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1 Inleiding
De komende tijd gaan jullie je bezig houden met regenwater. Dit
heeft een reden: regenwater of het gebrek daaraan kan voor grote
problemen zorgen. Tijdens dit project gaan jullie zelf de hoeveelheid
regen meten gedurende een bepaalde periode. Jullie gaan deze
gegevens onderzoeken om er achter te komen of jullie woonplaats
een waterprobleem heeft en hoe groot dat is. Verder gaan jullie
kijken naar de kwaliteit van regenwater: hoe vies is het? Leven er
bacteriën in? Uiteindelijk ga je een conclusie trekken over de
regenwaterproblemen in jullie omgeving. De vraag waar jullie je voor
dit project mee gaan bezighouden is:
Hoe groot zijn de waterproblemen door regen in jullie omgeving?

1.1 Inhoud van deze module
In deze





module komt het volgende aan de orde:
het begrip citizen science, het nut en de noodzaak ervan;
wateroverlastproblematiek in Nederland;
een kennismaking met meten, meetgegevens en verwerking
daarvan;
jouw beargumenteerde mening over wateroverlast door
regen.

1.2

Planning

Les

Lesstof

Opdrachten

Samenwerken?

0 (evt.)
1

Bijlage A - Gegevens in Excel
1 - Inleiding en
2 - Waterproblemen

53 t/m 58
1 t/m 4

Duo’s
Individueel

2
3

3 - Neerslagmeting
4 - Gegevensverwerking

5 t/m 8
9 t/m 18

Viertallen
Duo’s

4
5
6

19 t/m 21
22 t/m 27
28 t/m 33

7(evt.:7a)
8 (evt.: 8a)

5 - Regenwaterkwaliteit
6.1 - Demo 1: kokend water
6.2 - Demo 3: wolk in een fles
6.3 - Kringloop van water
7 - Neerslagstatistiek
8 - Neerslagstatistiek in Excel

Duo’s
Duo’s
Duo’s
Opstel
Viertallen
Duo’s

9
10

9 - Terug naar het probleem
10 - Slotdebat, afsluiting van het project

50 t/m 52
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34 t/m 42 (43, 44)
45 t/m 49

Individueel
Klassikaal

1

1.3

Beoordeling en Afspraken

Afspraken





In dit project ga je soms in groepjes werken. De docent zal
vertellen hoe je deze groepjes samenstelt.
Je levert alle opdrachten aan het eind van het project in.
Zorg daarom dat je netjes werkt of de opdrachten thuis nog
een keer op de computer uitwerkt.
Veel opdrachten van het project maak je tijdens de les. Soms
heb je ook huiswerk. Je docent vertelt wanneer dit het geval
is.

Beoordeling
Het cijfer voor dit project bestaat uit drie onderdelen. Hieronder
staan de onderdelen en hun weging weergegeven:
 10% gedragscijfer;
 70% cijfer voor het correct uitwerken van het leerlingenboek;
 20% cijfer voor je bedrage aan het debat in de laatste les;
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2 Waterproblemen

Figuur 2.1: Wateroverlast in
Nederland.

Een veelgehoord gespreksonderwerp op straat is het weer. En dan
gaat het vooral over water: er is altijd of te veel of te weinig volgens
de meeste mensen. Dat we in Nederland vaak over water praten is
niet vreemd. Aan de ene kant van het land strijden we tegen het
water van de zee. Aan de andere kant stromen er een aantal rivieren
ons land binnen. En dan is er natuurlijk ook nog de regen die vaak
voor overlast zorgt. In dit hoofdstuk kijken we naar de strijd tegen
het water die Nederland voert. We zien klimaatverandering, volgens
velen de grote boosdoener. We bekijken de problemen die het water
met zich meebrengt. Ten slotte introduceren we het onderzoek naar
water door middel van regenmetingen.

Leerdoelen
Na dit hoofdstuk:
 kun je zelf informatie opzoeken op internet, deze interpreteren
en er een samenvatting van maken;

weet je wat klimaatverandering en wateroverlast met elkaar te
maken hebben;

weet je welke problemen water met zich mee kan brengen;

weet je hoe Nederland strijdt tegen het water;

weet je waarom onderzoek naar regen nuttig is bij
waterproblemen.

2.2

Klimaatverandering

Veranderingen in de tijd

Figuur 2.2: Een schilderij van
Thomas Heeremans uit de 17e
eeuw.
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Het klimaat kun je omschrijven als het gemiddelde weer over 30 jaar
op een bepaalde plaats. Over een lange tijd kan deze situatie
veranderen. Je kunt die veranderingen bekijken op verschillende
tijdschalen. Op de korte termijn spreek je bijvoorbeeld over de
klimaatverandering gedurende enkel eeuwen. In de Middeleeuwen
waren de zomers bijvoorbeeld warmer dan nu. En in de vijftiende tot
achttiende eeuw waren de winters regelmatig heel koud. Deze
periode noemen we dan ook de Kleine IJstijd. Een veel langere
termijn is de geologische tijdschaal: daar hebben we het over
miljoenen of miljarden jaren.
Ook op dit moment is het klimaat volgens metingen aan het
veranderen: het wordt warmer en natter. De afgelopen eeuw is het
over de hele wereld ongeveer 0,9 graden warmer geworden. In ons
land is het sinds 1912 zelfs 1,7 graden warmer geworden. In de
afgelopen 100 jaar nam het aantal zomerse dagen in een jaar toe tot
bijna 20 (een zomerse dag is een dag met een maximumtemperatuur
van 25C of hoger). Ook is Nederland natter geworden: de jaarlijkse
hoeveelheid neerslag is gestegen met 20% en het aantal stevige buien
is toegenomen. Volgens de huidige inzichten zal de
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klimaatverandering in Nederland de komende jaren doorzetten. Maar
hoe snel en hoe groot de veranderingen zullen zijn is nog niet
duidelijk.

Oorzaken
Veel oorzaken kunnen het klimaat veranderen:







verschuivingen van zeestromen en continenten;
verhoogde vulkanische activiteit;
inslagen van kometen of meteorieten op aarde;
variaties in de baan van de aarde om de zon;
veranderende zonneactiviteit;
veranderingen in de atmosfeer.

Veel deskundigen vinden dat mensen de veroorzakers zijn van de
veranderingen die nu plaatsvinden. Hoe het klimaat gaat veranderen
is erg lastig te voorspellen, omdat het klimaat door heel veel factoren
wordt beïnvloed. Maar dat het klimaat verandert en dat wij er mee te
maken hebben is zeker.

Gevolgen
Het klimaat is dus erg moeilijk te voorspellen. Dit is nog lastiger als je
het toekomstig klimaat probeert te bepalen voor een klein gebied
zoals Nederland. Toch heeft het KNMI een aantal voorspellingen
gedaan voor Nederland:






zachte winters en warme zomers gaan vaker voor komen;
winters worden gemiddeld natter en extreme hoeveelheden
neerslag komen vaker voor;
de hevigheid van extreme buien neemt toe, maar er komen
minder regendagen in de zomer;
het windklimaat zal niet zoveel veranderen;
de zeespiegel blijft stijgen (circa 20 cm per eeuw).

Vragen en opdrachten
1.

Klimaatverandering.

a. Hoe zou de mensen kunnen zorgen dat het klimaat verandert?
b. Denk je dat de mens zorgt voor veranderingen in het klimaat? Geef
argumenten voor je antwoord.
c. Het KNMI voorspelt dat er in de toekomst meer hevige regenbuien
voorkomen. Wat is een probleem hiervan?
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2.3

Wateroverlast

Bij wateroverlast denk je waarschijnlijk aan volgelopen kelders,
tunnels waar geen auto’s doorheen kunnen omdat ze vol met water
staan en mensen en dieren die gedwongen zijn te verplaatsen om
droge voeten te houden. Het water veroorzaakt veel schade aan
huizen en meubels en de herstelwerkzaamheden kosten veel geld.
Dit is echter niet het enige probleem dat een overstroming met zich
meebrengt.
Het water dat in de straten komt te staan tijdens een overstroming is
niet echt schoon. Niet alleen kom je er zand, takjes, plastic flessen
en andere viezigheid tegen: bacteriën die in dit water leven kunnen
gevaarlijk zijn. In 2005 werd bijvoorbeeld een groep Amerikaanse
toeristen in Salzburg ziek. In eerste instantie werd gedacht aan
voedselvergiftiging. Maar naar verder onderzoek bleek dat het op de
dag van hun aankomst extreem hard had geregend in Salzburg. De hal
van het hotel waar de groep zou verblijven was overstroomd en
voordat ze werden overgeplaatst naar een ander hotel hebben de
Amerikanen geholpen met het opruimen van het hotel. Het water in
de hal van het hotel bleek besmet te zijn met water uit de riolering.
Hierdoor waren de toeristen besmet met het Norovirus. (URL 1)

Vragen en opdrachten
2.

Wateroverlast.

a. De Amerikanen in de tekst werden ziek doordat ze in aanraking
waren gekomen met water dat besmet was met rioolwater. Denk
je dat dit soort problemen ook voor kunnen komen wanneer het in
Nederland een keer flink regent? Waarom wel of niet?
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2.4

Figuur 2.3: Een kaart die de
hoogteverschillen in Nederland
weergeeft. De donkergroene
gedeeltes liggen onder de
zeespiegel.

