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WAT GA IK ONDERZOEKEN?
1  Hoe verandert een aardbeving het landschap?
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Geen actieve vulkanen in België? Nu 
niet meer, maar vroeger wel. Amper 
10 kilometer hiervandaan, net over 
de taalgrens, ligt de porfiergroeve van 
Quenast. Dat is eigenlijk een oude 
kraterpijp van een vulkaan waarin het 
magma traag gestold is. We zijn er in het 
zesde leerjaar op bezoek geweest. 
Aardbevingen hebben we in België af 
en toe wel. Mijn oma maakte er eentje 
mee in Meeuwen, in de provincie 
Limburg, tijdens een uitstapje met de 
gepensioneerden in mei 2018. Het was 
een erg lichte beving, maar ze was toch 
wel een beetje geschrokken.

Anja Van Herck, 14 jaar  
Heikruis, België
(50°44’1"N, 4°6’50"E)

De grote aardbeving kwam niet echt als een 
verrassing. De aarde had de dag ervoor al 
lichtjes getrild. Maar eergisteren, op zaterdag 
7 september, net voor middernacht, kwam 
de grote schok. We zijn op tijd naar buiten 
kunnen vluchten. Van onze familie is er gelukkig 
niemand gewond. Ons huis is niet ingestort, 
maar mijn vader zegt dat het te erg beschadigd 
is om het te herstellen. Het zal moeten worden 
afgebroken. De avond nadien konden we terecht 
in een tentenkamp dat door hulpdiensten was 
opgezet. In de stad is heel veel schade en 
er zijn al meer dan 50 doden geteld.
Het dak van onze school is naar 
beneden gekomen, dus daar hoeven 
we voorlopig niet naartoe. Maar dat 
is het enige beetje goede nieuws.

Alejandro Encinas, 13 jaar  
Oaxaca, Mexico
(17º3’55”N, 96º42’67”W)
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 � Je duidt de aardrijkskundige actualiteit aan op de kaart.
 � Je bespreekt ze aan de hand van de W-vragen. 

1  

   

 

2  

   

 

3  

   

 

ACTUA

INTRO

Intro 3



4  Dansen op de vulkaan

1  Hoe verandert een aardbeving 
het landschap?

HYPOTHESE:  

a Hoe ontstaan aardbevingen? [B1, www.schooltv.nl]  

 

b Hoe heet het punt aan het aardoppervlak boven de plaats in de aardkorst waar de beving plaatsvindt? [B1] 

 

c Met welk toestel meet je de kracht van een aardbeving? [B3]  

d Duid in 'De wolk' aan in welke tijdspanne de veranderingen in het landschap plaatsvinden. [B1-5]
KW10

ROUTE 1

a Lees de getuigenis van Anja en vul de tabel aan. [Intro, B1, B3]

b  Zijn er vaak aardbevingen in België? Hoe komt dat? [B1, Wikipedia] 

 

 

KW4

ROUTE 2

a Lees de getuigenis van Alejandro over de aardbeving in Mexico en vul de tabel aan. [Intro, B2-3] 
b  Bekijk een filmpje over de gevolgen van die aardbeving. [YouTube ‘aardbeving Oaxaca’] 

c  Zijn er vaak aardbevingen in deze regio? Hoe komt dat? [B2]

 

 

Aardbevingen vinden plaats in de buurt van  .

Aardbevingen ontstaan door  .

De kracht wordt uitgedrukt volgens  .

Aardbevingen veranderen het landschap door  .

Limburg (België) Oaxaca (Mexico)

kracht op schaal van Richter [B1, 3]   

beschrijving schaal van Richter [B3]   

epicentrum   

schade, slachtoffers
 

 

 

 

HDI [A De aarde - human development 
index]

 hoog
 gemiddeld
 laag

 hoog
 gemiddeld
 laag

In België zijn er weinig aardbevingen omdat er geen grote breuklijnen in de aardkorst in de buurt zijn.

Er zijn vaker aardbevingen in deze regio. Mexico ligt op de grenzen van drie stukken aardkorst.

door het verschuiven van aardplaten waaruit

de aardkorst bestaat

het epicentrum

een seismograaf

8,2

zeer zwaar

voor de kust van deelstaat Chiapas

41 00 huizen, 1,8 miljoen mensen zonder 

elektriciteit, 98 doden

3,1

X
X

licht

Meeuwen

geen

breuklijnen in de aardkorst.

het verschuiven van aardplaten.

de schaal van Richter.

de schade die ze aanrichten.



hypocentrum

epicentrum
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In het nieuws ~

In het nieuws ~

2Mexico getroffen door de 
zwaarste aardbeving in 
100 jaar, met een magnitude 
van 8,2 op de schaal van 
Richter 

