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Geluid is overal om ons heen.  
Gillende kinderen op het plein, het vallen van een boek 
op de grond, het krijtje op het schoolbord, het dichtslaan 
van een deur, het snurken van je vader.  
Dit e-boek gaat over geluid. 
Je krijgt antwoord op de volgende vragen: 
 Wat is geluid? 
 Hoe vangen we een geluid precies op? 
 Hoe werkt je oor? 
 Hoe werkt je stem? 
 Wat is een decibel? 
 Wat is isolatie? 
 Hoe kun je uitrekenen hoever een onweersbui bij 

je vandaan is? 
 Hoe ontstaat geluid in muziekinstrumenten? 

 Geluid is overal 



Trillende lucht 
Geluid is een trilling.  
Als een deur dichtslaat, gaat door de klap de lucht 
rond de deur trillen. Die trilling gaat in golven door 
de lucht heen.  
Je kunt die golven het best vergelijken met de 
golven die ontstaan als je een steen in een vijver 
gooit. Bij de plons ontstaat een grote golf  die het 
water opzij duwt (1).  
Er ontstaat een tweede golf  die het water in de 
buurt weer verder duwt. Er ontstaat een derde golf  
enzovoort. Je ziet in het water een patroon van 
kringen ontstaan. 
De lucht gaat op dezelfde  manier mee bewegen en 
duwt ook de lucht in de buurt verder. 
 
Hard en zacht, hoog en laag 
Bij een hard geluid zijn de golven groot (A).  
Bij een zacht geluid zijn de golven klein (B).  
Bij een hoog geluid bewegen de golven snel (C). 
 

Bij een laag geluid bewegen de 
golven juist traag door de lucht (D).  
 

 2. Wat is geluid? 
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 3. Het oor 

De trillende lucht beweegt mee en bereikt je oor.  
Wat gebeurt er precies in je oor?  

 De oorschelp (1) vangt door de 
speciale vorm het geluid op. 

 Via de oorschelp gaat het 
geluid de gehoorgang (2) in. 

 Aan het eind van de gang zit een gevoe-
lig vel of vlies: het trommelvlies (3). 
Het geluid ( de trillende lucht) laat het 
vlies meetrillen. 

 Aan het trommelvlies zitten 
de drie gehoorbeentjes (4) 
vast. Ook zij gaan meetrillen. 

 Het slakkenhuis (5) zit weer aan de 
gehoorbeentjes vast. Het slakkenhuis is 
gevuld met vocht. Het vocht gaat trillen. 
De binnenwand is  bedekt met kleine 
haartjes. De haartjes trillen ook mee. 

 
De haartjes in het slakkenhuis zetten de 
trilling om in stroom. Via een zenuw (5) 
gaat de stroom naar de hersenen. 
De hersenen geven pas de betekenis 
aan het geluid: dit is een bel. 
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Stembanden 
Met je oren kun je geluid opvangen.  
Met je stem kun je geluid maken. 
Het geluid wordt gemaakt in je strottenhoofd.  
In het strottenhoofd zitten de stembanden (1) met 
het strottenklepje (2). De stembanden liggen net 
voor de ingang van de slokdarm en de luchtpijp (3). 
Het zijn twee zachte plooien die door spieren open 
en gesloten kunnen worden. 
Trillende lucht 
De stembanden gaan open als er lucht doorstroomt. 
Dat gebeurt als je praat.  
Dan stroomt er lucht vanuit je longen naar buiten 
langs je stembanden.  
Door die stromende lucht gaan je stembanden 
trillen. En die trilling zorgt voor het geluid van je 
stem. De lucht rond de stembanden gaat meetrillen. 
Hoog en laag 
Je kunt de lengte van je stembanden veranderen 
met spieren. Korte stembanden geven een hoge 
toon. Lange stembanden geven een lage toon. 

De trillende lucht verlaat je mond en 
bereikt iemands oor. Die hoort je nu 
praten, roepen of  zingen. 
 