De strijd tegen het water

Nederland strijdt al eeuwenlang tegen het water. Het is ook niet zo
vreemd dat dit noodzakelijk is. Kijk maar naar het kaartje in Figuur
2.3: een heel groot deel van Nederland ligt onder de zeespiegel. Heel
lang geleden werden huizen op terpen (een soort kunstmatige
heuvels) gebouwd om ze te beschermen tegen het water. In de
Middeleeuwen zijn we begonnen met het bouwen van dijken. Toch
ging het nog steeds vaak mis. In 1953 overstroomde in de provincies
Zeeland en Zuid-Holland een groot deel van het land. 1836 mensen
kwamen om het leven en 72.000 mensen werden geëvacueerd. Na
deze watersnoodramp werden de Deltawerken gebouwd.
Toch is de zee niet het enige gevaar. In de twaalfde eeuw is al
begonnen met het bouwen van dijken langs rivieren. Toen braken
dijken nog regelmatig door en moesten ze weer opnieuw worden
opgebouwd. Dit zorgde ervoor dat dijken vaak erg kronkelig waren.
Met de oprichting van Rijkswaterstaat in 1789 nam het aantal
overstromingen af, in 1926 was de laatste grote overstroming.
Toch is het nu niet zo dat we klaar zijn met de strijd tegen het water.
Het tegendeel is zelfs waar. Want een derde richting waar water
vandaan kan komen, zorgt tegenwoordig juist voor veel problemen:
overlast door grote hoeveelheden regen. Extreme regenval in het
buitenland zorgt ervoor dat rivieren veel water aanvoeren. Dit was
bijvoorbeeld in 1995 het geval: veel mensen die langs de Maas en de
Waal woonden, werden uit voorzorg met vee en al geëvacueerd.
Als er in eigen land in korte tijd veel regen valt, bijvoorbeeld meer
dan 40 mm in een avond, geeft dat problemen. In 1998 bijvoorbeeld,
viel er zo veel regen dat al het water niet kon worden afgevoerd en
veel gebieden blank stonden. Maar er zijn ook recentere voorbeelden:
bijvoorbeeld in november 2013. Toen had de brandweer de handen
vol met door de regen ondergelopen kelders in Zandvoort, Santpoort,
Haarlem en Laren.

Vragen en opdrachten
3.

De strijd tegen het water.

a.

Zoek op internet een recent nieuwsbericht over wateroverlast.
Maak een korte samenvatting. Hierin staat in ieder geval:
i. waar deed de overlast zich voor?
ii. waardoor het probleem werd veroorzaakt;
iii. wat er precies voor overlast was
Noem een voorbeeld van wateroverlast dat je zelf hebt
meegemaakt. Als je zelf geen voorbeeld weet, kun je
bijvoorbeeld aan je ouders vragen of zij wel een voorbeeld
hebben.
De grote overstromingen in 1953 noemen we de watersnoodramp.
Wanneer noem je volgens jou iets een ramp? Was het voorbeeld
wat je in b. noemde een ramp?

b.

c.
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2.5

Regenmetingen

Om meer te weten te komen over het klimaat zijn metingen nodig.
Om bijvoorbeeld te weten dat de hoeveelheid neerslag in de
afgelopen jaren is veranderd, is het nodig geweest om die
hoeveelheid te meten. Daarbij is het belangrijk dat je weet dat het in
Groningen niet evenveel regent als in Rotterdam. Stel je voor dat je
alleen in Rotterdam de hoeveelheid regen meet. Krijg je dan niet een
verkeerd beeld van hoeveel regen er echt is gevallen in Nederland?
Ideaal gezien zou je dus op elke straathoek een weerstation hebben.
Maar dit is natuurlijk praktisch gezien niet mogelijk. In dit project ga
je zelf metingen doen aan de hoeveelheid regen. Deze metingen
onderzoeken jullie zelf, maar je levert de meetresultaten ook aan
instanties die onderzoek doen naar klimaatverandering. Zo hebben
deze instanties veel meer gegevens dan ze normaal zouden hebben
als ze alleen naar hun eigen weerstations kijken. Op deze manier
dragen jullie dus een steentje bij aan wetenschappelijk onderzoek.
Dit wordt citizen science genoemd.

Figuur 2.4: kaart meetstations in Nederland.
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Jullie bijdrage is ook in een ander opzicht belangrijk. In Nederland
kan de hoeveelheid neerslag tot veel overlast leiden, maar in Afrika
kunnen de gevolgen veel groter zijn. Daarom is het ook in Afrika
belangrijk om goede informatie over de hoeveelheid neerslag en de
verdeling daarvan over de verschillende locaties te hebben. Het
verzamelen van voldoende meetgegevens is echter moeilijk; het is
een groot gebied en er zijn niet voldoende meetstations. Als het in
Nederland lukt om met citizen science op te zetten, kan het ook in
Afrika, met behulp van scholen, worden toegepast.

Vragen en opdrachten
4.

Wateroverlast.

a. Wat hebben klimaatverandering en wateroverlast met elkaar te
maken?
b. Welke problemen kan water met zich meebrengen? Noem ten
minste twee voorbeelden.
c. Hoe strijdt Nederland tegen het water? Geef ten minste twee
voorbeelden.
d. Waarom is onderzoek naar regen nuttig bij waterproblemen?

2.6
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Extra informatie en bronnen
Klimaatverandering: URL 2, URL 3, URL 4;
NLT-module Ruimte voor de rivier: URL 5.
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3 Neerslagmeting
Op de hoeveelheid neerslag te meten ga je gebruik maken van een
regenmeter. In dit hoofdstuk leer je wat er nodig is om betrouwbaar
en nauwkeurig neerslag te kunnen meten. Je gaat met een
professionele regenmeter zelf neerslag meten. Dit is eenzelfde type
meter als het KNMI gebruikt. Je leert hoe je deze regenmeter
bedient.

Leerdoelen
Na dit hoofdstuk kun je:
 uitleggen hoe je de hoeveelheid neerslag kunt meten;
 de voorwaarden benoemen waaraan een regenmeter moet
voldoen en deze vertalen naar een ontwerp;
 de voorwaarden benoemen waar de locatie van een
regenmeter aan moet voldoen;
 de regenmeter bedienen;
 samenwerken om tot een ontwerp te komen;
 een resultaat presenteren.

3.1 Regenmeters

Figuur 3.1: Koreaanse regenmeter
uit de 15e eeuw (bron: Stichting
Rioned).

Het meten van de hoeveelheid neerslag gebeurt al heel lang. De
eerste neerslagmetingen vonden plaats voor de landbouw. De oudst
bekende bron die melding maakt van neerslagmetingen is een
geschrift uit India uit de 4e eeuw voor Christus:
“Een kom, zo breed als een Aratni (45 cm) wordt opgezet als een
regenmeter. Naar gelang de regenval meer of minder is, zal de
opzichter de zaden zaaien die meer of minder water nodig hebben.”
In de 15e eeuw introduceerde Korea ook regenmeters voor de
landbouw (zie Figuur 3.1). Deze meters zijn ongewijzigd tot in de 20e
eeuw gebruikt.
In Europa vonden de eerste neerslagmetingen pas in de 17e eeuw
plaats. Ook werden toen diverse meetinstrumenten uitgevonden,
zoals in Engeland de kantelbakregenmeter van Christopher Wren. De
eerste geregistreerde neerslagmetingen komen uit Frankrijk van de
Academie Royale des Sciences. Vanaf de 18e eeuw registreert het
KNMI ook in Nederland systematisch de neerslagmetingen.

Figuur 3.2: Handregenmeter.
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Voor neerslagmetingen zijn veel soorten meters te gebruiken. De
meest bekende is waarschijnlijk de handregenmeter, waarvan in
Figuur 3.2 een voorbeeld is gegeven. Deze meter vangt de neerslag op
in een trechter, waarna het water in een reservoir terechtkomt. Op
vaste tijden lees je de meter uit. Dan gooi je de inhoud handmatig in
een maatbeker leeg. De handregenmeters zijn zeer betrouwbaar. In
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tegenstelling tot andere regenmeters hebben ze geen bewegende
onderdelen.
De handregenmeter is eenvoudig zelf te maken en af te lezen. Elk
type regenmeter heeft zijn voor- en nadelen.
Om goed te kunnen meten voldoet de constructie van een regenmeter
aan het volgende:
 in- of uitspatten van regen mag niet voorkomen;
 de opgevangen neerslag mag niet verdampen;
 als er sneeuw in de meter valt, kun je de hoeveelheid pas
meten als deze is gesmolten, wat op sommige plaatsen
verwarming vereist.

Vragen en opdrachten
5.

Ontwerp een regenmeter die voldoet aan bovenstaande eisen.
Vraag aan je docent hoe je deze opdracht moet verwerken.

6.

Ook de locatie van de regenmeter is aan voorwaarden
onderhevig. Bedenk wat voor voorwaarden dat kunnen zijn.
Schrijf deze op.

7.

De regenmeter is al op een locatie bij je school opgesteld. Geef
deze locatie weer op een kaart (bijvoorbeeld via Google Maps) en
beschrijf of de locatie voldoet aan de voorwaarden die je in
vraag 6 hebt genoemd.

3.2 Kantelbakje
In het onderzoek gaan jullie gebruik maken van een regenmeter met
een kantelbakje (in het Engels tipping-bucket genoemd). In Figuur 3.3
zie je één van de eerste uitvoeringen van zo’n meter. Figuur 3.4 geeft
de modernere uitvoering die je zult gaan gebruiken; de Vantage Pro2.
Het apparaat bestaat uit een aantal meetsensoren en een console.
Met de sensoren wordt naast de hoeveelheid neerslag ook de
temperatuur, de relatieve vochtigheid, de windsnelheid en
windrichting gemeten, maar deze meetwaarden worden in deze
module niet gebruikt. De sensoren voor temperatuur en
luchtvochtigheid zijn onder een stralingsschild bevestigd.
Figuur 3.3: Antieke regenmeter
met een kantelbakje.