Het epicentrum van de beving bevond zich 
op een diepte van zowat 35 kilometer, op 
96 kilometer ten zuidwesten van Pijijiapan 
voor de kust van de deelstaat Chiapas in het 
zuiden van Mexico. Aan de kust van Salina 
Cruz ontstond een tsunami of vloedgolf met 
een hoogte tot 4,2 meter.
De aardbeving beschadigde in de deelstaten 
Chiapas en Oaxaca meer dan 41 000 huizen, 
scholen en ziekenhuizen. Bijna 1,5 miljoen 
mensen moesten een ander onderkomen 
zoeken. 1,8 miljoen mensen vielen zonder 
elektriciteit.

Minstens 98 doden, waaronder twee 
kinderen
Zeker 98 mensen hebben de aardbeving 
niet overleefd, zo melden lokale media. ‘Een 
van de kinderen is gestorven toen een muur 
inzakte’, zegt gouverneur Arturo Nunez. 
‘Het andere slachtoffer was een baby die 
gestorven is in een kinderziekenhuis. De 
elektriciteit was er uitgevallen, waardoor de 
ventilator van de baby niet meer werkte.’ 
Mexico is heel vatbaar voor aardbevingen, 
omdat het land op de grenzen van drie 
stukken aardkorst ligt. Op 7 september 
schoof de Cocosplaat ten westen van Mexico 
onder de Noord-Amerikaanse plaat.

Naar: Het Nieuwsblad (8 september 2018)

Aardbeving met kracht van 3,1 in Limburg 

In de provincie Limburg heeft vannacht een aardbeving met een kracht van 3,1 
op de schaal van Richter plaatsgevonden.
Het epicentrum, het punt aan het aardoppervlak boven de plaats waar 
de beving in de aardkorst gebeurt, bevond zich bij het Limburgse dorp 
Meeuwen. Het hypocentrum, de eigenlijke plaats in de aardkorst waar de 
beving ontstaat, lag op 8,6 kilometer diepte.
De beving werd licht gevoeld in de wijde omgeving. Er is evenwel geen melding 
van schade.

Breuklijn
Zware aardbevingen zijn 
bij ons zo goed als zeker 
uitgesloten. Die ontstaan 
doordat aardplaten 
waaruit de aardkorst 
bestaat, verschuiven. 
Anders dan in Californië, 
Nepal of Japan zitten we 
hier niet aan de grens 
van zo’n aardplaat, 
maar ver van de grote 
breuklijnen. In onze regio zijn aardbevingen het gevolg van kleine bewegingen 
in plaatselijke breukensystemen in de aardkorst.
Toch kunnen we het risico op aardbevingen tot magnitude 6 niet uitsluiten, 
omdat er breuken zijn die vroeger actief waren en die opnieuw actief kunnen 
worden.

Naar: Het Laatste Nieuws (26 mei 2018)

1

Schaal van Richter ~ 

Schade in Pijijiapan na de aardbeving (15º40’54”N, 
93º12’31”W)  ~

4

Op zoek naar slachtoffers na de aardbeving in Oaxaca � 
(17º3’55”N, 96º42’67”W)

5

kracht beschrijving waarneembare gevolgen

1-2 zeer licht
Dit is een zwakke beving, zonder materiële schade. 
Mensen merken er zelden iets van, maar de beving 
wordt wel gemeten met een seismograaf.

3 licht Hoogstens enkele (zeer) lichte objecten kunnen 
bewegen. Er is vrijwel nooit schade.

4 gemiddeld Mensen kunnen deze beving voelen. Er kan pleister 
van de muren vallen.

5 vrij krachtig De trillingen zijn duidelijk te voelen. Schoorstenen en 
zwakke gebouwen ondervinden schade.

6 krachtig Gewone gebouwen lopen veel schade op. Aan de kust 
kunnen tsunami’s optreden.

7 zwaar
Er zijn zeer veel vernielingen. Zelfs stevige gebouwen 
lopen behoorlijke schade op. Aan de kust zijn er grote 
vloedgolven.

8 zeer zwaar
Zelfs gebouwen die tegen aardbevingen bestand zijn, 
lopen flinke schade op. Aan de kust zijn er tot 40 meter 
hoge vloedgolven.

9 catastrofaal Dit is een hevige, omvangrijke en totaal verwoestende 
beving.