 4. De stem 

Bekijk het filmpje 

Zingende stembanden 
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https://www.youtube.com/watc_popuph?v=D6mLc9gOgVA


Hoge golven 
Hoe harder het geluid, des te hoger de golf  is 
die de lucht verder duwt. Denk ook nog maar 
eens aan de vijver: hoe groter en zwaarder de 
steen, des te hoger de golf. 
Een hoge golf  beweegt sneller en botst harder 
tegen het trommelvlies aan. Dat trommelvlies 
gaat nu heel hard heen en weer bewegen. 
 
Decibels  
De sterkte van het geluid kun je meten net als 
de lengte, de temperatuur of  het gewicht van 
iets. Je meet de sterkte van het geluid in 
decibels (dB) 
Hoe meer decibels, des te harder het geluid. 
Kijk maar naar het plaatje (1). 
Soms kan een geluid heel hard zijn.  
Het doet pijn aan je oren.  
Mensen die in veel herrie werken dragen een 
koptelefoon of  oordopjes.  
Zo worden hun trommelvliezen beschermd 

tegen de trilling. 

 5. De sterkte van het geluid 
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Afschermen 
Soms zijn harde geluiden heel vervelend. Je wilt ze 
liever niet horen. Daarom proberen mensen de 
geluidsgolven tegen te houden. Dat tegenhouden 
kun je op verschillende manieren doen. Je noemt 
het isolatie. Dat betekent eigenlijk afschermen. 
Je zorgt dat geluid je huis niet goed binnenkomt, 
maar ook  niet goed verlaat. De ramen krijgen dan 
dubbelglas. Daar botsen de golven tegenaan en 
het geluid stopt. Je kunt ook een zacht materiaal
(1) tussen dubbele muren bevestigen.  
Het geluid wordt gedeeltelijk opgenomen in het 
materiaal. Een houten vloer in een huis is 
gehoriger dan zachte vloerbedekking. 
Nog meer isolatie 
Bij snelwegen zie je soms geluidsschermen (2)
staan. Het geluid van de motoren van de auto’s 
botst er tegenaan. Zo kan het geluid de 
woonwijken, die achter het scherm liggen, niet 
bereiken.  
Geluid gaat niet alleen door lucht. Het kan ook 
door muren en vloeren heen. Als de buurman op 

de vloer stampt, gaat de trilling 
door de vloer heen naar jouw vloer. 
Boven jouw vloer gaat de lucht 
trillen en het geluid bereikt je oor. 

 6. Isolatie 
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Geluid is snel 
Geluid kan zich door lucht, water en vaste stoffen 
voortbewegen. Je kunt de snelheid van het geluid 
meten. 
In lucht beweegt het geluid met ongeveer een 
snelheid van 340 meter per seconde. Dat zijn in één 
tel de lengtes van ongeveer drie voetbalvelden.  
Als een straaljager sneller dan het geluid gaat 
vliegen, volgt er een explosie achter het vliegtuig (1). 
 
Onweer 
Als het onweert, kun je nu uitrekenen hoe ver 
het onweer bij je vandaan is. Hoe? 
Kijk naar de bliksem en begin te tellen. Stop 
met tellen tot je de donder hoort.  Dat duurde 
bijvoorbeeld  zes seconden. Dan is het 
onweer ongeveer twee kilometer bij je 
vandaan, want 6 x340 = 2040 meter). 
Door water gaat geluid veel sneller. Wel 1500 
meter per seconde.  
In staal kan geluid wel een snelheid van bijna 

zes kilometer per seconde 
bereiken. Over die zes 
kilometer wandel jij meer dan 
een uur. 