Alle gemeten waarden worden verzameld door de SIM die zich in een
kastje aan de voorzijde bevindt. Dit kastje bevat ook een zonnecel
voor de benodigde stroom. De SIM bevat een antenne waarmee de
meetwaarden draadloos naar de console worden verstuurd.
Een kantelbakje bestaat uit twee opvangreservoirs, die als een soort
wip op een horizontale as zijn bevestigd. Eén van de reservoirs
bevindt zich onder de opvangtrechter; de opvangtrechter is de zwarte
kap op de foto. Als het regent loopt er water in het reservoir. Zodra
dit vol is, klapt de wip om. Het lege reservoir schuift nu onder de
opvangtrechter en het volle reservoir leegt zich. De wip slaat steeds
om als een vaste hoeveelheid neerslag is opgevangen. Elke keer dat
de wip omslaat wordt geregistreerd. Uit het aantal keren dat dit
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gebeurt, kun je de hoeveelheid neerslag bepalen. Uit de tijd tussen
twee registraties kun je de hoeveelheid regen per uur bepalen, en dat
bepaalt weer de grootte van de bui.

Opvangtrechter
Windmeter
Antenne

Zonnecel

SIM

Stralingsschild

Figuur 3.4: Vantage Pro2 weerstation inclusief regenmeter van Davis Instruments (bron: handleiding Vantage Pro2).

De regenmeter kan de volgende waarden weergeven:
 in de display: de totale hoeveelheid neerslag in de laatste
15 minuten;
 in een grafiek: de totale hoeveelheid neerslag in de laatste
15 minuten, de laatste 24 uur, per dag, per maand, per jaar
of per bui;
 in de display: de huidige totale hoeveelheid neerslag per uur;
 in een grafiek: de hoogste waarden van de totale
hoeveelheid neerslag per min per dag, per maand of per jaar;
Daarnaast kan de meter nog andere waarden tonen, maar die zijn
voor deze module niet van belang.

Console
In Figuur 3.5 is de console van de Vantage Pro2 weergegeven. De
console bestaat uit een scherm en een aantal knoppen. Rechts van
het scherm zijn twaalf zogenaamde ‘command keys’ opgenomen en
daaronder bevinden zich vier ‘navigation keys’.

REGEN? METEN!
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Figuur 3.5: Console van de Vantage Pro2 met command keys en navigation keys (bron: handleiding Vantage Pro2).

Je hoeft de meter en de console niet te installeren, maar je gaat hem
wel uitlezen. De handelingen die je daarvoor verricht zijn afhankelijk
van de waarde die je wilt weten. In het volgende overzicht zijn de
handelingen beschreven die nodig zijn om waarden in de display af te
lezen:
 Als je de hoeveelheid neerslag van de laatste 24 uur wilt
weten, druk je op RAINDAY.
 Als je de hoeveelheid neerslag in de laatste bui wilt weten
druk je opnieuw op RAINDAY.
 Als je de hoeveelheid neerslag per uur wilt weten, druk je op
RAINYR.
 Als je de totale hoeveelheid neerslag in de maand wilt weten,
druk je nog een keer op RAINYR.
 Als je opnieuw op RAINYR drukt krijg je de totale hoeveelheid
neerslag in het jaar.
 In Figuur 3.6 is te zien waar je in het display de verschillende
waarden kunt aflezen. De meter biedt nog veel meer
mogelijkheden om waarden af te lezen. Dit kunnen
bijvoorbeeld overzichten zijn van de afgelopen maanden. In
het bovenstaande zijn de minimale handelingen opgenomen.
In de handleiding bij de meter is beschreven hoe je andere
meetwaarden kunt aflezen.
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Figuur 3.6: Aflezen waarden in de display van de Vantage Pro2
(bron: handleiding Vantage Pro2).

Vragen en opdrachten
8. Voer de bovenstaande handelingen uit op de regenmeter.
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4 Gegevensverwerking
Datum
7-5-2014
7-5-2014
7-5-2014
7-5-2014
7-5-2014
7-5-2014
7-5-2014
7-5-2014
7-5-2014
7-5-2014
7-5-2014
7-5-2014
7-5-2014
7-5-2014
7-5-2014
7-5-2014
7-5-2014
7-5-2014
7-5-2014
7-5-2014
7-5-2014
7-5-2014
7-5-2014
7-5-2014
8-5-2014
8-5-2014
8-5-2014
8-5-2014
8-5-2014
8-5-2014
8-5-2014
8-5-2014
8-5-2014
8-5-2014
8-5-2014
8-5-2014
8-5-2014
8-5-2014
8-5-2014
8-5-2014
8-5-2014
8-5-2014
8-5-2014
8-5-2014
8-5-2014
8-5-2014
8-5-2014
8-5-2014

Uur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Neerslag
(mm)
0
0
0
0
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,6
1,4
1,1
2,3
0,6
1,2
0,5
2,6
2,6
0,1
0
0

Tabel 4.1: Neerslaggegevens
van meetstation Valkenburg.
(bron: KNMI).
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Leerdoelen
Na deze les:
 kun je vertellen wat een tijdreeks is en waar je deze voor
gebruikt;
 ken je alle stappen die nodig zijn om uit een tijdreeks
tabellen en grafieken te maken;
 kun je een grafiek maken van een tijdreeks;
 kun je zelf gemiddelden, voortschrijdende gemiddelden,
gewogen gemiddelden en kwadratische afstand berekenen.

4.1

Tijdreeksen

In dit project meet je neerslag. Dat levert gegevens op: wanneer het
regent en hoeveel. De reeks van meetgegevens noem je een
tijdreeks. Je hebt immers steeds een tijdstip en een meetwaarde op
dat tijdstip. Je kunt die tijdreeks op zichzelf bekijken maar ook
vergelijken met andere gegevens. Tijdreeksen komen niet alleen in
de weerkunde voor. Ook andere vakgebieden gebruiken ze. Denk
bijvoorbeeld aan beurskoersen of werkloosheidscijfers
De tijdreeks kun je verder verwerken tot tabellen en grafieken.
Voordat je dat kunt doen volg je eerst de volgende stappen:
Controleren: Zijn alle metingen die je hebt uitgevoerd goed ingevuld?
Ben je niet per ongeluk ergens een cijfer vergeten? Heb je de
eenheden goed gebruikt (heb je bijvoorbeeld de waarde wel in
millimeters genoteerd en niet per ongeluk in centimeters?). Vaak kijkt
een onderzoeker of de grootste en kleinste waarden in een reeks
geloofwaardig zijn.
Aanvullen: Stel, je bent een dag vergeten te noteren, of de
neerslagmeter deed het niet. Misschien hebben andere groepjes in
jouw klas op die dag wel gegevens gemeten. Kun je deze gegevens
gebruiken voor je eigen tijdreeks? Waarschijnlijk wel. Maar je wilt
dan wel zeker weten dat de meetgegevens van die andere groep
kloppen.
Groeperen: In deze stap denk je goed na over wat je met de
gegevens wilt bereiken. Misschien wil je wel een overzicht van
neerslag per dag maken, en heb je voor elk uur de gevallen neerslag
verzameld. Dan tel je de gegevens van alle uren van de dag bij elkaar
op. Men noemt dit ook wel aggregeren.
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Maand
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Factor
1,100
1,089
1,091
1,071
1,064
1,046
1,045
1,042
1,058
1,047
1,063
1,073

Tabel 4.2:
Correctiefactor voor
wind (bron: KNMI).

Corrigeren: Als je fouten vindt bij de controle van de gegevens, dan
wil je die zo goed mogelijk corrigeren. Gaat het om verkeerd
noteren, dan is corrigeren gemakkelijk. Lastiger is het als iets mis is
met de gehele meting. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de wind.
Als het hard waait, in de herfst en winter, waaien druppels weg en zal
de neerslagmeter ze niet opvangen. In de zomer waait het dan weer
minder, maar houd je rekening met verdamping. Resultaat: je
neerslagmeter onderschat de echte neerslag. Dat kun je corrigeren
door alle metingen te verhogen met een factor.

Vragen en opdrachten
9.

Zoek of bedenk zelf drie andere toepassingen van tijdreeksen.
Noteer ze in je schrift.

10. In Tabel 4.1 zie je de meetgegevens per uur, van twee dagen in
Valkenburg, begin mei 2014. Wat zijn de maximum- en
minimumwaarden? Wat zou je een ongeloofwaardige meetwaarde
vinden?
11. In Tabel 4.1 zie je de meetgegevens per uur, van twee dagen,
van meetstation Valkenburg, begin mei 2014. Aggregeer deze
naar meetgegevens per dag.
12. Tabel 4.2 geeft de windcorrectiefactor weer. Hoe kun je de
gegevens in de tijdreeks voor Valkenburg corrigeren? Leg uit.
Voer de correctie uit op de tabel van vraag 11.

REGEN? METEN!
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4.2

Figuur 4.1: Een staafdiagram:
neerslag op Schiphol in mm (bron:
TU Delft).

