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Vulkanen vind je maar in bepaalde delen van de wereld. 
Het zijn delen waar de aardkorst dun is of  beschadigd.  
Zo kan gesmolten gesteente, as en gas het aardopervlak 
bereiken. 
De naam vulkaan komt van de Romeinse god Vulcanus. 
Vulcanus was de god van het vuur, de edelsmeden en de 
vulkanen.  
Vulcanus bouwde een smidse onder de vulkaan de Etna. 
In dit boek lees je meer over vulkanen.  
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Hoe ziet onze aarde er van binnen uit. 
 Hoe ontstaan vulkanen? 
 Wat voor soorten vulkanen zijn er? 
 Wat is een supervulkaan? 
 Welke vulkanen zijn erg bekend? 

1. Vulkanen 



Een kijkje in de aarde 
Om te begrijpen wat er precies gebeurt als een 
vulkaan uitbarst, is het handig om wat beter naar de 
aarde te kijken. De aarde bestaat uit vier verschil-
lende lagen: 
1. De aardkorst  is de buitenste laag van de aarde. 

Het is het deel waarop we lopen. De aardkorst is 
niet glad. Het is een gekreukelde, gescheurde en 
ruwgeplooide laag. Een groot deel van de aard-
korst zit onder water. De dikte van de aardkorst 
varieert van 5 tot wel 50 kilometer. 

2. De mantel zit direct onder de aardkorst. De tem-
peratuur in de mantel is erg hoog. Zo hoog dat in 
de bovenste laag gesteente smelt. Het onderste 
deel van de mantel is harder. De mantel is 2900 
kilometer dik. 

3. De buitenkern zit direct onder de mantel. De 
buitenkern bestaat uit vloeibaar gesteente met 
ijzer erin. De buitenkern is 2200 kilometer dik. 

4. De binnenkern zit als een pit in een pruim in het 
midden van de aarde. Deze kern bestaat uit vast 
ijzer. Je moet ruim 6000 kilometer vanaf  de 
aardkorst boren om bij de binnenkern te komen. 
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3. Schuivende platen 

Een gebroken aardkorst 
De aardkorst is gescheurd en gebroken net 
als het ei hiernaast. Naast het ei zie je die 
scheuren en breuken heel goed op het 
kaartje. 
Zo’n gebroken stuk van de aardkorst noemen 
we een plaat (1).  De aarde telt  zeven grote 
platen en nog wat kleinere gebroken stukjes. 
Die platen vind je op land, maar  ook onder 
water op de zeebodem. Hieronder zie je de 
zeven platen en hun namen. De lijnen zijn de 
scheuren. Zo’n scheur heet een breuklijn (2).  

In beweging 
De platen zijn al miljoenen jaren in beweging. 
Ze schuiven langs elkaar, ze schuiven tegen 
elkaar of  platen gaan juist een stukje uit 
elkaar. 
Kijk maar naar de rode pijltjes op de kaart.  
Ze geven de richting aan waarin een plaat 
zich beweegt. De platen bewegen maar een 
paar centimeter per jaar, maar je snapt dat na 
miljoenen jaren enkele centimeters veran-
deren in duizenden kilometers. 
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4. Het ontstaan van vulkanen 

