
Pijn aan je oren
Probeer eens even niets te horen... Dat gaat niet, overal waar je 

bent hoor je wel iets. Kijk eens 
om je heen. Kun je het geluid 
zien? Dit gaat ook al niet. Je kunt 
misschien zien waar het geluid 
vandaan komt maar hoe het naar 
je oren gaat kun je zo niet 
volgen. Ga nu eens met je oor op 
de tafel liggen en tik op het 
tafelblad. Wat hoor je?

Geluid is er dus altijd. Vaak ook 
wanneer je het niet wil horen. 
Dan is er sprake van 
geluidsoverlast. Stel je voor dat je 
naast een vliegveld woont of 
naast een spoor. Dan hoor je 
constant vlieg- of treinverkeer 
langskomen.

Bedrijven die onze huizen en of 
woningen bouwen noemen we 
bouwbedrijven. Een zo’n bedrijf is 

Van der Weegen. Bouwbedrijf Van der Weegen is op dit moment een 
groot aantal woningen aan het bouwen rond de Piushaven in 
Tilburg. Dit bouwbedrijf is niet alleen bezig met het bouwen van 
een woning maar ook
met de wensen van de mensen die er
komen wonen. Wanneer een woning
langs een vliegveld staat is dit natuurlijk
minder aantrekkelijk dan in een rustige
wijk. Tussen de haven en de woningen
loopt een weg waar vooral veel brommer
verkeer geluidsoverlast veroorzaakt.

Bij de mensen binnen is niets aan de hand, maar wanneer de 
mensen thuiskomen van hun werk willen ze in de zomermaanden 
graag nog even op het balkon zitten. Dit is ook net de tijd waarop 
andere mensen thuiskomen. Op dit punt is er dus vooral sprake van 
geluidsoverlast.
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De BrainTrigger opdracht:

Hoe zorg je er voor dat de mensen die hier wonen aan 
het eind van de middag op het balkon kunnen zitten. 
Zonder dat ze last hebben van het verkeer?
Moeilijk? We helpen je op weg. Op de volgende pagina’s vind je de 
stappen naar jouw eigen oplossing.

STAP 1: 

Schrijf op wat je op dit moment allemaal hoort. Schrijf daarbij waar 
het geluid vandaan komt. Van welke geluiden heb je last? Hoe komt 
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dat? Ga met een van je ouders naar een weg waar veel auto’s rijden. 
Wat hoor je daar, en waar komen deze geluiden allemaal vandaan?

Maak een woordspin over wat je al weet van geluid. Schrijf alles op 
want hoe meer hoe beter! Bij de links onder aan de beginpagina kun 
je een handige website vinden die je helpt om een woordspin te 
maken.

STAP 2: 

Nu ga je ontdekken wat geluid is. Veel weet je waarschijnlijk al, 
maar er valt altijd wat te leren. Voer de proefjes zorgvuldig uit en 
let op bij wat je doet. De proefjes vind je bij downloads op de 
BrainTrigger website.

Waren er dingen die je nog niet wist. Vul ze met een andere kleur 
aan in je woordspin.

STAP 3: 

Onderzoek op wat voor manieren het geluid wordt verminderd op 
andere locaties. Denk hierbij aan het spoor, de discotheek, 
vliegvelden en de snelweg.

STAP 4: 

Nu ga je de oplossingen die je gevonden hebt, of juist iets helemaal 
nieuws, toepassen op het probleem in de piushaven. 

STAP 5: 

 Maak een omschrijving, tekening, video's, foto’s, of zelfs een echt 
bouwwerk van je ontwerp. Het is de bedoeling dat je nu je ontwerp 
gaat testen. Dit is belangrijk omdat je dan weet of het werkt. (Dit 
hoeft niet moeilijk te zijn, je kunt natuurlijk geen echte geluidswal 
gaan bouwen. Maar als je een boek voor je mond houd wanneer je 
praat, test je ook het effect van een geluidswal.) 
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STAP 6: 

 Nu moet je het product gaan presenteren. Je moet andere mensen 
kunnen uit leggen hoe jouw product werkt en waarom het zo werkt. 

Log in op Braintrigger met je “Inzendcode” en presenteer je teksten 
en beelden (foto’s, ingescande tekeningen, filmpjes) op de website 
van BrainTrigger! Weet je niet goed hoe de site werkt? Klik dan op 
“Help” op de BrainTrigger website.

Heb je vragen over de opdracht? Log dan in met je inzendcode en 
klik op “Vragen”.
Als je klaar bent met het vullen van je pagina klik dan op “Nu 
inzenden”.

STAP 7: 

 Nu ben je bijna klaar met de opdracht. Ga nog eens voor je zelf na 
hoe het is gegaan. Is je ontwerp de eerste keer gelukt? Zo niet wat 
ging er mis? Heb je dit de tweede keer verbeterd? 

Vergelijk je product met die van iemand anders. Zie je 
overeenkomsten? Of juist grote verschillen?

STAP 8: 

 Vraag iedereen die je kent om op je idee te stemmen. Je kunt je 
ontwerp promoten door op de pagina met jouw inzending te gaan 
staan en dan op de icoontjes van sociale netwerksites te klikken en 
bijvoorbeeld “Hyves” of “Facebook” te selecteren. Je kunt natuurlijk 
ook iedereen die je kent mailen met de vraag om op jouw idee te 
klikken.
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