Grafiek van een tijdreeks

Als de neerslagmetingen eenmaal voorbereid zijn, kun je aan de slag
met analyseren van je metingen. Een van de dingen die je doet in het
analyseproces is het maken van grafieken.
Je herinnert je de grafiektypen:
 beelddiagram: figuurtjes geven de hoeveelheden weer;
 staafdiagram: je kunt onderzoeksresultaten snel met elkaar
vergelijken. De staven staan los van elkaar;
 varianten zijn: (a) samengesteld staafdiagram: meer
diagrammen in één figuur (staven staan naast elkaar), (b)
gestapeld staafdiagram (staven staan bovenop elkaar), en het
(c) histogram (een staafdiagram van een frequentietabel, de
staven staan tegen elkaar aan);
 cirkeldiagram: geeft een beeld van de procentuele verdeling;
 lijndiagram: laat zien hoe een verschijnsel zich in de tijd
ontwikkelt;
Stel, je wilt bepalen wat voor type grafiek je gaat tekenen. Dan is het
goed om te bedenken wat je met die grafiek wilt zeggen. Heeft het
zin om het verloop in de tijd van een getal te tonen? Wat zegt het
meest?
Enkele voorbeelden:
 Maakt het verschil of het in de meetperiode veel of weinig
heeft geregend? Is dat veel of weinig ten opzichte van de
omliggende perioden, of ten opzichte van een jaar geleden?
 Als alle neerslag van de maand is gevallen in een paar dagen,
hoe geef je dat het beste aan in een grafiek?
 Heeft het zin om een lijndiagram te tekenen van het verloop
van alle neerslag bij elkaar opgeteld? Je weet dan zeker dat
je een stijgende lijn krijgt, en dat bij regenbuien die lijn
steiler omhoog zal lopen. Toch zegt een dergelijk grafiek
waarschijnlijk niet voldoende.

Vragen en opdrachten
13. Voor jouw onderzoeksdoeleinden zijn staafdiagrammen en
lijndiagrammen geschikt. Waarom? Wanneer zou je bijvoorbeeld
een lijndiagram van neerslagmetingen kunnen tekenen?

REGEN? METEN!
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Tijd
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
Totaal

H.v.H.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,5
2,5
0,7
0,9
2,9
1,0
2,1
1,1
2,6
0,7
0
0
0
15

R’dam
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1
0,7
2,1
1,3
0,4
2,1
1,9
0,9
1,4
3,3
2,3
0,3
0
0,1
16,9

V’burg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,6
1,4
1,1
2,3
0,6
1,2
0,5
2,6
2,6
0,1
0
0
14

Tabel 4.3: Neerslag in millimeter
van weerstations Hoek van
Holland, Rotterdam en Valkenburg
(ZH), 8 mei 2014.

Tijd

Mm

12:00

0,5

13:00

2,5

14:00

0,7

(0,5+2,5+0,7):3 = 1,2

15:00

0,9

(2,5+0,7+0,9):3 = 1,4

16:00

2,9

(0,7+0,9+2,9):3 = 1,5

17:00

1,0

(0,9+2,9+1,0):3 =1,6

18:00

2,1

(2,9+1,0+2,1):3 =2,0

19:00

1,1

(1,0+2,1+1,1):3 =1,4

4.3

Rekenen aan tijdreeksen

Centrummaten
In je wiskundeboek vind je wat centrummaten zijn: getallen die iets
zeggen over een aantal waarnemingen.
Een voorbeeld is het gemiddelde. Dat bereken je door het totaal van
de gemeten waarden te delen door het aantal metingen.

Andere centrummaten zijn de modus en de mediaan. De modus is het
meest voorkomende waarnemingsgetal; de mediaan is, wanneer je
alle waarnemingsgetallen sorteert op grootte, het middelste
waarnemingsgetal (wat doe je bij een even aantal
waarnemingsgetallen?).

Voortschrijdend gemiddelde
Om grafieken vloeiender te laten verlopen gebruik je vaak het
voortschrijdend gemiddeld. In plaats van de waarde in de tabel
neem je het gemiddelde van bijvoorbeeld de laatste drie waarden:

In Tabel 4.4 zie je voor deel van Tabel 4.3 een voorbeeld van het
voortschrijdend gemiddelde.
Hieronder zie je de grafieken van de tijdreeks en het voortschrijdend
gemiddelde. Je ziet dat het voortschrijdend gemiddelde minder op en
neer gaat dan de tijdreeks zelf. Het voortschrijdend gemiddelde heeft
een dempend effect. Het zorgt dat de extremen minder groot zijn.

Voortschrijdend
gemiddelde
-

Tabel 4.4: Voortschrijdend
gemiddelde.

Gewogen gemiddelde
Ook veel toegepast is het gewogen gemiddelde. Waarschijnlijk ken je
dit wel van een andere tijdreeks: je eigen rapport. Daarop telt een
schriftelijke overhoring bijvoorbeeld één keer mee en een proefwerk
twee keer. Het gewogen gemiddelde van: 5,6 (s.o.), 7,2 (pw), 6,8
(pw), 6,4 (s.o.) bereken je dan met:

Later in dit project zul je voorbeelden met neerslagmetingen
tegenkomen.

REGEN? METEN!
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Tijd
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Totaal

HvH
0,5
2,5
0,7
0,9
2,9
1,0
2,1
1,1

Rdam
0,7
2,1
1,3
0,4
2,1
1,9
0,9
1,4

V
-0,2
0,4
-0,6
0,5
0,8
-0,9
1,2
-0,3

V2
0,04
0,16
0,36
0,25
0,64
0,81
1,44
0,09
3,79

Tijd
Rdam Vburg V
V2
12:00
0,7
0
0,7 0,49
13:00
2,1
1,6
0,5 0,25
14:00
1,3
1,4
-0,1 0,01
15:00
0,4
1,1
-0,7 0,49
16:00
2,1
2,3
-0,2 0,04
17:00
1,9
0,6
1,3 1,69
18:00
0,9
1,2
-0,3 0,09
19:00
1,4
0,5
0,9 0,81
Totaal
3,87

Tabel 4.5: Kwadratische afstand
tussen de metingen (mm) van Hoek
van Holland en Rotterdam en tussen
Rotterdam en Valkenburg.

Kwadratische afstand
Soms is het nodig te kunnen zeggen of twee tijdreeksen “dicht bij
elkaar liggen”. Ook wil je weten of de ene tijdreeks dichterbij jouw
meting dan een andere. Een veelgebruikte techniek hiervoor is de
kwadratische afstand. Voor elke regel bereken je het verschil tussen
de waarden in de twee reeksen. Het kwadraat van die waarden tel je
op, en de som is dan een maat voor het dicht bij elkaar liggen.
Kijk naar de tijdreeksen in Tabel 4.5. Daarin is steeds het verschil (V)
tussen de metingen van twee stations berekend. Ook is het kwadraat
daarvan (V2) berekend.

Vragen en opdrachten
14. Waarom zijn modus en mediaan geen goede maat bij
neerslagmetingen per dag in Nederland?
15. Waarom zijn in de tabel met de voortschrijdende gemiddeldes de
bovenste twee regels niet ingevuld?
16. Maak van de tijdreeks voor Rotterdam in Tabel 4.3 een grafiek.
Bereken ook de voortschrijdende gemiddeldes en teken deze
erbij in de grafiek.
17. Bekijk Tabel 4.5. Hoe zie je dat de metingen in Rotterdam en
Hoek van Holland dichter bij elkaar liggen dan die in Rotterdam
en Valkenburg? Waarom is het belangrijk dat beide tijdreeksen
even lang zijn?
18. Vul de tabellen aan met de metingen van alle neerslaguren van 8
mei 2014, dus van 11 uur t/m 0 uur. Wat zijn nu je conclusies?
*Kun je in je tabel ook zien waar het verschil vandaan komt?

REGEN? METEN!
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5 Regenwaterkwaliteit
Hoofdstuk 2 ging over wateroverlast en het feit dat dat water niet
alleen vervelend kan zijn, maar ook nog eens gevaarlijk voor de
volksgezondheid. Regenwater dat besmet is met rioolwater is
natuurlijk niet heel goed voor je. Maar is gewoon regenwater ook zo
slecht voor je? Dat ga je in dit hoofdstuk uitzoeken door middel van
een aantal experimenten.

Leerdoelen
Na dit hoofdstuk:

kun je de pH van regenwater bepalen door middel van universeel
indicatorpapier;

weet je hoe je regenwater kunt zuiveren en of het water dan ook
echt zuiver is;

kun je bepalen of er micro-organismen in regenwater leven door
het uitplaten van dit regenwater op een agarplaat

5.1

Figuur 5.1: Dit beeld van kalksteen
is aangetast door zure regen.

Experiment 1: de pH van regenwater

Een paar jaar geleden kwam zure regen een regelmatig in het nieuws.
In Figuur 5.1 zie je een gevolg van zure regen. Bepaalde soorten steen
(zoals kalksteen) lossen op in zure regen. Zure regen kan mooie, oude
beelden als die op kerken aantasten. Zure regen heeft niet alleen
nadelige gevolgen voor gebouwen maar ook voor de natuur. Normale
regen heeft een pH van 6. Regen heet zure regen als de pH lager is
dan 5. De regen is dan zuur doordat in de lucht SO2 (uit bijvoorbeeld
uitlaatgassen) is omgezet in H2SO4.
Je bekijkt nu of de regen die jij hebt opgevangen verzuurd is.

Benodigdheden






regenwater;
kraanwater;
universeel indicatorpapier;
kleurenschaal;
druppelpipet

Uitvoering
 Druppel met een druppelpipet een beetje regenwater op het
indicatorpapier.
 Vergelijk direct de kleur die ontstaat met de kleurenschaal en
lees de pH af.
 Schrijf deze waarde op.
 Doe nu hetzelfde voor het kraanwater. Schrijf ook deze pH
waarde op.

REGEN? METEN!
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Vragen en opdrachten
19. Experiment 1: de pH van regenwater.
a.
b.

c.
d.

REGEN? METEN!