3
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A  Adriatische plaat

B  Egeïsche plaat

C  Turkse plaat

D  Iraanse plaat

E  Arabische plaat

F  Filipijnse plaat

G  Cocosplaat

H  Caraïbische plaat

I  Juan-de-Fucaplaat

4
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Euraziatische 
plaat

Afrikaanse
 plaat

Antarctische 
 plaat

Noord-Amerikaanse 
 plaat

Zuid-
Amerikaanse 

 plaat

Pacifische 
 plaat

Pacifische 
oceaan

Nazca- 
 plaat

Indisch-
Australische

 plaat
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bewegingszin 
van de platen

bewegingssnelheid 
in cm/jaar

platen bewegen uit mekaar 

platen bewegen naar mekaar 

platen bewegen langs mekaar

onzekere plaatrand
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AARDEWERK 

Keep on moving

a Vergelijk de oostkust van Zuid-Amerika met de westkust van Afrika. Wat valt je op? [A De aarde] 

 

b  Bekijk een filmpje over de verschuiving van de continenten. [YouTube ‘continental drift’] 

c  Wat is de platentektoniek? [B6-8]  

d  Welk gevolg heeft dat voor de ligging van de continenten? [B6, B8]  

 

e  Noteer hoeveel jaar geleden de veranderingen plaatsvonden. [B7, A De aarde - Geologische tijdschaal] 

f  Duid in 'De wolk' aan in welke tijdspanne de veranderingen plaatsvonden. [B7] 

g  Vergelijk de ligging van de breuklijnen in de aardkorst met het voorkomen van aardbevingen en vulkanen.  

[B8, A De aarde - Aardbevingen en vulkanisme]  

 

h  Vergelijk daarna de ligging van de breuklijnen met de ligging van de gebergten. [B8, A De aarde - Natuurkundig] 

 

i  Duid in 'De wolk' aan in welke tijdspanne de gebergten gevormd worden. [B7] 

KW11

KW10

KW10

Breuklijnen en aardplaten ~ 

8

Platentektoniek    

De aardkorst bestaat uit een aantal grote en kleine aardplaten die tegen elkaar liggen. 
De platen bewegen ten opzichte van elkaar (gemiddeld 5 tot 85 mm per jaar). Dat noem je 
de platentektoniek. Er zijn platen die naar elkaar toe bewegen, waarbij gebergten kunnen 
ontstaan. Er zijn ook platen die uit elkaar en platen die langs elkaar bewegen. Waar de 
platen aan elkaar grenzen, ontstaan aardbevingen en vulkanische verschijnselen. Door de 
beweging van de aardplaten en de continenten die erop liggen is het uitzicht van de aarde 
in de loop der tijd veranderd.

6

De aarde in beweging ~

De ligging van de continenten verandert door  

Gebergten kunnen ontstaan waar aardplaten  

De veranderingen gebeuren  

Continenten op drift ~ 

Toekomst
over 25 miljoen jaar

Huidige situatie

Jura

miljoen jaar geleden

Perm

miljoen jaar geleden

Cambrium

miljoen jaar geleden

7

De kustlijnen passen in elkaar.

De aardplaten bewegen ten opzichte van elkaar.

                                                       De ligging van de continenten ten opzichte 

van elkaar verandert ook.

De meeste aardbevingen en vulkanen vind je langs de breuklijnen.

Gebergten ontstaan waar aardplaten naar elkaar toe bewegen.

de bewegingen van de aardplaten.

naar elkaar toe bewegen.

traag.

200

300

540



Schade in  
San Diego, 

Californië  
(VS, 32°42'57''N, 
117°9'40''W) na 

een aardbeving 
van 7,2 op de 
richterschaal 

Schade in Palu (Indonesië, 0°54'30''S, ~ 
119°52'15''E) na een aardbeving 
van 7,5 op de richterschaal
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AARDEWERK 

Arme en rijke aardbevingen

a Vergelijk de kaart met de spreiding van aardbevingsgevoelige regio’s met de kaart van de bevolkingsdichtheid. 

Wat stel je vast? [B8, A De aarde - Aardbevingen en vulkanisme, A De aarde - Bevolkingsdichtheid] 

 

 

b  Formuleer het verband tussen de bevolkingsdichtheid en de kans op grote schade en veel slachtoffers. 

 

 

c  Vergelijk de schade na een aardbeving in Palu (Indonesië) met die in San Diego (VS). [B9-11, YouTube] 

 

d  Vergelijk de kaart met de spreiding van aardbevingsgevoelige regio’s met de kaart van de human development 

index (HDI). Wat stel je vast? [B8, A De aarde - Aardbevingen en vulkanisme, A De aarde - Human development index]

 

e Wat is het verband tussen de HDI en de schade die een aardbeving veroorzaakt?

 

f  Verklaar dat verband.  

