
 

Proefjes - Bakpoeder vulkaan 
 

Kan jij het beter? Kijk hieronder hoe je het proefje Bakpoeder vulkaan doet! 
Vraag altijd een volwassene om hulp als je een proefje gaat doen! Je mag nooit zomaar iets drinken 
of eten, en was na een proefje altijd je handen. 

Bruisende regenboog (toezicht van volwassene is vereist) 

Nodig: 

- Bakpoeder (baking soda) 
- Verschillende (voedings)kleurstoffen 
- Verschillende bakjes 
- Diep bord of schaal 
- Azijn (in fles of maatbeker om te schenken) 

Veiligheid: 

- Alleen bakpoeder bedoeld voor cakebakken is eetbaar. Het is niet aan te raden om er veel 
van te eten, dus houd toezicht. 

- De andere stappen van het experiment zijn niet schadelijk, maar ook niet eetbaar. 

Stappen: 

1. Maak verschillende bakjes met bakpoeder. 
2. Doe in elk bakje een andere kleurstof en meng goed. 
3. Leg het gekleurde bakpoeder in een mooie vorm op een bord. 
4. Schenk beetje voor beetje de azijn er bovenop. 

Tip: 

Als alles is uitgebubbeld kan je de vloeistof in de wasbak gieten. Als er dan nog een beetje 
bakpoeder op het bord ligt, kan je er zo weer azijn bij doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Bakpoeder vulkaan (toezicht van volwassene is vereist) 

Nodig: 

- (Plastic) flesje om het experiment in te doen (liefst smal aan de bovenkant en niet te groot) 
- Azijn 
- Bakpoeder (baking soda) 
- Warm water 
- Lepeltje 
- Afwasmiddel 
- (rode) kleurstof om het nog leuker te maken 

Veiligheid: 

- Azijn kan prikken aan de huid en de ogen. Probeer het te voorkomen en was het anders 
direct weg. 

- Na het bruisen prikt de azijn veel minder. Het is niet schadelijk maar ook niet drinkbaar.  

Stappen: 

1. Doe een beetje warm water in het flesje. 
2. Schep een paar lepeltjes bakpoeder in het flesje en wiebel er mee om het deels op te lossen. 
3. Doe er wat kleurstof bij als je dat hebt. 
4. Doe er een paar druppels (bijvoorbeeld 5 tot 10) afwasmiddel bij. 
5. Giet in één keer de azijn er bij totdat de vulkaan uitbarst! 
6. Barst hij niet meteen uit, stop dan met de azijn, doe er meer bakpoeder in en giet opnieuw 

azijn er bij. 

Tip: 

Het experiment is extra leuk als je net zoals Tijn en Sophie een mooie vulkaan van zand bouwt. Maar 
dat hoeft dus niet! En als de vulkaan niet perfect uitbarstte, dan doe je het toch gewoon nog een 
keer maar dan met meer spullen?! 
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