
 

 
 

Papiergeld 

Geld gemaakt van katoen 

 

Er zijn twee soorten geld, muntgeld en 

papiergeld. Wij gaan in dit infoblok in op 

papiergeld. Andere namen voor papiergeld zijn 

briefgeld of bankbiljetten. Papiergeld is meer 

waard dan muntgeld. 

 

Verschillende soorten 

Er zijn meerdere soorten biljetten. Op elk biljet staat een getal. Dit getal laat zien 

hoeveel het biljet waard is. Een biljet waar een 5 opstaat is dus 5 euro waard. 

We gebruiken de volgende eurobiljetten:  

• 5 euro 

• 10 euro 

• 20 euro 

• 50 euro 

• 100 euro 

• 200 euro 

• 500 euro 

Hoe zien de biljetten eruit? 

Alle biljetten hebben verschillende kleuren, zodat 

je ze makkelijk kunt herkennen en uit elkaar 

kunt houden.  

 

Alle biljetten verschillen in grootte. Het 5 euro biljet is het kleinst. Het 500 euro 

biljet is het grootst. 

 

Op de biljetten staan tekeningen van gebouwen. Deze gebouwen bestaan niet echt 

maar zijn verzonnen. 

 

De biljetten hebben veel echtheidskenmerken waaraan je kunt zien of een biljet 

echt is. Wil je meer weten over deze kenmerken? Lees dan het infoblok 'Hoe test je 

geld?' 

 

Op elk biljet staat een jaartal. Aan dit jaartal kun je zien in welk jaar het biljet is 

gemaakt. 



 

 
 

Hoe wordt papiergeld gemaakt? 

 

Omdat bankbiljetten veel waard zijn, moet het 

moeilijk zijn om ze na te maken. Een bankbiljet 

is dus niet zomaar een gekleurd papiertje!  

 

Een bankbiljet wordt gemaakt in verschillende 

stappen: 

• Er wordt speciaal papier gebruikt. Dit 

papier wordt gemaakt van katoen. Het papier is heel stevig, zodat biljetten 

niet makkelijk kapot gaan.  

• Het papier krijgt een glanzende band en een watermerk. Dit zijn 

beveiligingen, zodat biljetten niet makkelijk nagemaakt kunnen worden.  

• In een speciale machine worden de biljetten aan twee kanten bedrukt. 

• In een andere machine krijgen alle biljetten een eigen nummer. Geen enkel 

briefje is hetzelfde! 

• Als laatste gaan de grote vellen naar de snijmachine. Daar worden er mooie 

rechte biljetten van gesneden. 

 
 

 


