
 

 

  

Science 

Jos Meinderink 

 

Challenge: Waterflesraket 



Wat gaan jullie doen? 
 

Jij gaat een waterflesraket bouwen. Dit ga je doen aan de hand van stappen. Als je alles stapjes 

doorloopt heb jij een origineel en zo goed mogelijke waterflesraket gemaakt.  

Hoe werkt zo’n waterflesraket?  Deze fles vul je voor een deel met water. Daarna sluit je de fles weer 

af en zet je hem op een lanceerplatform. Door lucht in de fles te pompen loopt de druk zo hoog op 

dat de druk van het water op de kurk te groot wordt. Het water spuit er dan uit en de waterflesraket 

vliegt de lucht in. Soms kan dit echt extreem hoog gaan.  

Challenge: Welke waterflesraket komt het hoogst? 

 

Wij zijn heel benieuwd welke waterflesraket het verst komt. Stuur je filmpje in naar: 

j.meinderink@noordik.nl of t.jansen@noordik.nl of #noordikcr / #hetnoordiknl / #hetnoordikVV / 

#hetnoordikVH / #deweekvanhetnoordik op bijvoorbeeld Insta. - 
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Hoe bouw ik de waterflesraket? 

Stap 1: Verzamel de materialen: 
Pak de materialen die je nodig hebt en denk na over hoe je raket eruit komt te zien. Het is aan jouw 

meester of juf om een kurk met ventiel te maken en een lanceerplatvorm. Jullie kunnen dit natuurlijk 

ook samen bouwen. Wees hierin creatief. In afbeelding 1 en 2 staan voorbeelden van een kurk met 

ventiel en een lanceerplatvorm. Boor heel voorzichtig een gaatje in de kurk waar precies het ventiel 

in past. Het is de bedoeling dat het ventiel muurvast in de kurk komt te zitten en dat er aan het 

andere eind een fietsventiel komt. Dit is het belangrijkste onderdeel van de petfles.  

           
Afbeelding 1:     Afbeelding 2: 

 

De materialen die je nodig hebt staan hieronder beschreven: 

 Papier 

 Fles (1,5 L) 

 Duct-tape 

 Schaar 

 Papier 

 Fles 

 Schaar 

 Karton 

 Een kurk met ventiel  

 Lanceerplatform  

Voorbeeld filmpje lanceerplatvorm:  

Stap 2:  De top en de fles. 
Je maakt van een fles een raket. Je mag zelf bepalen welke fles je gebruikt als de opening maar bij de 

kurk past. We beginnen met het maken van een top zoals in afbeelding 3. De top maak je vast aan de 

fles met tape. Je mag zelf weten hoe je een top maakt. Dit kan bijvoorbeeld van papier met duct-tape 

gemaakt worden. 

 

  

 

Afbeelding 3.    

  



Stap 3: lanceerplatvorm. 
Jullie meester of juf maakt dit lanceerplatvorm. Julie mogen hier natuurlijk mee helpen. Het bouwen van een 

lanceerplatvorm kan op verschillende manieren. Op afbeelding 4 staat een voorbeeld van 

lanceerplatvorm. In de link zie je hoe zo’n lanceerplatvorm eruit ziet en werkt: 

https://www.youtube.com/watch?v=AD4aGFalrUE 

 
Afbeelding 4. 

Stap 4: De vleugels. 
Knip nu de vleugels en bevestig ze aan de fles. De vleugels kun je van karton, knutselpapier, 

kartonnen mappen of een soort kunststof maken. Vouw plakranden aan de zijkanten van de vleugels 

zodat je ze makkelijker aan de raket kunt vastmaken. Een voorbeeld hiervan zie je in afbeelding 4. 

Plak ze dan vast met lijm of plakband.  

Afbeelding 3.     Afbeelding 4. 

Stap 5: Persoonlijk tintje. 
De raket ga je nu een persoonlijk tintje geven. Met karton kan je een koker rond de flessen maken 

zodat het geheel er wat meer als een echte raket uitziet. Op het karton kan je sterren en andere 

figuren tekenen. Vergeet niet je raket een naam te geven. Dat gebeurt in het echt immers ook! 

De raket is nu klaar. Ga naar buiten en zet de raket op het lanceerplatvorm. Welke raket legt de 

langste afstand af? 

Veiligheid  
 Een fles onder druk kan openspatten.  

 Je raket kan van richting veranderen.  

 Een raket, met haar gewicht en behoorlijke valsnelheid, kan hard aankomen. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AD4aGFalrUE


Filmpjes. 
Hieronder een aantal filmpjes. 

 https://www.youtube.com/watch?v=314AVWVBpDE 

 https://vakkanjers.nl/stories/diy/item/komt-die-flesraket 

 https://www.youtube.com/watch?v=c8_b2NdHis0&t=245s 

 

 

 

 

Voorbeelden. 
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