 

KW6

KW6

San Francisco beeft
San Francisco (Californië, VS) ligt net als San Diego  
op de San Andreasbreuk, een breuklijn tussen de 
Pacifische plaat en de Noord-Amerikaanse plaat. 
Dat is de oorzaak van regelmatige kleine en grote 
aardbevingen. Op 18 april 1906 richtte een zware 
aardbeving grote schade aan in San Francisco. Er 
waren 3 000 doden. De aardbeving vernielde zo’n 
28 000 gebouwen.

Nieuwe aardbeving

In 1989 werd de stad opnieuw door een zware 
aard-beving getroffen. Hierbij vielen slechts 61 
slachtoffers. Dat komt omdat veel gebouwen 
aardbevingsbestendig zijn gemaakt. 

Desondanks kan een aardbeving nog steeds 
grote gevolgen hebben. De vraag is niet of er nog 
een aardbeving komt in San Francisco, maar wel 
wanneer dat zal zijn. En dan hopen dat het niet ‘the 
big one’ is: een zeer zware aardbeving met veel 
schade en slachtoffers.

11

In het nieuws ~

10

9

In een dichtbevolkte regio is het risico op schade en slachtoffers bij een aardbeving                        

Bij een lagere HDI is de schade na een aardbeving                       
groter.

groter.

De regio’s met veel aardbevingen zijn vaak dichtbevolkt.

In dichtbevolkte gebieden is het risico op schade en slachtoffers bij een aardbeving groter.

In Palu is de schade erg groot, in Californië veel kleiner.

 In veel regio’s met veel aardbevingen is de HDI aan de lage kant.

Hoe lager de HDI van een regio, hoe groter de schade.

In regio’s met een lage HDI zijn de huizen minder stevig.



In het nieuws ~ 
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AARDEWERK 

津 波

a Bekijk een filmpje over de tsunami die in 2011 Fukushima trof. [YouTube ‘tsunami Fukushima’] 

b  Wat is een tsunami? [B12]  

c  Hoe wordt die veroorzaakt? [B12, YouTube]  

 

d  Waar op aarde kunnen tsunami’s ontstaan? [B8]  

  

e  Hoe heeft de tsunami het landschap veranderd? [B3-4, B12, YouTube]  

 

f  Duid in 'De wolk' aan in welke tijdspanne de veranderingen plaatsvonden. [B12] 

g  Welk gevaar ontstond er na de aardbeving en tsunami in de buurt van Fukushima? [B12]

 

 

KW10

Een tsunami kan ontstaan bij  

Een tsunami  

De veranderingen in het landschap gebeuren   

Tsunami in Japan veroorzaakte veel schade 

Een zware aardbeving onder de zeebodem voor de oostkust van Japan veroorzaakte in maart 2011 een grote vloedgolf 
of tsunami die een ravage aanrichtte. Dorpen werden weggevaagd, infrastructuur verwoest. In de kerncentrale van 
Fukushima voltrok zich een van de grootste kernrampen in de geschiedenis. Er kwam daarbij radioactieve straling vrij.

Toen het water zich terugtrok, 
kwamen miljoenen tonnen puin 
en afval in de oceaan terecht. Een 
deel bleef hangen voor de Japanse 
kust, een deel dreef weg. Een 
eindeloze hoeveelheid objecten – 
variërend van stukjes plastic tot 
vissersschepen, van speelgoed tot 
delen van woningen, van kratten tot 
drijvende dokken – dobberde naar 
open zee en strandde in de loop 
der jaren 7 000 kilometer verder 
op de kusten van Hawaï en Noord-
Amerika.

Naar: de Volkskrant (28 september 2017)

12

Hoe kan het aantal slachtoffers bij een tsunami beperkt worden?

een grote vloedgolf.

Door een aardbeving in de zeebodem

In de omgeving van breuklijnen in de aardkorst

Schade aan huizen, wegen en bruggen

door overstromingen

De kerncentrale was ernstig beschadigd, waardoor er radioactieve straling vrijkwam.

een aardbeving in de zeebodem.

verandert het landschap.

snel.



Wat heb ik deze les ontdekt?

