
Natuurlijke kleursto�en
Door: Frédérique Clifton, Nick Beenackers, Rens Woltjer en Lei Xia Technasium Havo 5 O&O 

ewmancollege

Resultaten
Bij de testfase met de 
kleurstof uit paprika op 
onwerkt textiel hebben 
we als resultaat een licht 
oranje textiel gekregen;

Achtergrond
Het probleem met veel kleding is dat er zorgwekkend 
veel giftige sto�en in zit verwerkt. In de kleursto�en die 
in onze kleuren zitten sto�en die schadelijk kunnen zijn 
voor de mens.
Deze sto�en kunnen ziektes opwekken zoals kanker of 
het hormoonstelsel verstoren.

Inleiding
Uit een onderzoek van Greenpeace is gebleken dat er 
momenteel veel giftige sto�en in kleding zit. De 
probleem sto�en die zijn gevonden zijn vooral Nonylfe-
nol ethoxylaat en Ftalanen. Ftalanen zijn nu al groten-
deels verboden in Europa, maar kleding van buiten 
Europa bevat deze sto�en nog steeds. Uit het onder-
zoek is gebleken dat in 63% van de kleding Nonylfenol 
ethoxylaat zat. In alle bedrukte kleding zaten Ftalanen. 
Wij hebben geprobeerd kleren te kleuren met een 
natuurlijke kleurstof die in de kleding blijft zitten 
zonder giftige sto�en toe te voegen.

Methode
We hebben door middel van extractie kleursto�en 
weten te halen uit paprika en bieten. Om met kleurstof 
textiel te kleuren hebben we 2 methodes gebruikt: 1. 
de kleurstof bewerkt zodat het beter met textiel hecht;
De kleurstof van bieten hebben we vervolgens 
gemengd en geweekt met een basisch oplosmiddel: 
soda;
 2. de textiel bewerkt zodat het beter kleurstof op kan 
nemen.  Het textiel hebben we gebeitst met aluin. 
Bij beide methodes is het van belang dat bij het 
toedienen van de kleurstof het textiel nat is aangezien 
de vezels dan open staan en meer kleurstof kunnen 
opnemen.  Met het resultaat uit beide methodes kom 
je uit bij de volgende stap; onderzoeken hoe we 
natuurlijke kleursto�en in kleding kunnen houden. 
Het is natuurlijk uiterst belangrijk dat er geen schadelij-
ke chemicaliën worden gebruikt.

Conclusie
Tot dus ver is het gelukt 
om een kleurstof te 
ontwikkelen met niet 
schadelijke chemicaliën. 
Ook is deze in het textiel 
gaan zitten. Helaas was 
deze ook uitwasbaar. 

Onderzoeksvraag
Ontwikkel zelfgemaakte natuurlijke non-giftige kleursto�en die je niet uit kleding kunt wassen.

Bij de tweede proef met 
bieten is er een stuk bewerkt 
textiel goed gekleurd 
en de rest is blank 
gebleven.

Hier rechts zie je wat 
er gebeurt was toen 
we het uit gingen 
wassen met water.
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