
Laat een vulkaan uitbarsten

Voor de vulkaan: 
-Knipplaat vulkaan (einde van dit document)
-Schaar
-Stiften
-Lijmstift

Voor de uitbarsting:
-Buisje of klein flesje waarvan de opening precies in de krater van 
de vulkaan past
-Zuiveringszout (baking soda)
-Azijn
-Paar druppels afwasmiddel
-Theelepeltje
-Roerstaafje of klein lepeltje
-Opvangbakje (of doe de uitbarsting buiten)
-Kan of maatbeker met schenktuitje

Je hebt de volgende materialen nodig

Vulkaan maken

Het oppervlakte van de Aarde bestaat uit verschillende, losse platen 
die heel langzaam bewegen. Als twee van die platen tegen elkaar 
botsen, kan er een vulkaan ontstaan. Sommige vulkanen zijn slapend 
en zullen voorlopig niet uitbarsten. Andere vulkanen zijn actief, deze 
moet je goed in de gaten houden. Vandaag maak jij je eigen actieve 
vulkaan die heel snel zal uitbarsten! Oppassen!

Print de vulkaan aan het einde van dit document op stevig papier, het liefst zo 
groot mogelijk. Knip hem uit. Vouw de vulkaan nog niet, want je kunt hem eerst nog 
inkleuren, versieren of voltekenen met wat je zelf wilt: gras, bomen, dieren, huizen, 
alvast wat lava, wat je maar kunt bedenken.

Stap 1

Als je klaar bent met tekenen, kun je de vulkaan in elkaar vouwen 
volgens de instructies : 

Stap 2

1. Vouw de basis tot 
een doosje

2. Vouw de vulkaan 
rond

3. Vouw de flapjes naar 
buiten en lijm ze aan 
de onderkant van de 
basis vast. 



De uitbarsting

Pak het buisje dat in de krater past. Schep er twee volle theelepels zuiveringszout in 
(gebruik eventueel een trechter om niet teveel te knoeien).

Stap 1

Doe er 3 à 4 druppels afwasmiddel bij en roer dit met een roerstaafje of 
lepeltje een beetje door het zuiveringszout (het blijft een beetje poederig 
en plakkerig, dat is prima). 

Stap 2

Knip bovenin de vulkaan het gat ver genoeg uit, zodat het buisje (of flesje) in de 
vulkaan past en goed in de opening vast zit. Zet het buisje (zonder dop) in de opening 
aan de bovenkant van de vulkaan. Het buisje is nu eigenlijk de krater van de vulkaan. 

Stap 3

Zorg dat je kleren aanhebt die vies mogen worden. Zet je vulkaan in een 
opvangbak (bijv. een afwasteiltje) of doe de uitbarsting buiten. 

Doe wat azijn in een maatbeker met een schenktuitje, zodat je precies 
kunt schenken zonder knoeien. 

Hou een telefoon bij de hand, zodat iemand je vulkaanuitbarsting kan 
filmen en je het aan iedereen kunt laten zien!

Stap 4

Schenk voorzichtig een scheut azijn in het buisje. Let op: de vulkaan barst als het 
goed is meteen uit! Als de vulkaan stopt met uitbarsten of nog maar heel langzaam 
gaat, kun je een scheutje azijn toevoegen, net zo lang tot de vulkaan helemaal ‘op’ is. 

Tip: voeg wat rode voedingskleurstof toe aan het azijn zodat de lava echt rood 
is!

Ben je er klaar voor???



Bij de uitbarsting komt het zuiveringszout in contact met het zure azijn. Er ontstaat een chemische reactie tussen 
deze twee stoffen. Hierbij ontstaat heel snel, heel veel koolzuurgas, hetzelfde gas dat in je glaasje cola zit. Al die 
koolzuurbelletjes passen niet in het buisje en kunnen er alleen aan de bovenkant uit: de vulkaan ontploft!

Het afwasmiddel zorgt ervoor dat het mengsel in de krater goed gaat schuimen door de belletjes te vangen. Er 
ontstaat er veel meer lava, waardoor de uitbarsting veel groter is.

Wat gebeurt er in jouw vulkaan?

Hoe werkt een echte vulkaanuitbarsting?
2. Bij een uitbarsting 
komt magma vanuit 
de grond door de 
krater omhoog en 
stroomt uiteindelijk 
als lava de vulkaan 
uit. Er ontstaan ook 
grote aswolken.

3. Lava kan zowel uit 
de hoofdkrater als uit 
een zij-arm komen.

1. Diep onder de vulkaan smelten 
stenen door de hitte: er ontstaat 
magma. Als er meer magma en 
gassen ontstaan dan de vulkaan 
aankan, zoeken deze een weg 
naar buiten. De vulkaan gaat 
uitbarsten.

4. Gesteente 
onder de 
vulkaan.
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Maak een vulkaan!
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