Wat zijn de nieuwe begrippen en woorden? Vul eventueel zelf aan.

de aardkorst

de aardplaat

de breuklijn

het epicentrum

het hypocentrum

de platentektoniek

de schaal van Richter

de seismograaf 

de tsunami

                        

                        

                        

Wat is de samenvatting van deze les?
De aardkorst bestaat uit een aantal aardplaten met daartussen breuklijnen. De aardplaten bewegen ten 
opzichte van elkaar. Dat noem je de platentektoniek. Daardoor verschuiven ook de continenten ten opzichte 
van elkaar. Gebergten ontstaan waar aardplaten naar elkaar toe bewegen. Aardbevingen vinden plaats in de 
buurt van de breuklijnen in de aardkorst wanneer de aardplaten verschuiven. Het epicentrum is het punt aan het 
aardoppervlak boven de plaats in de aardkorst waar de beving gebeurt. Aardbevingen in de zeebodem kunnen 
een tsunami of vloedgolf veroorzaken. De kracht van een aardbeving wordt gemeten met een seismograaf 
en de kracht wordt uitgedrukt volgens de schaal van Richter. Zware aardbevingen veroorzaken veel schade. 
Gebouwen kunnen instorten en wegen beschadigd raken. 
Hoe dichter bevolkt een regio, hoe groter het risico op schade en slachtoffers bij een aardbeving. Hoe lager de 
ontwikkelingsgraad van een regio, hoe groter de schade na een aardbeving.

Wat moet ik kunnen?
 Verklaren hoe een aardbeving ontstaat.
 Verklaren hoe een tsunami ontstaat.
 De invloed van een aardbeving of een tsunami op het landschap beschrijven.
 Risicozones afleiden door aardbevingskaarten en bevolkingsspreidingskaarten te vergelijken.
 De relatie tussen de HDI en de grootte van de schade na een aardbeving verklaren.

Wat is het antwoord op de onderzoeksvraag ‘Hoe verandert een aardbeving het landschap?’?
 

 

 

 

 

Klopt mijn hypothese? Leg uit. 
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aardplaten 
bewegen

schade
slachtoffers

aardbevingen tsunami

gebergten 
ontstaan

aardplaten breuklijnen

continenten
verschuiven

aardkorst

platentektoniek

De schade bij een aardbeving is afhankelijk van de ontwikkelingsgraad van de getroffen regio. Bij een zware 

aardbeving is er kans op grote schade aan gebouwen en wegen. Bij een aardbeving in de zeebodem kan er een 

tsunami ontstaan, die ook veel schade kan veroorzaken. 
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HYPOTHESE:  

a Wat is de vulkanische-explosiviteitsindex? [B5]  

 

b  Duid in 'De wolk' aan in welke tijdspanne de veranderingen in het landschap door een vulkaanuitbarsting 
plaatsvinden. [B1] KW10

Vulkaanuitbarstingen veranderen het landschap door  

 

De vorming van de vulkaan zelf gebeurt  

De veranderingen in het landschap door stof, as en uitstromende lava gebeuren  

2  Hoe verandert een vulkaanuitbarsting 
het landschap?

ROUTE 1

a Bekijk een filmpje over de uitbarsting van de Kilauea-vulkaan in 2018. [YouTube] 

b  Noteer de gegevens over de uitbarsting in de tabel. [B1-5, A De aarde - Aardbevingen en vulkanisme]

ROUTE 2

a Zoek filmbeelden en gegevens van een recente vulkaanuitbarsting.
b  Noteer de gegevens in de tabel. [A De aarde - Aardbevingen en vulkanisme]KW4

Zoek eens op waar er deze week vulkanen zijn uitgebarsten Zoek eens op wat er in 79 in Pompeï gebeurd is. 

Kilauea  

situering   

periode   

kracht uitbarsting volgens 
vulkanische-explosiviteitsindex   

schade en gevolgen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDI [A De aarde -  
         human development index]  hoog      gemiddeld      laag  hoog      gemiddeld      laag

een getal dat aangeeft hoe krachtig een vulkaanuitbarsting is 

                                             de vulkaan die gevormd wordt, het stof en de as die 

de vulkaan uitstoot en de lava die uit de krater stroomt.

traag.

snel.

X

712 woningen vernield, meer 

dan 1 500 mensen geëvacueerd, 

lava bedekt een oppervlakte van 

20 km², lava op de straten, grote 

brokken steen, meer dan1 000 

km3 stof en as uitgestoten

op Hawaï, in de Stille Oceaan

mei 2018
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Aswolk uit de krater van de Kilauea-vulkaan (19º24’25”N, 155º17’0”W) ~

