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www.onderzoekwater.nl

Welkom bij het onderzoeksteam van WaterLab! Vanaf nu 
ben je één van onze onderzoekers en help en denk je mee 

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 de regenradar vaak onnauwkeuriger dan de échte 
hoeveelheid gevallen regen op een bepaalde locatie.

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 
minimaal 1 meting per dag voor 3 maanden lang. Super dat 
jij ook meedoet!

Iedereen heeft dezelfde regenmeter ontvangen. In deze 
handleiding staat beschreven hoe je de regenmeter moet 
plaatsen, hoe je de meter goed afleest en hoe je de data 
doorgeeft.
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Het plaatsen van de regenmeter
Het is belangrijk dat je de regenmeter op de juiste plek zet. 
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 groot is als de hoogte van het object (zie plaatje).

Regenmeter

• Plaats de regenmeter in de standaard en duw de 
standaard zover in de grond dat de bovenkant van de 
regenmeter 40 cm boven de grond uitkomt (zie plaatje 
op de volgende bladzijde). Gebruik een meetlint om de 
juiste hoogte af te meten. Als je een betegelde tuin hebt 
moet je misschien een tegel lichten zodat je de standaard 
diep genoeg de grond in kunt duwen.  

Lees verder
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Het plaatsen van de regenmeter
• Zorg ervoor dat je de meter goed rechtop neerzet. Leg 

hiervoor een waterpas plat op de meter (zie plaatje) en 
kijk of deze aangeeft dat de meter goed recht staat. 
Omdat de meter op een stok staat kan hij meerdere 
kanten op scheef staan. Leg de waterpas dus in meerdere 
richtingen op de meter. 

• Kies een plek waar de meter niet snel wordt omgeduwd 
door mensen, voertuigen of huisdieren.

40 cm

Let op!: In de meeste tuinen zal het volgen van al deze 
regels niet haalbaar zijn. Probeer dan de regels zo goed 

mogelijk te hanteren door bijvoorbeeld de regenmeter zo 
ver mogelijk van hoge objecten af te zetten.

Vergeet ook niet de survey “Plaatsing van de regenmeter” 
in te vullen! De link hiervoor heb je ontvangen via de mail.



8

hoe moet je meten
Dit deel van de handleiding geeft uitleg over hoe je jouw 
regenmeter goed kunt 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 heb je 
deze handleiding niet meer nodig.

Tijdstip
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. 

 Lees verder
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De Survey123 App
1. Installeer om te beginnen de Survey123 app op je 
telefoon. Doe dit voordat je voor de eerste keer de 
regenmeter gaat aflezen. Je kunt de app downloaden door 
de linker QR code te scannen met je telefoon:

2. Open nu de Survey123 app op je telefoon en klik op 
“Doorgaan zonder aan te melden”.

3. In de Survey123 app heb je rechtsboven in de zoekbalk 
een QR symbooltje, klik daar op en scan de rechter QR 
code hierboven. Hiermee open je het Delft Meet Regen 
dataformulier in Survey123. 

     Klik hier om de QR-code te   
     scannen en het formulier 
     te openen.

     Iedere dag open je een nieuw 
     formulier. Je kan daarvoor óf 
     de QR code weer scannen óf de 
     survey uit de lijst selecteren.

Survey123 App Formulier openen
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4. Na het openen heb je als het goed is het formulier voor je 
zoals in onderstaand plaatje. Let op: Je vult dus elke dag een 
nieuw formulier in en verzend deze ook elk dag. Hieronder 
volgt een aantal aanwijzigingen voor de juiste invulling van 
het formulier. De precieze meetwijze staat op de pagina’s 
hierna. a. Het is belangrijk dat we de   

verschillende meetpunten goed 
van elkaar kunnen onderscheiden.
Zet daarom hier elke dag je  
voornaam neer. Bovendien winnen  
de drie beste of meest fanatieke
onderzoekers  een prijs! (deze 
naam komt niet op de datakaart te 
staan!)
b. Hier moet je je locatie 
invullen (zie volgende bladzijde)
c. Geef hier het moment van 
meten aan. Let op: dit is het 
moment dat je de meter afleest 
of aflas.
d. Geef hier jouw afgelezen 
waarde van de regenmeter 
door. Lees goed de pagina’s 
hierna door om veel gemaakte 
fouten te voorkomen.
e. Maak een foto recht van 
voren van de regenmeter.

f. Voeg eventuele op- of   
aanmerkingen toe.

g. Let op!: Verzend het formulier!  
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De locatie doorgeven
Bij het invullen van de locatie is het belangrijk dat je de 
locatie van de regenmeter doorgeeft. Als je het formulier 
niet direct naast de regenmeter invult, let er dan op dat je de 
locatie van de meter en niet je huidige positie doorgeeft.
     

     Versleep deze pin om de locatie  
     handmatig te selecteren. Wees wel  
     heel precies (bijv. niet de tuin van  
     de buren, maar echt je eigen tuin).  
   

     Je kunt ook de app je locatie laten 
     bepalen door hier te drukken.
     Let op: je GPS moet dan wel 
     aanstaan, de Survey123 App
     moet toestemming hebben om
     jouw locatie af te lezen én je moet 
     vlak naast de regenmeter staan!

Meetpunt
Zoals al op de vorige pagina stond, bij meetpunt vul je je 
eigen naam in (je mag ook een naam verzinnen, zolang je 
maar altijd dezelfde gebruikt). Zo koppelen we jouw metingen 
aan elkaar, ook als je bijvoorbeeld een keer per ongeluk wél 
de tuin van de buren als locatie hebt doorgegeven.
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De regenmeter goed aflezen 
• 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. Op het plaatje bij de rode pijl dus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.

 
• Geef je metingen door in millimeters en niet in   

centimeters.

Fo
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Neem een foto recht van voren
• 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.

Na het aflezen
• Geef je meting en foto door via de Survey123 app.
• Je kunt daar ook eventuele andere opmerkingen 

doorgeven.
• Gooi het water uit de regenmeter. Op die manier meet 

je voor elke dag afzonderlijk de regenval.
• Zorg dat je de regenmeter weer goed recht terugzet (zie 

ook pagina 7). 

Goed GoedFout
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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 de Delft Meet 
Regen nieuwsbrief of email, zodat je niks 
hoeft te missen. Je datapunten kun je 
altijd zien op de datakaart op 
www.onderzoekwater.nl

Je kunt 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 onze social media. Wil je aan 
een nieuw project meedoen? Dan kun je je 
inschrijven via de website.
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