Wat was de pH van je regenwater? En wat was de pH van het
kraanwater?
Normaal kraanwater heeft een pH van 7. Niet-vervuild
regenwater heeft een pH van 6. Is regenwater dan zuurder of
basischer dan kraanwater?
Regenwater dat een pH heeft lager dan 5 is vervuild. We noemen
dit zure regen. Was jouw regenwater zure regen?
Zoek op internet een aantal gevolgen van zure regen op.
Beschrijf deze kort.
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5.2

Experiment 2: regenwater zuiveren

De regen die je hebt opgevangen ziet er waarschijnlijk niet al te fris
uit. Misschien zit er wel zand in of als het regenwater wat langer in
een plas heeft gestaan, leven er al beestjes in.
Je bekijkt nu of het mogelijk is om dit regenwater zelf te zuiveren.

Benodigdheden










regenwater;
universeel indicatorpapier;
kleurenschaal;
actieve kool;
filtreerpapier;
trechter;
reageerbuisjes;
druppelpipet
spatel

Uitvoering
 Bekijk eerst het ongezuiverde regenwater. Wat is de kleur? De
geur? Welke pH heb je bepaald in de vorige proef? Schrijf je
waarnemingen op.
 Doe in een maatcilinder de helft van je regenwater. Je gaat
namelijk maar de helft zuiveren, de andere ongezuiverde
helft heb je later nog nodig in experiment 3.
 Vouw een filtreerpapiertje en zet dit in een trechter. Plaats
deze trechter boven een schone reageerbuis en filtreer het
regenwater vervolgens.
 Doe vervolgens met de spatel een schepje actieve kool in de
reageerbuis en schudt flink.
 Vouw een schoon filtreerpapiertje en zet dit in een trechter.
Plaats deze trechter boven een schone reageerbuis en filtreer
het regenwater opnieuw.
 Bepaal de pH van dit gezuiverde regenwater zoals beschreven
in experiment 1. Schrijf de pH op.
 Bekijk ook de kleur en de geur. Schrijf je waarnemingen op.
 Bewaar het gewone regenwater en het gezuiverde regenwater
in afgesloten reageerbuizen.

Vragen en opdrachten
20. Regenwater zuiveren.
a. Maak een overzichtelijke tabel van je waarnemingen. Vermeldt in
ieder geval kleur, geur en pH voor en na de zuivering.
b. Wat is adsorberen? En wat heeft actieve kool hiermee te maken?
c. Denk je dat het regenwater nu goed gezuiverd is? Licht je
antwoord toe.

REGEN? METEN!
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5.3

Experiment 3: micro-organismen

In experiment 2 heb je geprobeerd om regenwater te zuiveren. In
Hoofdstuk 2 heb je al geleerd dat een risico van vervuild regenwater
is dat er bacteriën in leven waar wij als mens ziek van kunnen
worden. Zitten deze micro-organismen ook in normaal regenwater? En
als dat zo is, zijn deze micro-organismen verwijderd door de zuivering
in experiment 2?

Benodigdheden












ongezuiverd regenwater;
gezuiverd regenwater;
extra: water uit een plas;
kraanwater;
entnaald;
agarplaat;
watervaste stift;
brander;
lucifers;
wegwerphandschoenen;
alcohol 97%

Uitvoering
Figuur 5.2: Een voorbeeld van een
agarplaat die in drieën is
verdeeld.

REGEN? METEN!

 Pak je agarplaat en verdeel de onderkant van de plaat met de
watervaste stift in drieën (in vieren als je ook water uit een
plas wilt onderzoeken). Zet op elk deel wat je daar wilt
uitplaten: regenwater, gezuiverd regenwater of kraanwater.
LET OP: HAAL HET DEKSEL NIET VAN DE AGARPLAAT AF!
 Maak het oppervlak van de tafel schoon met de alcohol. Trek
handschoenen aan.
 Steek de brander aan en zet deze op de kleurloze vlam.
 Plaats de agarplaat, de reageerbuizen met regenwater en de
entnaald binnen 30 cm van de brander.
 Verhit de entnaald in de vlam tot deze rood gloeit.
 Laat de entnaald afkoelen (tip: Om zeker te weten dat deze
koud is kun je hem voorzichtig tegen het deksel van de
agarplaat aan tikken. Als er geen condens ontstaat dan is de
naald koud.)
 Steek de entnaald in het gewone regenwater.
 Zet met de entnaald heel lichtjes strepen in één derde van de
agarplaat (niet zo hard duwen dat de agar kapot gaat) tot dit
deel van de plaat vol is.
 Verwarm de entnaald weer tot hij rood gloeit.
 Herhaal de procedure voor het gezuiverde regenwater en het
kraanwater.
 Lever je plaat in en kom over een paar dagen nog eens kijken
of er iets gegroeid is.
 Vergeet niet je waarnemingen op te schrijven of een foto te
maken.
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Vragen en opdrachten
21. Micro-organismen in regenwater.
a. Waarom is het nodig vlakbij de vlam te werken?
b. Is er iets gegroeid op de platen? Hoeveel kolonies kun je tellen in
elk deel van de plaat? Zijn er verschillende soorten kolonies
aanwezig? Schrijf je waarnemingen op in een tabel.
c. Heeft de zuivering geholpen om het aantal bacteriën in het
regenwater te verkleinen? Zo nee, wat is een manier om de
bacteriën wel te verwijderen?
d. Is er een verschil tussen het aantal bacteriën in regenwater en
kraanwater?
e. Kun je op de manier die is beschreven in dit hoofdstuk zuiver
regenwater krijgen? Licht je antwoord toe.

REGEN? METEN!
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6 Het ontstaan van neerslag
De laatste tijd zijn er regelmatig berichten in het nieuws over
overstromingen en andere vormen van wateroverlast. Het lijkt wel
alsof er meer neerslag valt dan vroeger. Toch is de hoeveelheid
neerslag op zich niet de oorzaak van de overlast. Waardoor ontstaat
deze dan wel? Door klimaatverandering worden de perioden tussen
buien langer, maar de buien zelf worden heviger. Er valt dan in korte
tijd heel veel regen. In dit hoofdstuk ga je ontdekken hoe dat komt.

Leerdoelen
Na dit









hoofdstuk kun je:
uitleggen wat een verzadigde damp is;
uitleggen wat stoom is;
uitleggen welk verband er bestaat tussen de hoeveelheid
waterdamp per volume en druk;
uitleggen welk verband er bestaat tussen de hoeveelheid
waterdamp per volume en temperatuur;
uitleggen wat de gevolgen van de opwarming van de Aarde
zijn voor de hoeveelheid neerslag die jaarlijks valt;
de waterkringloop uitleggen;
een formule begrijpen en toepassen;
kun je informatie aflezen in een grafiek.

6.1 Demo 1: kokend water
Als je water tot 100°C verwarmt, gaat het koken. Er ontstaat dan
waterdamp. De waterdamp kan zichtbaar worden gemaakt in de vorm
van stoom. Hoe je dat kunt doen, leer je aan de hand van een demo
en een applet.

Benodigdheden





een groot bekerglas;
gasbrander;
driepoot;
een ruime hoeveelheid water

Uitvoering
Figuur 6.1: Kokend water.

 Doe water in het bekerglas en zet deze op de driepoot;
 breng met de brander het water aan de kook;
 haal de brander met een snelle beweging onder de driepoot
vandaan.

Vragen en opdrachten
22. Beschrijf wat je waarneemt tijdens de demo “Kokend water”.

REGEN? METEN!
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Verzadiging
Bij scheikunde en natuurkunde is verteld dat een stof in drie
verschillende fasen kan voorkomen: vast, vloeibaar en gas. Deze fasen
kunnen in elkaar overgaan. Aan het oppervlak van een hoeveelheid
water ontsnappen continu moleculen uit de vloeistof (verdampen).
Deze moleculen komen in de waterdamp terecht. Gelijktijdig keren er
moleculen van de damp terug in de vloeistof (condenseren). Als er
evenveel moleculen verdampen als condenseren, is er sprake van een
evenwicht. De damp kan niet meer moleculen bevatten en is dan
verzadigd.
Figuur 6.2: Drie fasen van water.

Lucht bestaat voor het grootste deel uit stikstof (78%) en zuurstof
(21%), maar bevat daarnaast ook een hoeveelheid waterdamp. De
hoeveelheid waterdamp die lucht kan bevatten is afhankelijk van de
temperatuur. Dit is weergegeven in Figuur 6.3. Als bij een bepaalde
temperatuur de hoeveelheid waterdamp groter is dan de waarde
volgens de grafiek, zal condensatie gaan optreden.

Figuur 6.3: Maximum hoeveel waterdamp die lucht met een bepaalde
temperatuur kan bevatten, op basis van gegevens in BINAS.

Voorbeeld
Op een warme zomerdag geeft de thermometer een temperatuur aan
van 30 °C. Je besluit om een glas koud water in te schenken. Als je
het water wilt opdrinken, blijkt dat het glas niet alleen koud is, maar
ook nat aan de buitenkant. Hoe komt dat?
In de grafiek kun je aflezen dat lucht met een temperatuur van 30 °C
maximaal circa 30 g/m3 waterdamp kan bevatten. Ga er van uit dat
de lucht op de betreffende dag 27 g/m3 bevat (punt A in de grafiek).
Dit is dus onder de maximumwaarde en alle water zal in de vorm van
damp voorkomen.

REGEN? METEN!
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Stel nu dat het glas met koud water een temperatuur heeft van 10
°C. Lucht van deze temperatuur kan slechts 9 g/m3 waterdamp
bevatten. De werkelijke hoeveelheid water in de lucht is hoger dan
deze waarde (punt B in de grafiek). 16 g/m3water zal condenseren en
dat voel je aan de buitenkant van het glas.