VEI beschrijving hoogte aswolk volume uitgeworpen materiaal     frequentie

0 niet-explosief < 100 m < 10 000 m³ constant

1 zacht 100-1 000 m 10 000-1 000 000 m³ dagelijks

2 explosief 1-5 km 1 000 000-10 000 000 m³ wekelijks

3 ernstig 3-15 km 10 000 000-100 000 000 m³ maandelijks

4 gewelddadig 10-25 km 100 000 000 m³-1 km³ > 1 jaar

5 vernietigend 20-35 km 1-10 km³ > 10 jaar

6 kolossaal > 30 km 10-100 km³ > 100 jaar

7 super-kolossaal > 40 km 100-1 000 km³ > 1 000 jaar

8 mega-kolossaal > 50 km > 1 000 km³ > 10 000 jaar

De krater van de Kilauea-vulkaan (19º24’25”N, 155º17’0”W) ~

De vulkanische-explosiviteitsindex (VEI) ~

Lavastromen in de straten rond de Kilauea-vulkaan ~ 
(19º27’51”N, 154º54’30”W)

2 Hoe verandert een vulkaanuitbarsting het landschap?  11

2

1

3 4

In het nieuws ~

Spectaculaire beelden uit Hawaï 
na vulkaanuitbarsting
Het zijn indrukwekkende beelden die deze dagen uit Hawaï 
komen: lava die gewoon over de straten stroomt. De lava 
is afkomstig van de vulkaan Kilauea. Die barstte een paar 
dagen geleden uit, gevolgd door de zwaarste aardbeving in 
40 jaar op het eiland.
Sinds de start van de uitbarsting zijn er al 712 woningen 
vernield. Meer dan 1 500 mensen moesten geëvacueerd 
worden door de vulkaanuitbarsting. Maar niet alle wegen 
zijn toegankelijk. 

Hevige uitbarsting
De lava bedekt nu al een oppervlakte van 20 km². Er 
zijn lavafonteinen tot 50 meter hoog gemeten, grote 
brokken steen werden kilometers ver weggeslingerd. Er 
is ook al meer dan 1 000 km3 aan stof en as uitgestoten. 
Dat betekent een uitbarsting met een vulkanische-
explosiviteitsindex van 8!

Naar: Het Nieuwsblad (6 mei 2018)
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De bouw van een vulkaan ~
Basaltblokken ~ 
als dijkbekleding

1  magma
2  lava
3  magmakamer
4  aardkorst

5  krater
6  kraterpijp
7  as- en stofwolk

Kasseien uit porfier  ~
als wegverharding

12  Dansen op de vulkaan

AARDEWERK 

Warme voetjes
a Lees de getuigenis van Anja Van Herck over de porfiergroeve in haar omgeving. [Intro]

b  Hoe ontstaat porfier? [B6, Intro]  

 

c  Waarvoor wordt porfier gebruikt?  

 

d  Hoe noem je gesteenten die ontstaan door het stollen van magma of lava? [B6]  

e  Wat is het verschil tussen magma en lava? [B6]  

 

 

f  Zet de cijfers van de delen van een vulkaan op de juiste plaats. [B6-7]

g  Waar vind je vulkanen vooral? [B8, A De aarde - Aardbevingen en vulkanisme, Platentektoniek]  

 aan plaatgrenzen     midden op de aardplaten 

h  Verklaar de relatie tussen de ligging van breuklijnen en het voorkomen van vulkanen.  

 

i  Vergelijk de kaart met de spreiding van vulkanen met de kaart van de bevolkingsdichtheid.  

Wat stel je vast? [B8, A De aarde - Aardbevingen en vulkanisme, A De aarde - Bevolkingsdichtheid]  

 

j  Wat is het risico op schade en veel slachtoffers?  klein     groot 

KW4

KW6

Stollingsgesteenten ontstaan door het stollen van  

87

9

Over magma en lava ~

Vloeibare aarde

Direct onder de aardkorst bevindt zich het magma. Dat is 
een dikke vloeibare stof die te vergelijken is met gloeiend 
hete stroop. Tussen de aardplaten krijgt magma de ruimte 
om naar ‘buiten’ te komen. Dat gaat natuurlijk niet makkelijk. 
Via scheuren in het gesteente wringt het zich een weg 
naar boven. Daarbij koelt het magma wat af, waardoor het 
stroperiger wordt en steeds minder makkelijk kan stromen. 
Het verzamelt zich dan ergens onder de aardkorst. Zo kan 
zich op bepaalde plaatsen een voorraadkamer van magma 
vormen, de zogenaamde magmakamer.

Als de druk daar maar groot genoeg wordt, kan het magma 
via de kraterpijp van een vulkaan en scheuren aan de 
oppervlakte raken. Het heet dan niet meer magma, maar 
lava. Na de uitbarsting stolt het magma in de kraterpijp 
erg traag. Zo ontstaan harde gesteenten, zoals porfier, 
graniet en basalt. Gesteenten die ontstaan door het stollen 
van magma of lava noem je stollingsgesteenten.