Als er in de aardkorst een opening zit, kan 
het vloeibaar gesteente uit de mantel er-
onder naar boven komen. Zo’n opening 
noemen we een vulkaan. 
Die gaten in de aardkorst kunnen op drie 
manieren ontstaan: 
1.Twee platen schuiven tegen elkaar aan. 
Daarbij schuift de ene plaat onder de 
andere plaat. De onderste laag komt in de 
hete laag van de mantel terecht. Daardoor 
smelt een deel van de aardkorst en 
verandert in vloeibaar, gesmolten steen.  
Dit gesmolten gesteente wordt magma ge-
noemd. Het magma stijgt op naar de op-
pervlakte en zoekt met kracht een weg 
door de aardkorst.  
De vulkaan Saint Helens (1) in de Verenig-
de Staten is een voorbeeld van een 
vulkaan die zo gevormd werd. 
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2. Een dunne en zwakke plek in de 
aardkorst zorgt ervoor dat het 
magma naar boven komt.  
Zo’n zwakke plek heet een hotspot.  
Hotspots liggen niet op breuklijnen. 
Hotspots vind je vaak op de zee-
bodem. Het magma breekt door de 
zwakke plek. Zodra het magma 
boven de zeebodem komt, noemen 
we het lava. De lava koelt af  en er 
komt verse lava overheen.  
Zo groeit een vulkaan onder water. 
Boven de zeespiegel groeit zo’n vul-
kaan verder. Het wordt een eiland. 
Je weet dat platen bewegen.  
Zo kan de vulkaan een stukje op-
schuiven. De hotspot blijft op 
dezelfde plek. Daar groeit weer een 
nieuwe vulkaan.  

De Amerikaanse staat Hawaï 
bestaat uit zo’n rij vulkanische 
eilanden op een hotspot (1). 
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Deze plaat schuift 
langzaam verder. Het 
eiland schuift zo weg 
van de hotspot. 
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3. Twee platen bewegen uit elkaar. 
Het magma ontsnapt door de breuklijn door 
de aardkorst. De lava stroomt uit de spleet 
naar twee kanten en wordt hard.    
Als de platen daarna nog verder uit elkaar 
gaan ontstaat er op die plek weer een nieuwe 
verhoging over de hele lengte van de scheur 
tussen de platen. In de Atlantische Oceaan is 
zo een hele onderzeese bergrug van noord 
naar zuid gevormd (1).  
Deze rug loop precies langs de breuklijn die 
dwars door deze oceaan heen loopt.  
Dwars door deze rug loopt de breuklijn (2). 
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5. Een kijkje in een vulkaan 

De kraterpijp staat in verbinding met de 
aardmantel. Van daaruit komt het magma 
boven de aardkorst. Hoe hoger de vulkaan 
groeit, hoe langer de kraterpijp wordt 

De aardkorst is de plaats waar 
op een zwakke plek, een 
hotspot, de vulkaan ontstaat. 

Gas– en aswolk. De vulkaan stoot bij een uit-
barsting gassen en as uit. De gassen zijn giftig en 
kunnen voor verstikking zorgen. De as zorgt in de 
lucht voor overlast voor de luchtvaart. Soms zit de 
kraterpijp verstopt met gesteente. Die stenen 
worden dan ook de lucht in geslingerd. 

Lava is gesmolten gesteente dat uit de 
kraterpijp boven de aardoppervlakte komt. 
Onder de aardkorst wordt het gesmolten 
gesteente magma genoemd. Lava stroomt 
de hellingen van de vulkaan af. 

De krater vormt de opening 
van de vulkaan. 

De zijkrater. Soms zoekt de lava een 
andere weg. Dat kan komen, doordat 
de hoofdkrater verstopt zit. 

Oude laag lava en as. Een vulkaan begint 
als een opening (hotspot) in de aardkorst. 
Bij elke uitbarsting vormt zich een nieuwe 
laag  lava en as. De lava wordt hard en zorgt 
voor een berg die langzaam groeit. 



6. De uitbarsting 

Gas 
Een uitbarsting of  eruptie (1) van een vulkaan 
begint als het magma langzaam gaat stijgen in 
de mantel. In het magma zit ook gas. Gas is licht 
en wil opstijgen. Denk maar aan het gas in een 
ballon. Het magma zit alleen in de weg en het 
gas duwt het magma omhoog de aardkorst uit.  
Als je een dichte fles cola schudt, gebeurt er 
hetzelfde. In de cola zit koolzuurgas en door het 
schudden wil het gas omhoog. Als je de  dop 
eraf  draait, spuit de cola uit de fles, zoals de 
lava uit een vulkaan. 