Vragen en opdrachten
23. Stoom.
a. Beschrijf wat stoom is. Gebruik eventueel internet voor
informatie.
b. Wat gebeurt er met de temperatuur van de waterdamp in de
demo als je de brander weghaalt?
c. Kies voor de beginsituatie een willekeurig punt in de grafiek
in Figuur 6.3 en beschrijf wat er met dit punt gebeurt als de
brander wordt weggehaald.
d. Wat betekent dit voor de hoeveelheid waterdamp die de lucht
kan bevatten?
e. Beschrijf wat er gebeurt als de temperatuur blijft dalen.

Eigenschappen van een gas (applet 1)
Lucht is verzadigd als de hoeveelheid waterdamp per volume het
maximum heeft bereikt. De lucht kan dan niet meer waterdamp
bevatten en de rest van het water zal condenseren. De temperatuur
bepaalt dit maximum: hoe hoger de temperatuur, hoe groter de
hoeveelheid waterdamp in de lucht kan zijn. Als de temperatuur
gelijk blijft, geldt dat de druk ten gevolge van de waterdamp recht
evenredig is met het de hoeveelheid waterdamp per volume:
(1)
met
pwater = de druk ten gevolge van de waterdamp in Pa;
n = de hoeveelheid waterdamp in gram;
V = het volume in m3;
C = een constante bepaald door de temperatuur
Met behulp van een applet leer je waarom het vergroten van de druk
leidt tot het condenseren van water.
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Uitvoering

Figuur 6.4: Applet gasproperties_nl.jar (bron: Phet).

 Start de applet gas-properties_nl.jar door het bestand met
de rechtermuisknop aan te klikken en vervolgens te kiezen
voor Open met > Internet Explorer. Deze applet is bij deze
module gevoegd, maar is ook te vinden op internet: URL 6.
 Kies in het rechtermenu onder Constant houden Parameter
voor Temperatuur.
 Klik in het rechtermenu op Meer keuzen.
 Vink in het rechtermenu Moleculen botsen aan. De overige
gegevens in het menu laat je zoals ze zijn.
 Klik op de handgreep van de pomp en haal deze op en neer.
Er stromen nu moleculen in het vat. De drukmeter geeft aan
hoe groot de druk is in atmosfeer. (1 atm = 1,01325.10 5 Pa).
Stop bij ongeveer 1 atm met pompen. Dit is de
uitgangssituatie.
 Lees de temperatuur af op de thermometer.
 Lees in het rechtermenu het aantal moleculen af.
 Klik met je muis op de handgreep aan de linkerkant van het
vat en duw die naar rechts. De temperatuur loopt in eerste
instantie op, maar zal vervolgens weer afnemen tot de
oorspronkelijke waarde. Dit is de eindsituatie. Lees de
waarde van de druk in deze situatie af.
 Herhaal de vorige drie stappen één of twee keer.

Vragen en opdrachten
24. Neem onderstaande zinnen over en omcirkel de juiste woorden.
Als je de handgreep naar rechts duwt, zal het volume van het vat
kleiner worden/groter worden/gelijk blijven. Het aantal
moleculen in het vat zal kleiner worden/groter worden/gelijk
blijven en daarmee zal de hoeveelheid waterdamp per volume
kleiner worden/groter worden/gelijk blijven. Dit leidt er toe dat
de druk in het vat kleiner zal worden/groter zal worden/gelijk
zal blijven.
25. Stel het volume in de uitgangssituatie op 1 m3.
a. Bereken met van formule (1) de waarde van constante C.
b. Bereken het volume in de eindsituatie.
26. Stel dat de beginsituatie is als punt A in de grafiek van Figuur 6.3.
Je weet nu wat er met de temperatuur en de hoeveelheid
waterdamp per volume gebeurt als de handgreep naar rechts
wordt geduwd.
a. Geef de eindsituatie aan in dezelfde grafiek.
b. Beschrijf wat er gebeurd als de handgreep maar ver genoeg
naar rechts wordt geduwd
27. In de demo blijft de hoeveelheid waterdamp in de lucht gelijk,
maar neemt de temperatuur af. Leg met behulp van de grafiek
6.3 uit dat de waterdamp dan gaan condenseren.
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6.2 Demo 3: wolk in een fles
Wolken bestaan uit een grote hoeveelheid minuscule waterdruppels
en ijskristallen. Ze zijn zo licht dat ze blijven zweven. De deeltjes
kunnen samenklonteren waardoor grotere druppels ontstaan, die
steeds zwaarder worden. Als ze zwaar genoeg zijn vallen de druppels
naar beneden en ontstaat neerslag. Niet overal in de lucht ontstaan
waterdruppels en ijskristallen. Om te begrijpen hoe dat komt, leer je
eerst om zelf een wolk te maken

Benodigdheden

Figuur 6.5:Voorbeeld van een
wolk in een fles.






plastic fles met dop;
ventiel of een andere manier om lucht in de fles te pompen;
fietspomp;
alcohol 97%

Uitvoering
 Doe een klein beetje alcohol in de fles en sluit hem af. Rol de
fles zodat de alcohol een laagje op de wand kan vormen.
 Haal de dop van de fles. In plaats daarvan plaats je het
ventiel op de fles. Als je geen ventiel beschikbaar hebt, kun
je gebruik maken van een kurk waar een gaatje is gemaakt.
 Sluit de fietspomp aan op het ventiel en pomp lucht in de
fles, totdat het pompen zwaar wordt;
 Als er genoeg lucht in de fles is gepompt, laat deze dan heel
snel ontsnappen.

Vragen en opdrachten
28. Beschrijf je waarnemingen tijdens de demo “Wolk in een fles”.
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Eigenschappen van een gas (applet 2)
De demo met de wolk in de fles kun je nabootsen met de applet gasproperties_nl.jar van Phet: URL 6.

Uitvoering
 Start weer de applet gas-properties_nl.jar.
 Kies in het rechtermenu onder Constant houden voor Volume.
 Vink in het rechtermenu Moleculen botsen aan. De overige
gegevens in het menu laat je zoals ze zijn.
 Gebruik de pomp om moleculen in het vat te brengen. Stop
bij ongeveer 4 atm met pompen.
 Lees de temperatuur af op de thermometer en de druk op de
drukmeter.
 Klik met je muis op de knop aan de bovenkant van het vat en
duw dat naar links. Het vat is open en er stromen moleculen
uit het vat. Sluit na een paar seconden het vat door de knop
weer naar rechts te duwen.
 Lees voor de nieuwe situatie de temperatuur en de druk af.
 Herhaal de vorige drie stappen één of twee keer.

Vragen en opdrachten
29. Neem onderstaande zinnen over en omcirkel de juiste woorden.
Als de knop aan de bovenkant van het vat naar links wordt
geduwd, zal het volume van het vat kleiner worden/groter
worden/gelijk blijven. Het aantal moleculen in het vat zal
kleiner worden/groter worden/gelijk blijven en daarmee zal de
hoeveelheid waterdamp per volume kleiner worden/groter
worden/gelijk blijven. Dit leidt er toe dat de temperatuur in het
vat kleiner zal worden/groter zal worden/gelijk zal blijven.
30. Stel dat de beginsituatie weer gelijk is aan punt A in de grafiek
van Figuur 6.3. Geef de eindsituatie aan in dezelfde grafiek.
31. Verklaar hoe de wolk in de fles is ontstaan. Gebruik daarbij het
begrip verzadiging.
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6.3

Kringloop van water

Het grootste gedeelte van het water op aarde bevindt zich in zeeën
en oceanen. Door het effect van de zonnestraling op het zeeoppervlak
ontstaat verdamping. Wetenschappers hebben vastgesteld dat bij een
stijging van de watertemperatuur met 1C de verdamping toeneemt
met 2%. Na verdamping maakt het water in de gasfase deel uit van de
atmosfeer, waar het gemiddeld 10 dagen verblijft.
De verdampte lucht bevindt zich op zeeniveau en de gemiddelde
luchtdruk bedraagt daar 1,013.105 Pa. De luchtdruk is een gevolg van
het gewicht van de luchtkolom die erboven aanwezig is. Daarbij
geldt: hoe hoger je komt, hoe kleiner het gewicht van de luchtkolom
en dus hoe lager de luchtdruk. Op een hoogte van 1 km is de
luchtdruk bijvoorbeeld afgenomen tot 0,894.105 Pa en op 5 km tot
0,541.105 Pa. Maar ook op een bepaalde hoogte is de luchtdruk niet
altijd en overal hetzelfde. Door bijvoorbeeld zonnestraling,
temperatuur, wind, bewolking en luchtvochtigheid ontstaan er
variaties: gebieden met een hogere druk en gebieden met een lagere
druk. De verdeling van de luchtdruk verandert continu.

Figuur 6.6: De waterkringloop (bron: www.onderwijsvanmorgen.nl).
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Aan het aardoppervlak is de temperatuur hoger dan op grotere hoogte
en warmere lucht heeft een kleinere dichtheid dan koude lucht. Het
gevolg is dat de warme lucht gaat stijgen. Op grotere hoogte is de
lucht sowieso al kouder. Omdat de luchtdruk daar ook nog laag is,
gaat de stijgende lucht uitzetten, waardoor deze nog verder afkoelt.
Door deze koeling wordt de waterdamp weer vloeibaar (condensatie),
waardoor wolken ontstaan. Afhankelijk van de atmosferische
gesteldheid ontstaat neerslag in de vorm van regen, sneeuw of hagel.
De hoeveelheid neerslag is gemiddelde over de Aarde gelijk aan de
verdamping. Uiteindelijk keert het water weer terug naar de oceaan,
ofwel rechtstreeks, ofwel na een lange reis door en over het land. Dit
heet de kringloop van water of hydrologische kringloop. Deze is
schematisch weergegeven in Figuur 6.6.
In de winter is het kouder en dus kan de lucht minder waterdamp vast
houden dan in de zomer. In Tabel 6.1 zijn de gemiddelde
temperaturen per maand opgenomen. Deze gegevens komen van het
KNMI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.