6

door het traag stollen van magma in de kraterpijp van een vulkaan

                                        Magma is het vloeibare gesteente onder de aardoppervlakte. 

Wanneer het aan de oppervlakte komt, noem je het lava.

Vulkanen liggen meestal op breuklijnen tussen aardplaten. Daar kan het magma naar boven komen.

De regio’s met veel vulkanen zijn vaak dichtbevolkt.

X

X

om kasseistenen te maken, steenslag, siersteen

stollingsgesteenten

magma of lava.

7

5

6

3

1
4

2



Wat heb ik deze les ontdekt?

Wat zijn de nieuwe begrippen en woorden? Vul eventueel zelf aan.
de kraterpijp 

de lava

het magma

het stollingsgesteente 

de vulkanische-explosiviteitsindex

                                    

Wat is de samenvatting van deze les?
Vulkaanuitbarstingen veranderen het landschap door de vulkaan die ontstaat, de brokken steen, het stof en de 
as die de vulkaan uitstoot en de lava die uit de krater stroomt. De kracht wordt uitgedrukt door de vulkanische-
explosiviteitsindex. De vorming van de vulkaan zelf gebeurt traag, de veranderingen in het landschap door stof, 
as en uitstromende lava gebeuren snel. 
Stollingsgesteenten ontstaan door het stollen van magma of lava.

Wat moet ik kunnen?
 Verklaren hoe een vulkaanuitbarsting ontstaat.
 De invloed van een vulkaanuitbarsting op het landschap beschrijven.
 Het verschil tussen magma en lava uitleggen.
 Uitleggen hoe stollingsgesteenten ontstaan.

Wat is het antwoord op de onderzoeksvraag ‘Hoe verandert een vulkaanuitbarsting het landschap?’?
 

 

 

Klopt mijn hypothese? Leg uit. 
 

 

Volgens hun vorm bestaan er verschillende soorten vulkanen. Zoek eens op welke dat zijn.

Hverfjall-vulkaan, IJsland (65°36'16"N, 16°52'30"W)  ~

Mauna Loa-vulkaan, Hawaï, VS (19°28'46''N, 155°35'4''W)  ~

Fuji-vulkaan, Japan (35°21'45''N, 138°43'50''E)  ~

Yellowstone, VS (44°31'31"N, 110°50'18"W)  ~

2 Hoe verandert een vulkaanuitbarsting het landschap?  13

vulkanen
• schade
• slachtoffers

bij dichtbevolkte gebieden

breuklijnen

aardplaten

uitbarsting
as- en 

stofwolk

lavastroom

aardkorst

Bij een vulkaanuitbarsting is er schade door brokken steen, het stof en de as die de vulkaan uitstoot en de lava 

die uit de krater stroomt.
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Zelf een tsunami maken

Voorbereiding
Bekijk een filmpje over hoe je zelf een tsunami kunt maken. [YouTube]

Benodigdheden
Wat heb je nodig?

 

 

 

 

Proefopstelling
Maak hieronder een tekening van de proefopstelling.

Waarnemingen
Beschrijf wat er met het water gebeurt bij het begin van de tsunami.

 

 

Beschrijf wat er met het water gebeurt in het verdere verloop.

 

 

Besluit

Bij een tsunami  

 

ONDERZOEKSVRAAG:  

HYPOTHESE:  
KW2,3

Wat gebeurt er bij een tsunami?

grote plastic bak of aquarium, stenen en/of zand, water, plastic of houten plaatje

Het water trekt zich eerst terug.

Er vertrekt een grote vloedgolf richting strand.

trekt het water zich eerst terug, waarna een grote vloedgolf richting kust stroomt.
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Zelf een vulkaan maken

Voorbereiding
Bekijk een filmpje over hoe je zelf een vulkaan kunt maken. [YouTube, www.ketnet.be]

Benodigdheden
Wat heb je nodig?

 

 

Proefopstelling
Maak hieronder een tekening van de proefopstelling.

Waarnemingen
Beschrijf wat er gebeurt.

 

 

Welke verschijnselen die bij een vulkaanuitbarsting kunnen voorkomen, worden hier niet nagebootst?

 

 

Besluit

  

 

ONDERZOEKSVRAAG:  

HYPOTHESE:  
KW2,3

Terugblik
a Is de proef goed verlopen? 

 

b Klopt je hypothese? Leg uit. 