Een uitbarsting van een vulkaan verloopt niet 
altijd op dezelfde manier Als het magma 
stroperig dun is, duwt het gas het magma naar 
buiten. Daar begint het lava langzaam over de 
aardkorst te stromen (2). 
Als het magma heel dik is, kan het gas er niet 
goed door, maar wil toch een weg naar boven 
zoeken. De druk wordt onderin zo groot dat het 
magma met grote kracht door het gat de lucht in 
geslingerd wordt. De taaie stukken vliegen in het 
rond, samen met delen van de aardkorst. 
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Slapen 
Andere vulkanen lijken niet actief  te zijn. Over een 
periode van eeuwen is er geen enkele activiteit.  
Ze worden slapende vulkanen (2) genoemd. Ze kunnen 
na honderden jaren opeens actief  worden. 

Dood 
Andere vulkanen zijn dood. Ze zijn door de eeuwen 
heen verstopt geraakt. De aardkorst is weer dicht-
gegroeid. Dode vulkanen (1) zien eruit als een be-
groeide berg in het landschap. 

Actief 
Als een vulkaan met een zekere regelmaat gas-
sen, as of  lava uitstoot, wordt zo’n vulkaan een 
actieve vulkaan (1) genoemd.  
Met een regelmaat van tien tot tientallen jaren 
barsten actieve vulkanen uit. 

1 

3 

2 



7. Soorten vulkanen 

Spleetvulkanen 
Deze vulkanen ontstaan op plaatsen 
waar een spleet in de aardkorst is. 
Deze vulkanen kun je tussen platen 
vinden die langzaam uit elkaar 
schuiven op land of  op de zeebodem. 
In IJsland kun je veel spleetvulkanen 
vinden. 

Schildvulkanen 
Schildvulkanen lijken een beetje op een 
omgekeerd schoteltje. Deze vulkanen zijn 
laag, maar breed. De dunne lava stroomt bij 
dit soort vulkanen snel naar beneden en 
verspreidt zich heel gemakkelijk om daarna 
langzaam af  te koelen. Op deze manier 
ontstaan gladde, langzaam oplopende hel-
lingen. 



Samengestelde vulkanen 
Samengestelde vulkanen of  grijze vulkanen bar-
sten niet regelmatig uit. Het kan soms tientallen 
tot honderden jaren duren voor ze uitbarsten.  
Dat maakt deze vulkanen extra gevaarlijk, omdat 
in al die tientallen of  honderden jaren de krater-
pijp verstopt is geraakt.  
Bij een nieuwe uitbarsting wordt de druk in de 
magmahaard zo groot dat de verstopping in de 
krater er onder grote druk uitschiet. Ze worden 
als kleine brokken de lucht ingeschoten gevolgd 
door as en gassen.  
In de wijde omgeving valt een regen van stenen 
en as neer (1). De gassen in de directe omgeving 
van de vulkaan zijn erg giftig. Er komt weinig lava 
uit dit soort vulkanen. 
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8. De supervulkaan 
Reusachtig 
De naam supervulkaan wordt gegeven aan 
vulkanen met superuitbarstingen. Om de 
naam supervulkaan te krijgen moet er 
tijdens een eruptie minimaal 1000 km³ 
tefra in de lucht terechtkomen.  
Tefra is al het vulkanisch gesteente dat de 
lucht ingeslingerd wordt. Dat kunnen grote 
brokken, maar ook piepkleine deeltjes zijn. 
De eruptie van zo’n supervulkaan kan 
jaren, maar ook enkele dagen duren.  
Een supervulkaan lijkt meer te ontploffen 
met een vernietigende werking. 
Op aarde zijn ongeveer 40 van deze super-
vulkanen.  
Sommige van deze vulkanen zijn honderd-
duizenden jaren geleden uitgebarsten. 

