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Welkom bij het onderzoeksteam van het WaterLab!
Vanaf nu ben je één van onze onderzoekers en kun je
meehelpen en meedenken over onderzoek naar
water.
Water is ongelooflijk belangrijk in ons dagelijks leven.
We drinken het, maken ermee schoon, zwemmen er
in en koken ermee. Tegelijkertijd kan water zorgen
voor problemen: heftige regenbuien, overstromingen
of vervuiling. Bij het WaterLab gaat het juist om die
problemen. Waar liggen die? Waarover hebben we
meer informatie nodig?
Met verschillende projecten pakken we vraagstukken
aan over zowel waterkwaliteit, -beheer als -veiligheid. Als WaterLab-onderzoeker werk je samen met
bedrijven, wetenschappers, mede-onderzoekers en
andere instellingen. Samen met jou werken we aan
een groter waterbewustzijn en een gezonde en veilige
toekomst voor water in Nederland.
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Delft meet regen

Het KNMI heeft in heel Nederland gemiddeld 1
regenmeter per 100 vierkante kilometer, in totaal
zijn dit ruim 300 regenmeters in het hele land.
Apps, zoals bijvoorbeeld buienradar, gebruiken
regenmetingen van radars die iedere vierkante
kilometer kunnen meten. Maar omdat de radar op
een indirecte manier de regen meet, is deze vaak
onnauwkeurig.
Tijdens het project Delft Meet Regen, proberen
we het aantal regenmeters te verhogen, zodat we
in Delft op elke vierkante kilometer een regenmeting doen. We streven naar 1 meting per dag voor 2
maanden lang. Super dat jij ook meedoet!
In deze handleiding staat beschreven hoe je zelf een
regenmeter maakt en hoe je daar vervolgens mee
kan meten. De meter maken kost ongeveer een half
uur maar het cement moet daarna wel een dag
drogen, zorg dus dat je op tijd begint.
Tip: Naast deze handleiding hebben we je ook een boekje toegstuurd met nog veel meer andere leuke opdrachten en metingen. Dus wil je meer weten over onderzoek
doen en het weer, kijk daar dan ook vooral eens in!
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Benodigdheden

Verzamel om te beginnen de volgende materialen.
Deze hebben we nodig om de regenmeter te
bouwen. Een deel van deze materialen is te vinden in
bijgeleverde meetkit.
1.
Een lege fles van het merk
		
Gwoon (bijvoorbeeld Gwoon
		
Sinas of Gwoon Cola). Te
		
koop bij de Coop in de buurt
		
van het Science Centre
2.
De liniaal uit het Waterlab
		
Logboek (meegeleverd)
3.
Dubbelzijdig tape (meegeleverd)
4.
Een schaar
5.
Een stanley-mes
6.
Een zwarte permanent marker
7.
Een spijker (meegeleverd)
8.
Een hamer
9.
Cement (meegeleverd)
10. Een 50 ml buisje (meegeleverd)
11.
Water
12. Een maatbeker of andere kom met 		
		
schenktuit om het cement in te mixen
13. Schilderstape
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Stap 1
-

Verwijder het label van de Gwoon fles.
Gebruik de schilderstape om een mooie
horizontale band om de fles te markeren,
precies waar het deel van de top van de fles het
dikst is (zie plaatje).

Stap 2
-
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Knip de fles af op de aangegeven plekken, maak
eerst een klein sneetje met het stanley mes en
ga verder met de schaar.
Let er op dat je recht knipt!

Stap 3
-

Mix de meegeleverde hoeveelheid cement met
precies 100 ml water. Gebruik de
meegeleverde erlenmeyer om het water af te
meten.

-

Roer tot het cement volledig glad is. Het moet
ongeveer voelen als nat zand.

Tip: Gebruik een maatbeker met een tuit om te mengen
zodat je het zometeen makkelijk kan gieten.
Tip: Maak na gebruik de materialen snel schoon want
het is snel-drogend (binnen 5 minuten) cement!
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Stap 5
-

-

-
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Gebruik de top van de fles als een trechter en
giet de volledige hoeveelheid cement in de fles.
Probeer geen spetters tegen de zijkant van de
fles te krijgen.
Als het cement in de fles zit, beweeg de fles
dan voorzichtig heen en weer zodat je een
rechte bodem krijgt (niet de fles kantelen).
Maak de top van de fles en andere gebruikte
materialen meteen schoon. Als er spetters aan
de binnenkant van de fles zitten, haal die dan
met een doekje weg.
Laat het cement drogen (15 min)

Stap 6
-

Als het cement droog is, kun je verder met 		
deze stap.
In het meegeleverde Waterlab-logboek zit een
liniaal. Haal deze uit het boekje en knip hem zo
af dat je het stuk van 0 tot 15 cm overhoudt.

Stap 7
-

Gebruik een doekje om de zijkant van de fles te
ontvetten
Plak de dubbelzijdige tape op de ontvette fles:
twee stukjes op ongeveer 10 cm uit elkaar 		
(bekijk eerst het plaatje op de volgende
bladzijde)

Tip: Zorg dat het tape in het midden van de liniaal komt
omdat je anders de getallen en afleesstreepjes wellicht
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niet meer kan zien.

Stap 8
-

Plak de liniaal op de fles. Het is erg
belangrijk dat je ervoor zorgt dat de 0 cm 		
lijn van de liniaal op precies gelijke hoogte met
de bovenkant van het cement komt.