 7. De snelheid van het geluid 
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Muziek maak je met muziekinstrumenten.  
Die instrumenten zorgen ervoor dat de lucht op 
een bepaalde manier gaat trillen. Je hebt 
verschillende soorten muziekinstrumenten: 
Blaasinstrumenten 
Bij deze instrumenten blaas je lucht naar binnen. 
Die lucht botst bij de meeste blaasinstrumenten 
onderweg tegen een opstaand randje aan. Dat 
zorgt voor trillende lucht. 
Door de holle vorm van het instrument wordt het 
geluid versterkt. Denk maar aan een blokfluit (1). 
Bij een trompet zorgen de lippen van de trompet-
tist  voor het geluid. Hij perst ze samen en blaast 
de lucht uit zijn longen er tussendoor.  
De lucht gaat trillen en gaat de trompet binnen 
en wordt daar versterkt. 
Snaarinstrumenten 
De snaar van het instrument wordt aangeraakt 
(2). De snaar gaat trillen. De lucht om de snaar 
gaat ook meetrillen (3).  
Dat zorgt voor het geluid.  

Dat geluid wordt extra sterk door 
de holle klankkast (4) die aan 
snaarinstrumenten zitten. 
 

 8. Muziekinstrumenten 
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C. Slaginstrumenten 
Op trommels zit een vel. Het zit strak gespannen 
op de trom. Door de klap van de stok gaat het 
vel trillen. De lucht eromheen gaat meetrillen en 
bereikt je oor. 
Bij sommige slaginstrumenten sla je op hout of  
metaal. Het hout of  metaal gaat ook trillen en 
geeft de trilling door aan de lucht. 

“Hoe heet de burgemeester van Wezel”?, roep je hard in de 
waterput. “Ezel”, roept de put terug. 
Je noemt dit de echo van het geluid. Bij echo kunnen de 
geluidsgolven onderweg niet verder. Ze botsen tegen iets 
aan. Daardoor komen de geluidsgolven weer terug waar ze 
vandaan kwamen.  
Je hoort het geluid dus twee keer. De tweede keer is het 
geluid wel zwakker en dus minder duidelijk. 
Voor een goede echo moet de ruimte  hol zijn. En het geluid 
moet ook nog eens tegen een harde stof  aanbotsen, zoals 
steen of  rotsen. Echo’s hoor je daarom goed in de bergen 
of in grotten. Daar botst het geluid tegen de harde berg– 

en grotwanden. Een lege grote kamer 
zonder gordijnen of  meubels  kan ook al 
voor een goede echo zorgen.  
 

 9. Echo 

 Echo 
vallei 
vallei 
vallei 
vallei 
vallei 
vallei 

 



 10. Geluidweetjes 

 
Voelen  
Geluid kun je niet alleen horen, maar vaak ook voelen.  
Als muziek heel hard staat voel je het geluid uit de geluidboxen 
tegen je lichaam trillen. 
Als je je vingers tegen je strottenhoofd legt en je praat, voel je 
ook je stembanden trillen. 
Een spinnende kat is ook een voorbeeld van geluid dat je voelt. 

 
Grote oren 
Er zijn dieren die veel beter dan mensen horen. Hoe groter de oren 
hoe meer het dier hoort. 
Een vos hoort op een afstand van 100 meter een piepende of 
gravende muis. 
De grote oren van de vleermuis zijn eigenlijk zijn ogen. Met zijn 
eigen geluid spoort de vleermuis een insect op. Het geluid botst 
terug (echo) naar de oren. De vleermuis weet nu waar het insect is. 

 Doodstil  
In de ruimte is het doodstil. Er is geen lucht in de ruimte. 
Er is dus niets om tegenaan te botsen en te laten trillen. 

WAT EEN 
RUST. 



 11. Filmpje 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/
het-klokhuis-stereo/#q=geluid  

Het Klokhuis 

Stereo 

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-stereo/#q=geluid
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-stereo/#q=geluid






 Bronnen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geluid 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oor 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Menselijke_stem 



 Colofon en voorwaarden 

Dit is een uitgave van E-duboek 

Website: www.eduboek.nl 

© Copyright Age Cnossen 2017 

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag 

niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Ondanks alle aan de samenstelling van dit e-boek bestede zorg kan noch de auteur, 

noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van 

enige fout in deze uitgave. 


