
Vulkanisme 
Verrijkend lesprogramma 

Inleiding 
In dit werkstuk ga ik het hebben over vulkanisme. Ik wou het hier over hebben omdat het best wel 

erg is dat zoveel steden en bossen allemaal worden gesloopt door een uitbarsting van een vulkaan. 

en de mens staat naar mijn mening eigenlijk nooit stil bij zo’n uitbarsting. 

Vulkanisme is een woord voor alles wat met vulkanen heeft te maken zoals; hoe ontstaat een 

vulkaan, wat kan er fout gaan bij een vulkaan, de gevolgen en nog veel meer. Ik hoop dat ik  hier zo 

veel mogelijk over kan vertellen. 

Dit ga ik zo goed mogelijk proberen te vertellen door middel van twee vragen; hoe ontstaat een 

vulkaan, gevolgen van vulkanisme. Deze vragen ga ik zo goed mogelijk proberen te beantwoorden  

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 1 hoe ontstaat een vulkaan  

1.1 wat is een vulkaan 
In de aarde zit magma. Dat magma staat eigenlijk altijd onder druk. Als de druk dan te hard word 

komt de magma naar boven door een opening in de aarde [de aardkorst]. Daaruit komt magma het 

lijkt op een hete vloeibare modder maar het is een gesteente. 

Als een vulkaan ontploft noemen we dat een uitbarsting  dat ziet er vaak heel mooi uit. Gassen en 

stenen vliegen dan de lucht in en het word dan heel donker dat ziet er dan heel mooi uit 

 

1.2 wat gebeurt er met een vulkaan waardoor die uitbarst 
Vanuit de aardmantel word gloeiendhete magma de berg in geduwd, Dat gaat met zoveel kracht Dat 

de berg er van gaast trillen en uitzet, magma is een hete brei die stolt als het de krater bereid. Het 

vormt daar een grote hete prop af en toe vallen er stukken af de prop word groter en groter en barst 

dan uit elkaar. Gas ontsnapt en schuimend magma borrelt om.  

Rond de vulkaan komt heel veel as en puin terecht. Als het regent levert dat een nieuw gevaar op, 

het regen water en het as kunnen dan samen een grote modderstroom gaan volgen die modder 

stroomt met een grote snelheid naar beneden. Sleurt grote keien met zich mee. Dus vernield het 

land en het dorp  

1.3 hoe ontstaat een vulkaan nou?  
Een vulkaan ontstaat als er druk vanuit het magma op de aardkorst staat. Als er dan een 

zwakke plek in de aardkorst zit, spuit de magma eruit. Als de magma uit de aarde komt, 

noemen we het lava. De lava word hard en vormt een kegel. Als de druk eraf is, stolt ook de 

magma in de vulkaanopening of de krater. Dan word langzaam de druk in de magmahaard 

weer groter en ontstaat er weer een nieuwe vulkaanuitbarsting heet ook wel een eruptie. Bij 

iedere eruptie word de vulkaan hoger. Soms ontploft de vulkaan als er veel gas in de magma 

zit dan breken er soms grote stukken af en wordt de vulkaan weer kleiner. Een vulkaankan 

uitgedoofd zijn of actief of slapend. Dan lijkt hij dood, maar kan toch ineens uitbarsten. 

 



Hoofdstuk 2 gevolgen van vulkanisme  

2.1 gevolgen 
De eerste indruk na een eruptie is die van een totale verwoesting. De hard geworden lava ziet eruit 

als de structuur van de maan. Zelfs de modderstromen worden zo hard als beton. Heuveltoppen zijn 

weggeblazen en kraters ingestort. Er moeten nieuwe kaarten getekend worden van het gebied. Het 

vrijkomen van grote hoeveelheden as op de atmosfeer kan het weer op aarde beïnvloedden omdat 

het zonlicht word geblokkeerd. Maar uiteindelijk keert het leven in het gebied. Terugkeer van de 

planten: hoe keert het plantenleven terug na de uitbarsting. Sommige zaden worden meegevoerd 

door de wind, of door de vogels de natuur bedreigd. Terwijl sommige dieren al snel weer terugkeren 

naar de plaats van de uitbarsting, is voor andere dieren hun leefgebied totaal verwoest. 

2.2 wat doen mensen als er een vulkaan is uitgebarsten?  
Sommige mensen gaan naar een vulkaan uitbarsting weg wat ook wel normaal is maar sommige 

mensen zoals boeren blijven daar wonen ze blijven daar wonen een rede waarom ze daar blijven is 

dat de nieuwe laag die word gevormd door de as en lava heel goed is voor planten. De vulkanische 

grond is erg voeding rijk, er zitten namelijk stoffen in de as en de gestolde lava waar planten heel 

hard van gaan groeien. Boeren maken hier handig gebruik van en verbouwen graag hun groenten en 

granen op deze vruchtbare grond. Gebieden met vulkanische grond geven een hoge opbrengst van 

gewassen. Daarom nemen de mensen die er wonen vulkanen voor lief en de gevaren ook 

 

2.3 wat gebeurt er met de achtergelaten spullen van de gevluchte mensen? 
De achtergelaten spullen van de mensen wat zou daar mee gebeuren. De achtergelaten spullen 

smelten de vulkaan barst uit het lava stroomt dan naar beneden al die spullen liggen daar dan nog 

dat lava komt daar naartoe. Er worden veel spullen achtergelaten ook dieren worden wel eens 

achtergelaten zoals honden, katten en nog veel meer dieren die zien dat gevaar niet aan komen. Het 

lava komt steeds dichter bij en dan komen de dieren in aanraking met het lava en die dieren gaan 

dan dood. 

 



Hoofdstuk 3 

meerdere soorten vulkanen  
Er zijn meerdere soorten vulkanen zoals; spleetvulkaan, schildvulkaan, stratovulkaan [samengestelde 

vulkaan], calderavulkaan en wel nog een paar. het verschil tussen deze soorten vulkanen zit in hoe 

die is gebouwd door de natuur daar kon ik alleen niet zo veel over vinden wat wel jammer is 

 

Conclusie 
In dit werkstuk heb je gelezen hoe een vulkaan ontstaat de gevolgen, wat er met de achtergelaten 

spullen gebeurd hoe een vulkaan tot uitbarsting komt en wat precies een vulkaan is misschien wist je 

hier al wel veel over misschien niet zo niet kan je wel wat geleerd hebben van dit werkstuk. 

Ik hoop dat je het lezen van dit werkstuk leuk vond. 
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