Toba 
Een voorbeeld is de supervulkaan Toba op het Indonesische 
eiland Sumatra (1). Deze vulkaan barstte ongeveer 70.000 jaar 
geleden voor het laatst uit. De gevolgen waren groot. Een groot 
deel van de wereldbevolking (rond die tijd 1 miljoen) vond direct 
of  indirect de dood. Men schat de wereldbevolking na deze 
ramp op een aantal van tienduizend. 
De uitbarsting leidde tot een vulkanische winter van 6 jaar. 
Temperaturen daalden met 15 graden. Oceaantemperaturen 
daalden en het ijs op aarde groeit. Door het groeiende ijs werd 
er steeds meer zonnewarmte teruggekaatst. Zo daalde de 
temperatuur nog verder.  1 



Een reusachtige krater 
Wat is er over van die supervulkaan Toba? Onder de 
grond moet een supermagmahaard gezeten hebben. 
Die is als een bom ontploft. Een deel van de aardkorst 
werd weggeblazen. Er ontstond een enorme krater. 
Die krater kun je zien binnen de gele lijn op de foto 
hiernaast.  
Later liep de krater vol water. Nu is het 
een meer, het Tobameer (1). Dit meer is 
maar liefst 100 kilometer lang en 30 
kilometer breed. De diepte van het 
meer is ongeveer 450 meter.  
Je begrijpt dat de hele inhoud van het 
meer ooit aardbodem was. Die inhoud 
verdween in de lucht bij de explosie. 
 

Een enorme magmahaard vormt zich onder 
de aardkorst (1). De druk wordt hoger en 
hoger. 
Aan het aardoppervlak komen scheuren (2). 

 

Een explosie volgt (3). 
Vooral stenen, as en gas vliegen de 
lucht in.  In een omtrek van 1000 
kilometer verdwijnt alle leven. 

De omtrek is bedekt met een dikke laag 
stenen en as (4). 
De krater heeft de vorm van een kom. 
Zo’n krater noem je een caldera (5) 
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9. Beroemde vulkanen 

Mauna Loa 
Deze actieve schildvulkaan op 
Hawaï is met 17 km de hoogste 
vulkaan op aarde.  
De vulkaan is op de zeebodem 
geboren en steekt nu 5 km 
boven de zee uit. 
 

De Vesuvius 
De Vesuvius is vooral beroemd 
geworden door de uitbarsting in het 
jaar 79. De Romeinse stad Pompeï 
werd verrast en kwam volledig onder 
de as en lava terecht.  
Pompeï was tot in de 18e eeuw een 
vergeten stad, maar werd in die eeuw 
weer opgegraven.  
De verwoeste stad Pompeï is nu een 
wereldberoemd museum (1). 
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De Krakatau 
De Krakatau (1) is een groep vulka-
nische eilanden in Indonesië.  
Deze vulkaan barstte in 1883 met 
veel geweld uit. De explosie werd 
2000 km verderop in Australië ge-
hoord en 36.000 mensen 
kwamen om het leven. 
Twee derde deel van de eilan-
den verdween door de ex-
plosie. Later ontstond door 
een nieuwe uitbarsting een 
nieuwe vulkaan die het Kind 
van Krakatau (2) genoemd 
werd. 

 

De Fuji 
De vulkaan Fuji is een nog actieve vulkaan 
in Japan die voor het laatst uitbarstte in 
1707.  
Voor Japanners is deze vulkaan een 
belangrijk symbool. De Fuji op veel 
tekeningen en schilderijen in de Japanse 
kunst te vinden.  
De 3700 meter hoge Fuji wordt jaarlijks 
door bijna 200.000 mensen beklommen. 
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10. Filmpje 

 

Het Klokhuis 

Vulkaan 
 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-vulkaan/

#q=vulkaan 

 

 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-vulkaan/#q=vulkaan
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-vulkaan/#q=vulkaan






Bronnen 

http://www.vulkanen.nl/ 

http://www.nationalgeographic.com 

http://www.volcanoes.com/ 



Colofon en voorwaarden 
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