
 

 

 

Handzeep 
Een kijkje in de zeepfabriek 

 
Hoe wordt vloeibare handzeep gemaakt? In de zeepfabriek wordt dit uitgelegd. 

Badschuim douchegel.. er zijn heel veel verschillende soorten zeep. Zeep gebruik je om iets schoon te maken. 

Je handen bijvoorbeeld. Deze zijn bedoeld voor je lichaam. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je jezelf wast. 

Niet alleen omdat je dan lekker fris en schoon bent maar ook omdat je dan minder snel ziek kunt worden. 

Dag mevrouw heeft u nog handzeep? Als ze er niet meer staan dan heb ik ze niet meer. Eind van de middag 

komen ze dan weer binnen. Eind van de middag? Maar ik heb het nu nodig. Ja maar ik heb ze niet meer. 

Waar heb je die handzeep vandaan dan? Uit de zeepfabriek. Zeepfabriek logisch had ik zelf ook kunnen 

bedenken logisch. Zeepfabriek ok. Nu kan ik eindelijk mijn handen wassen. Ik zoek straks wel iemand die me 

kan vertellen waar ik zo’n handzeeppomje kan halen. Op zo’n verpakking staat precies wat er  inzit. Aqua, 

sodiumloret, sulfiet, sodiumchloride het lijkt wel een toverdrankje… 

Dit is de mengruimte waar we alles door elkaar mengen. In deze hele grote mengkom. Je moet even je jasje 

dichtdoen. Allereerst gaan we de wasactieve middelen in de mengkom  gooien. Hoe was je naam ook alweer? 

Fahd van HBB Kijk dit zijn de wasactieve middelen.  Even opschieten want het is best zwaar. Die wasactieve 

stof dat is eigenlijk hele sterke zeep en dat is eigenlijk helemaal niet lekker voor je handen. Heb je het al bijna 

leeggegooid? 

Ja bijna. Als die leeg is dan moet je even de klep dicht doen. Omdat het niet zo lekker voor je handen is ga ik 

er water bij doen. Doe de klep maar dicht. Ja ik weet het niet hoor, op zo’n zeeppompje stonden nog een 

heleboel andere ingrediënten. 

Ja ja we zijn ook nog niet klaar. De belangrijkste stoffen zitten er nu in maar om een lekkere zeep te krijgen 

moet er ook een lekker geurtje bij. Geef die maar aan mij. Dit is de geur doe dat er ook maar in.. Er moeten 

ook conserveringmiddelen in. Dat is om de zeep langer goed te houden. Als de zeep klaar is doen we het in 

een zeeppompje. Maar dat maken we verderop. Hier zit het mengsel in wat we net gemaakt hebben en dat gaan 

dan via deze machine via die buisjes, wordt dat  in de flesjes gedaan. Zie je wel. Hier draait deze mevrouw 

dopjes op de flesjes en dan heb je hier een machine die de doppen nog even goed aandraait. Dan gaan ze hier 

op de lopende band verder en dan krijgen ze een sticker en dan ziet het er uiteindelijk zo uit. Mooi he?! 
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