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buitenBijlage 10: zuurstofgehalte 
                   bepalen 2

  
Materiaal:

l Zuurstoftitratieset volgens de   
 methode van Winkler, bestaande  
 uit:
 - reagens 1 (MnCl2 )
 - reagens 2 (NaOH)
 - reagens 3 Zwavelzuur (H2SO4) 
   (! Sterk zuur)
 - reagens 4 (KI)
 - reagens 5 
   (titreeroplossing Na2S2O3)  
 - titreerpipet
 - glazen kolf 
l Fles met water uit de onderzochte  
 waterloop 
l Werkblad

 Spoel de glazen kolf enkele keren met het waterstaal en  
 vul ze dan met het waterstaal tot ze overloopt.
 Voeg 5 druppels van reagens 1 en 
 5 druppels van reagens 2 toe. 
    Zo wordt de aanwezige zuurstof in het water gefi xeerd.
 Schud en wacht 1 minuut.
 Voeg 10 druppels van reagens 3 toe.
    Opgelet! Dit is een sterk zuur!
 Schud de kolf.
 Vul de maatcilinder tot het streepje (5 ml) met de   
 vloeistof uit de glazen kolf.
 Voeg 1 druppel van reagens 4 toe en schud. 
    De hoeveelheid I2  die zo gevormd wordt, is gelijk een  
    de hoeveelheid O2 in het waterstaal. 
 Draai de dop met pipet op het fl esje met reagens 5.  
 Haal de pipet niet uit de dop! Zuig de pipet vol tot 0 mg/l,  
 draai de dop vervolgens terug los.
 Voeg met de pipet reagens 5 druppelgewijs toe tot de  
 kleur omslaat van blauw naar kleurloos.

reagens

De resterende vloeistofhoeveelheid in de pipet komt overeen met het zuurstofgehalte in het water. 
Lees de resterende hoeveelheid af op de pipet. 

 Opgelet! Is de pipet leeg en slaat de kleur niet om, 
 dan is er meer dan 10 mg/l zuurstof in het water 
 aanwezig. Dit is meer dan voldoende voor het leven 
 in het water. 
 Voor het zuurstofgehalte (bij 25°C) gelden volgende normen:  

 Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater 
 (bron: Vlarem II, 13e editie, 2006)

          Is de norm behaald of overschreden voor deze waterloop?

  Noteer het resultaat op het werkblad.

O2

Basis milieukwaliteitsnorm > 5 mg/l

Milieukwaliteitsnorm voor viswater > 7 mg/l

Milieukwaliteitsnorm voor 
drinkwaterproductie 

> 5 mg/l
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Interpretatie
De hoeveelheid opgeloste zuurstof in het water is de belangrijkste parameter voor de beoordeling van de 
waterkwaliteit. Bijna alle levende wezens hebben zuurstof nodig. Planten produceren overdag zuurstof maar 
gebruiken ’s nachts zuurstof uit het water. 

Het zelfzuiverend vermogen van de waterloop hangt samen met het zuurstofgehalte in de waterloop: de 
schoonmaakploeg (micro-organismen) heeft zuurstof nodig voor de afbraak van natuurlijk afval in het water. Als 
alle zuurstof opgebruikt is, gebeurt de afbraak door anaërobe bacteriën, die soms stinkende gassen produceren. 

Zuurstof komt niet alleen in het water door de productie door waterplanten, maar ook door contact van het water 
met lucht. Een kronkelende waterloop is langer en ter hoogte van meanders is er een verschil in stroomsnelheid 
en komt meer zuurstof in het water terecht. 