Tabel 6.1: Gemiddelde temperatuur per maand in Nederland (bron: KNMI).

Vragen en opdrachten
32. De maximale hoeveelheid waterdamp in de lucht.
 Maak een tabel in Excel met vier kolommen. Zet in de eerste
kolom komen de maanden van het jaar.
 Noem de volgende drie kolommen achtereenvolgens normaal,
2013 en 2014.
 Lees in Tabel 6.1 de waarden van de temperatuur per maand
af voor de drie situaties.
 Bepaal in Figuur 6.3 de hoeveelheid waterdamp die lucht bij
de afgelezen temperatuur kan bevatten.
 Schrijf de waarden voor de hoeveelheid waterdamp de tabel.
 Maak een grafiek van de hoeveelheid waterdamp gedurende
de maanden voor de normale situatie, voor 2013 en 2014.
 Bereken jaarlijkse gemiddelde hoeveelheid waterdamp die
lucht kan bevatten voor de normale situatie, voor 2013 en
2014.
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33. Gevolgen van de opwarming van de Aarde.
Door de opwarming van de Aarde neemt de tijd tussen de buien
toe en daarmee het gevaar voor verdroging van het landschap.
Daarnaast neemt de kans op een grote bui toe. Leg dit uit aan de
hand van de hoeveelheid water in de lucht en de verblijftijd van
het water in de lucht.
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7 Neerslagstatistiek
Groepsopdracht
Stel je klaslokaal voor als een gebied na een regenbui. Her en der
verspreid over de tafels staan bekertjes met een laagje water erin.
Dit zijn regenmeters. Eén van de bekertjes is omgevallen en dus leeg.
Bedenk hoe je de volgende vragen zou beantwoorden:
34. Hoe groot is de laag water die in het omgevallen bekertje zou
zitten als het niet was omgevallen? Schrijf op:
i. wat je werkwijze is;
ii. wat voor informatie je nodig hebt;
iii. wat voor gereedschap je gebruikt;
iv. welke berekening je uitvoert;
v. wat de uitkomst is
Schrijf alle mogelijkheden op die je je kunt voorstellen.
Hint: maak een overzicht van de situatie: teken het “gebied” op
schaal op papier, en ook de plaats van elk bekertje en de
hoeveelheid neerslag in het bekertje.
35. Hoeveel millimeter neerslag is er gemiddeld gevallen in het
lokaal, als met de bekertjes echte neerslag is gemeten?
Hint: de bovenkant van het bekertje is groter dan de onderkant.
36. Hoeveel liter neerslag zou er in totaal in het lokaal zijn gevallen?
Deze vragen zijn voorbeelden van neerslagstatistiek. Dat zijn
rekentechnieken op neerslaggegevens. De volgende paragrafen leggen
uit hoe weerkundigen deze problemen zouden aanpakken.

Leerdoelen
Na deze les:
 begrijp je in grote lijnen wat neerslagstatistiek is;
 kun je ontbrekende metingen aanvullen op verschillende
manieren: nearest neighbour, normal ratio en inverse
distance;
 kun je in eigen woorden vertellen wat een Thiessennet is;
 kun je een eenvoudig Thiessennet construeren op een kaart;
 (extra) kun je vertellen wat een isohyeet is;
 (extra) kun je uitleggen waarom neerslagradarbeelden helpen
in weersvoorspellingen.
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Benodigdheden




7.1

Een kaart van jouw regio, waarbij ook de plaatsen van de drie
dichtstbijzijnde meetstations uit Figuur 2.4 te zien zijn. Het
mooist is een afdruk van Google Maps of Bing Maps, of een
kopie of tekening van een kaart.
(kan klassikaal) Toegang tot een computer voor berekening
van afstanden.

Aanvullen van ontbrekende metingen

In de plaatsen Hoek van Holland, Rotterdam en Valkenburg staan
professionele regenmeters van het KNMI. De plaats Delft ligt tussen
deze drie meetstations in. Wat zou, als je geen metingen in Delft
uitvoert de beste schatting zijn van de neerslag in die plaats?
Delft ligt dicht bij Rotterdam. Het is dus best waarschijnlijk dat je
vrij goed zit, als je de neerslag in Rotterdam gebruikt. Rotterdam
heet dan de nearest neighbour, de dichtstbijzijnde buur van Delft.

Figuur 7.1: Delft en de drie
omliggende meetstations op de
kaart (bron: Google Maps).

Maar heb je het wel eens meegemaakt dat je helemaal natgeregend
naar huis komt fietsen van school, en dat thuis gewoon de zon schijnt?
Het is daarom beter naar meer dan één plaats in de buurt te kijken.
Je kunt denken aan het gemiddelde van de metingen in Hoek van
Holland, Rotterdam en Valkenburg. Dat is inderdaad een
veelgebruikte schattingsmethode. Hydrologen (wetenschappers die
zich bezig houden met water) noemen dit de normal ratio-methode.
In veel gevallen voldoet deze methode.

Maar het kan betrouwbaarder. Delft ligt namelijk van de drie het
dichtst bij Rotterdam (8 km). In Figuur 7.1 zie je dat Hoek van
Holland is (17 km), en Valkenburg (19 km), verder weg liggen. Stel, je
wilt een ontbrekende meting in Delft aanvullen met metingen in Hoek
van Holland, Valkenburg en Rotterdam. Dan is het handig om een
gewogen gemiddelde te gebruiken (in 4.3 is het gewogen gemiddelde
besproken).
Op die manier laat je Rotterdam van de drie het zwaarst meetellen.
Je gebruikt de afstand om de weegfactor te bepalen: hoe dichterbij,
hoe hoger. Om de afstand zwaar te laten meetellen neem je de
afstand in het kwadraat. Dat gebeurde ook al in 4.3, bij de
kwadratische afstand.

Deze methode heet de inverse distance-methode (“omgekeerde
afstand”).
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Stel nu dat je uit eerdere metingen weet:
 Delft heeft gemiddeld 58 mm/maand neerslag
 Rotterdam 50
 Valkenburg 55 en
 Hoek van Holland 59.
Zou je, als je die verschillen kent, nog steeds dezelfde weging
gebruiken? Het antwoord is nee, want ook deze verhouding kun je
meenemen:

Let op
Alle methoden die je hier hebt gezien zijn schattingen. Buien zijn
soms heel lokaal. Het kan gebeuren dat in Rotterdam een stortbui valt
en dat enkele kilometers verderop de zon schijnt. Als dat zou
gebeuren, is het waarschijnlijk dat Delft ook een stortbui heeft
gehad, maar het hoeft niet. Een schatting zit er vaak naast, maar is
tegelijkertijd het meest waarschijnlijke getal.
Om deze reden is het fijn als er meer meetgegevens beschikbaar zijn.
Als er meer neerslagmeters verspreid over een gebied staan, is de
meting daardoor betrouwbaarder.

Vragen en opdrachten
37. Maak voor jouw eigen school een figuur als Figuur 7.1, met de
drie dichtstbijzijnde meetstations van de kaart van Figuur 2.4.
Bepaal ook voor elk van de meetstations de afstand tot je school.
Je kunt dat via Internet doen met URL 7. Je kunt ook je school
intekenen op de kaart in Figuur 2.4, en dan met behulp van de
schaal van de kaart meten.
38. Geef de formule waarmee je een gewogen gemiddelde van de
weerstations berekent. Waarom staat in deze formule

?

Kun je een relatie leggen met een andere statistische methode?
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7.2

Gemiddelde neerslag in een gebied

De Amerikaanse weerkundige Alfred H. Thiessen (1872-1956) geeft in
1911 een techniek ontwikkeld om de gemiddelde neerslag in een
gebied te berekenen. Hij maakt daarbij gebruik van enkele
neerslagmetingen. Deze techniek kun je ook gebruiken in het
bekertjes-probleem aan het begin van dit hoofdstuk.
Je begint met de neerslagmeters in kaart te brengen in het gebied
waar ze staan.
 In het voorbeeld van Figuur 7.2 is een vierhoek H1H2H3H4 over
de kaart van Zuid-Holland getrokken. De vraag is: wat is de
gemiddelde neerslag in dat gebied?
 De neerslagmeters in Valkenburg, Rotterdam en Hoek van
Holland zijn genoemd: M1, M2 en M3.
 Tussen de meters trek je lijnstukken M1M2,M2M3 en M3M1.
 Van die lijnen bepaal je de middelloodlijnen.
 De middelloodlijnen snijden elkaar in punt S, en de randen
van het gebied in punten Ba, Bb en Bc.
 De lijnen SBa, SBb en SBc verdelen het gebied in drie stukken.
De oppervlaktes van die drie stukken verhouden zich als
11 : 10 : 5. Deze oppervlaktes hoef je niet precies te
berekenen, een benadering is voldoende.
 De gemiddelde neerslag kun je dan berekenen als het
gewogen gemiddelde van de metingen van M1, M2 en M3, met
de oppervlaktes als weegfactoren:

Deze techniek heet een Thiessennet, ofwel Thiessen-polygonen.