 

Hoe kun je een vulkaanuitbarsting nabootsen?

plastic bak, zand, azijn, bakpoeder, glas of glazen flesje, azijn, rode kleurstof, afwasmiddel

Door een chemische reactie ontstaat er schuim, dat de uitstromende lava nabootst.

de aswolk, de brokken steen, het geluid, de landschapsveranderingen, de schade die een uitbarsting kan 

veroorzaken

Met eenvoudige middelen kun je een vulkaanuitbarsting nabootsen.
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SAMENVATTING 

a Maak je eigen samenvatting. 
b Maak gebruik van deze woorden: aardbeving, breuklijn, vulkaanuitbarsting, landschap, schade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LL1

LEREN LEREN

SCHEMA

Route 1
a Maak zelf een schema voor dit thema.
b Zorg ervoor dat de belangrijke woorden en verbanden uit alle lessen duidelijk zijn in je schema.

Route 2
a Van je leerkracht krijg je een apart blad met een voorgetekend schema. Vul het schema verder aan.
b Maak gebruik van de nieuwe woorden en begrippen uit het hele thema.
c Leg verbanden tussen aardplaten, aardbevingen en vulkanen.

Route 3
a Van je leerkracht krijg je een apart blad met een voorgesteld schema en een aantal begrippen.
b Zet elk begrip op de juiste plaats in het schema.

LL1-2

Wat is het antwoord op de onderzoeksvraag ‘Welke interne krachten van de aarde vormen het landschap?’?

Houd rekening met de besluiten bij de lessen.

 

 

 

 

 

 

 

Aardbevingen gebeuren in de buurt van de breuklijnen in de aardkorst. De plaats in de aardkorst waar de 

aardbeving gebeurt, is het epicentrum. De kracht van een aardbeving wordt gemeten met een seismograaf. De 

kracht wordt uitgedrukt volgens de schaal van Richter. Zware aardbevingen veroorzaken veel schade. Gebouwen 

kunnen instorten en wegen beschadigd raken. Aardbevingen in de zeebodem kunnen een tsunami of vloedgolf 

veroorzaken. Die kan ook voor veel schade zorgen.

Vulkaanuitbarstingen veranderen het landschap door de brokken steen, het stof en de as die de vulkaan uitstoot en 

de lava die uit de krater stroomt.

Stollingsgesteenten ontstaan door het stollen van magma of lava.

De veranderingen in het landschap door aardbevingen en vulkaanuitbarstingen gebeuren snel. Veranderingen in 

het landschap door het verschuiven van de continenten gebeuren traag, over miljoenen jaren.

Zware aardbevingen veroorzaken veel schade. Gebouwen kunnen instorten en wegen beschadigd raken. 

Aardbevingen in de zeebodem kunnen een tsunami of vloedgolf veroorzaken. Die kan ook voor veel schade 

zorgen.

Vulkaanuitbarstingen veranderen het landschap door de brokken steen, het stof en de as die de vulkaan 

uitstoot en de lava die uit de krater stroomt.



Leren Leren  17Leren Leren  17

TERUGBLIK

Wat wist ik al over dit thema?
a Blader terug naar het begin van het thema.
b  Kijk naar het kader ‘Wat weet ik al over dit thema?’.
c Ga na wat je juist en fout had ingeschat.

Wat wilde ik te weten komen over dit thema?
a Blader terug naar het begin van het thema.
b  Kijk naar het kader ‘Wat wil ik te weten komen over dit thema?’.
c Zijn je vragen beantwoord? Leg uit hoe je het antwoord te weten kwam. 
d Bleef een van je vragen onbeantwoord, spreek dan met je leerkracht af of het nuttig is om jouw vraag nog te 

onderzoeken en hoe dat zal gebeuren. 

Exit ticket
Wat is je het meest bijgebleven uit dit thema?

 

 

Maak hier je schema.
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HOE GOED KAN IK HET AL?

Ga na waar je staat in je leerproces voor aardrijkskunde. 
Kleur de lege bolletjes in die passen bij je eigen kunnen.

� Dit doe ik supergoed!     Dit lukt me al aardig.    � Nog even doorbijten!    � Dit kan ik nog niet goed. 

Wat ik moet kunnen? Hoe goed kan ik het al?

Uitleggen hoe aardbevingen ontstaan. 

Voorbeelden geven van hoe een aardbeving het landschap kan veranderen.

Uitleggen hoe een vulkaanuitbarsting verloopt.

Voorbeelden geven van hoe een vulkaanuitbarsting het landschap kan veranderen.

De relatie tussen de ontwikkelingsgraad en de grootte van de schade door aardbevingen 
en vulkaanuitbarstingen verklaren.

De relatie tussen aardplaten en gebergtevorming verklaren.

De relatie tussen aardplaten en aardbevingen verklaren. 

De relatie tussen aardplaten en vulkanen verklaren. 

 

 

 

Hoe studeer je dit thema het beste?

LL2

LL1