Stap 9
-

Gebruik de hamer en de spijker om een gaatje
in de dop van de fles te maken. Let er op dat
je een geschikte ondergrond gebruikt om op te
hameren.
Schroef de dop weer op de fles
Zet de top van de fles ondersteboven op de 		
onderkant van de fles
Klaar! Wacht 24 uur voordat je begint met meten
zodat het cement echt goed kan drogen.
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Stap 10

Nu de regenmeter af is moeten we hem alleen nog
op de juiste plek zetten. De meting kan verstoord
worden door allerlei factoren. In een ideale situatie
hou je bij het meten de volgende regels aan:
Gebouwen, schuttingen en bomen kunnen een
grote invloed hebben op de regenmeting. Zorg
ervoor dat de afstand tussen een hoog object
en de regenmeter twee keer zo hoog is als de
hoogte van het object (zie plaatje).

-

Zet de regenmeter op ongeveer 1 meter van de
grond op een standaard (b.v. de tuintafel)
Kies een plek waar de meter niet snel wordt
omgeduwd door mensen, voertuigen of huisdieren.
In de meeste tuinen zal dit niet haalbaar zijn,
probeer dan de regels zo goed mogelijk te hanteren
door bijvoorbeeld de regenmeter zo ver mogelijk van
grote objecten af te zetten.
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Deel2: hoe moet je meten

Dit deel van de handleiding geeft uitleg over hoe je
jouw zelfgemaakte regenmeter goed kan aflezen.
Volg deze handleiding de eerste paar keer dat je gaat
meten nauwkeurig. Na een tijdje zul je de stappen
waarschijnlijk uit je hoofd kennen en is deze
handleiding niet meer nodig. Probeer er voor te
zorgen dat je iedere dag op hetzelfde tijdstip tussen
8 en 10 uur ‘s ochtends meet. Op die manier
weten we zeker dat de regen voor de hele dag (24
uur) gemeten is en dat alle deelnemers op ongeveer
hetzelfde moment meten. Dit is belangrijk omdat we
op deze manier de resultaten goed kunnen
vergelijken.
Tip: Zet op jouw vaste meettijdstip iedere dag een
wekker op je telefoon.
Installeer de Enketo app, voordat je voor de eerste
keer de regenmeter gaat aflezen. Via de Enketo app
kan je elke dag je regenmeting doorgeven.
De precieze details over het installeren en gebruik
van de app krijg je per mail toegestuurd.
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Stap 1
-

Ga op jouw meetmoment naar de regenmeter
toe met je telefoon
Lees de regenmeter af, hoeveel millimeter 		
heeft het geregend?
Let er op dat je aan de onderkant van de
meniscus afleest, zie plaatje.

Ooghoogte

Meniscus
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VEEL GEMAAKTE FOUTEN

Als je het waterniveau als lijn beschouwt, zorg
er dan voor dat je aan de onderkant van de
meniscus meet (onder de oppervlaktelijn). In
de plaatjes hieronder is de meting links 30 mm
en niet 32 mm. In het rechterplaatje is het 67
mm en niet 68 of 69 mm.

Fout

-
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Goed

Goed Fout

-

Geef je metingen door in millimeters en niet in
centimeters.

Stap 2
-

Neem een foto van het waterniveau in de 		
regenmeter.
Zorg ervoor dat je je telefoon recht houdt
zodat de foto echt evenwijdig is aan de
waterlijn.
Zorg ervoor dat je camera net zo hoog is als de
waterlijn.

Fout

Stap 3
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Goed

Goed

Geef je meting en foto door via de Enketo app.
Vergeet niet opmerkingen toe te voegen over
het weer. Op de volgende pagina staat een 		
aantal suggesties.
Gooi het water uit de regenmeter. Op die 		
manier meet je voor elke dag afzonderlijk de
regenval.

OPmerkingen over het weer
Beschrijf de bewolking
- het is een bewolkte dag
- er zijn hier en daar wolken
- er zijn vandaag helemaal geen wolken

Beschrijf de wind
- Er is geen wind, windkracht = 0
- Je kan de windrichting aflezen aan een rookpluim
windkracht = 1
- Je kan de wind voelen op je gezicht, windkracht = 2
- Takjes en twijg jes in de boom bewegen voortdurend
windkracht = 3
- Kleren wapperen en papier blaast op, windkracht = 4
- Takken en twijg jes bewegen en buigen door de wind,
windkracht = 5
- Grote takken bewegen en buigen, windkracht = 6
Beschrijf de regen
- Was er gedurende de dag zware regenval of juist
niet?
- Was het een lange of korte bui?
- Waren er meerdere buien of maar één?
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En alle andere opmerkingen over het weer die jou
nuttig lijken!

updates? graag

Natuurlijk is het leuk en interessant om
de ontwikkelingen van jouw onderzoek
te volgen. Als er belangrijke updates
zijn, dan geven we je dit zoveel mogelijk
door via e-mail, zodat je niks hoeft te
missen. Je kunt altijd informatie over
het project terugvinden op de projectpagina op onze website. Als je vragen
hebt die niet op de website beantwoord
worden, dan kun je contact opnemen
met het WaterLab team via:
waterlab-sc@tudelft.nl.
Nieuwe updates en ontwikkelingen,
maar ook aankondigingen voor
nieuwe projecten kun je terugvinden
op de Facebook-pagina. Wil je aan een
nieuw project meedoen? Dan kun je je
inschrijven via de website.
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DELFT MEET REGEN IS EEN
SAMENWERKING TUSSEN:

www.onderzoekwater.nl

CONTACTGEGEVENS WATERLAB
waterlab-sc@tudelft.nl
www.onderzoekwater.nl
Facebook: @WaterLabSC
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