanen  
daarin veel belangrijker dan bomen.