Figuur 7.2: Thiessennet van neerslagmeters in Zuid-Holland (bron kaart: Google).
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Het voorbeeld met drie meetpunten is redelijk eenvoudig. De
constructie is moeilijker als er meer meetpunten zijn. Zie
bijvoorbeeld deze opdeling in 4 gebieden:

Figuur 7.3: Thiessennet met vier meetpunten (bron kaart: Google).

Vragen en opdrachten
39. Hoe construeer je een middelloodlijn met passer en geodriehoek?
40. Je kent formules om de oppervlakten van rechthoeken,
driehoeken en nog meer figuren te berekenen. Hierboven zie je
ingewikkelder figuren. Wat is een manier om de oppervlakten
ongeveer te bepalen?
41. Construeer zelf op een stuk (afgedrukte of nagetekende) kaart
het Thiessennet met de drie omliggende meetstations.
OF (moeilijker): Construeer het Thiessennet met de drie
omliggende meetstations en het meetstation op je eigen school.
42. Bepaal de formule voor de gemiddelde neerslag in jouw regio met
behulp van de oppervlaktes.
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7.3

Extra: Isohyeten

Figuur 7.4: Isohyeten (bron: TU Delft).

Een andere methode om de gemiddelde neerslag in een gebied te
berekenen werkt met een kaart. Als je al weet hoeveel neerslag waar
is gevallen, is dat op de kaart aangegeven door isohyeten. Een
isohyeet is een lijn op de kaart die punten met dezelfde neerslag met
elkaar verbindt. Vergelijk dit met hoogtelijnen op een kaart. Het
woord isohyeet komt uit het Grieks: iso- (ισο-) betekent “gelijk” en
huetos (ύετός) betekent “regen”.
In Figuur 7.4 zijn de isohyeten van 70, 80, 90, 100, 110 en 120 mm
per jaar getekend. In de onderstaande tabel zijn de hokjes geteld
tussen de isohyeten.
mm/jaar
70-80
80-90
90-100
100-110
110-120
120-110

hokjes (ongeveer)
7
17
27
20
16
6

Je berekent de gemiddelde neerslag dan met het gewogen
gemiddelde, van het midden tussen twee isohyeten × het aantal
hokjes.

Vragen en opdrachten
43. Hierboven las je over isohyeten. Wat voor iso-lijnen op een kaart
ken je nog meer?
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7.4

Extra: Neerslagradarbeelden

De Buienradar, zie Figuur 7.5, meet ook neerslag. In feite is een
neerslagradarbeeld ook een tijdreeks.
Je hebt misschien zelf wel eens gemerkt dat een neerslagradarbeeld
niet erg nauwkeurig is. Dat komt omdat de radar zelf niet alles ziet.
Soms staat er een hoog gebouw in de weg. Ook wolken en
luchtvervuiling kunnen het beeld verstoren. De gegevens van een
neerslagmeter zijn wél nauwkeurig: elke druppel die is gemeten, is
ook echt gevallen. We hebben dus:
1. een neerslagradar, niet echt betrouwbaar, maar de radar ziet
wel meer plaatsen;
2. neerslagmeters, betrouwbaar, maar slechts voor één plaats.
Figuur 7.5:
Neerslagradarbeelden (bron:
Witteveen+Bos).

Figuur 7.6: Plaatsen A, B, C (in
rood) en D (in groen) op de
neerslagradar (bron:
Witteveen+Bos).

In Nederland zijn we gewend dat de weerman op het Journaal een
goede voorspelling kan geven. Dat is niet gemakkelijk. Computers die
de weersvoorspelling berekenen, hebben exacte neerslaggegevens van
elke plaats nodig. Hoe meer neerslagmeters er in het land staan, des
te beter is het weersvoorspellingsmodel.
In Afrika is het weerbericht bijvoorbeeld veel minder betrouwbaar,
omdat er niet genoeg neerslagmetingen zijn. Eén oplossing is om
gegevens van een neerslagradar en neerslagmeters samen te brengen.
Stel je voor dat op enkele plaatsen is gemeten met een
neerslagmeter, bijvoorbeeld op plaatsen A, B, C. Ook zijn er
radarbeelden, zoals in Figuur 7.6.
Met de metingen en de radarbeelden kan een weerkundige inschatten
hoeveel regen er op een vierde plaats D is gevallen. Dat noemen
weerkundigen Conditional Merging. De berekening lijkt op de
berekening uit het begin van dit hoofdstuk.

Vragen en opdrachten
44. Wat is een groot verschil tussen een tijdreeks zoals jij die maakt
met jouw neerslagmeter en die van de radar?
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8 Neerslagstatistiek in Excel
Dis hoofdstuk is een Excel-practicum met je eigen meetgegevens. Je
gaat de meetgegevens in Excel brengen. Daarna voer je er enkele
bewerkingen mee uit. Je gaat jouw resultaten vergelijken met de
gegevens van de omliggende meetstations.
Let er in deze les goed op dat je je werk af en toe opslaat!

Voorkennis
Voor deze les beheers je de bediening van Excel. Als je al:





weet hoe je in Excel gegevens invoert;
weet wat absoluut kopiëren is;
berekeningen en formules kunt gebruiken in Excel;
de formules voor som, gemiddelde, maximum en minimum
kent;
 weet hoe je tabellen en grafieken maakt in Excel;
dan kun je zonder problemen met dit hoofdstuk beginnen. Zo niet,
doe dan eerst de opdrachten in Bijlage A - Gegevens in Excel. Je kunt
ook naar dat hoofdstuk bladeren als je er niet helemaal uit komt.

Leerdoelen
Na deze les:
 kun je enkele bewerkingen uitvoeren met Excel die je helpen
jouw tijdreeks te verwerken;
 kun je neerslagstatistiek bedrijven met Excel;

Benodigdheden
Voor dit practicum heb je nodig:
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een computer met Excel, minimaal versie 2007;
een tekstbestand met de meetgegevens van je eigen
neerslagmeter, per vijf minuten en per uur;
een Excelbestand Leerlingensheet.xlsx met daarin:
o tabblad 3stations: meetgegevens van de (ten
opzichte van jouw school) omliggende meetstations
van het KNMI over de afgelopen maand, per uur;
o tabblad 10jaar: meetgegevens van het
dichtstbijzijnde weerstation van het KNMI over de
afgelopen tien jaar, per dag;
o tabblad EigenIN: de mogelijkheid je eigen
meetgegevens in te kopiëren.
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8.1

Meetgegevens naar Excel

De neerslagmeters leveren bestanden in tekstformaat op. Zo’n
bestand kun je zomaar niet openen in Excel. Je importeert het
bestand eerst in Excel.
Een fragment van het bestand zie je hieronder:
Meter,YYYYMMDD,HH,Neerslag_10-1mm
138456,20140508,17,19
138456,20140508,18,9
138456,20140508,19,14
138456,20140508,20,33
138456,20140508,21,23

45. Vraag: Je ziet in het tekstbestand op elke regel de meetgegevens
per uur. De regel met 138456,20140508,21,23 bevat de neerslag
in 10-1 mm die gevallen is tussen 21 uur en 22 uur. Hoeveel mm
neerslag is er gevallen tussen 19 uur en 21 uur? Rond af op 1
decimaal.

Kopieer je eigen meetgegevens naar Excel door de volgende stappen
te doen:
 Open in Excel het bestand Leerlingensheet.xlsx
 Ga naar het tabblad EigenIN. Je ziet in dat tabblad instructies
staan voor het kopiëren van je gegevens.
 Open het bestand met je eigen meetgegevens in
tekstformaat. Als je erop dubbelklikt, zal het geopend worden
in Kladblok.
 Selecteer alles in het tekstbestand. Een gemakkelijke manier
om dat te doen is Ctrl+A op het toetsenbord.
 Kopieer alle tekst door Ctrl+C te tikken op het toetsenbord.
 Ga naar Excel en ga in tabblad EigenIN staan in cel A1.
 Plak de gekopieerde tekst in Excel: Ctrl+V. De regels uit de
tekst komen in tabblad EigenIN te staan.
 In tabblad Eigen1 staan de zojuist geplakte gegevens mooi
getoond: de datum ziet eruit als een datum.
46. Vraag: schrijf de formule op die in cel A2 staat om het
meternummer te vertalen (selecteer de cel en kijk in de
formulebalk).
a) Leg deze formule in eigen woorden uit.
b) Leg ook uit hoe de berekening van de formule in cel B2 werkt.

Figuur 8.1: Filterknop in tabel.
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Verwijder dan de overbodige regels:
 Zet de gegevens in tabblad Eigen1 om in een tabel: ga in één
van de cellen staan, selecteer de gegevens door Ctrl+A. Kies
in het lint/menu voor Invoegen, en dan Tabel, en klik in het
venster dat verschijnt meteen op OK.
 Verwijder alle regels die leeg zijn, dus waarvoor
Meternummer, Datum, Uur, Neerslag_10-1mm leeg (-) zijn.
Gebruik hiervoor de filterknoppen in de kop van de tabel (zie
Figuur 8.1).
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Je gegevens staan nu in een tabel. Je tabel geeft de gegevens van
jouw metingen weer in tienden van millimeters. Nu voeg je een
nieuwe kolom toe in de tabel.
 Maak een nieuwe kolom in de tabel. Dat kan door op de
laatste kolom te klikken met de rechter muisknop, dan kiezen
voor Invoegen, dan voor Kolom rechts invoegen.
 Noem de kolom Neerslag_mm.
 Verzin zelf de formule die de neerslag in tienden millimeters
omrekent naar neerslag in millimeters.

8.2

Statistiek op je meetgegevens

Nu je je meetgegevens in tabblad Eigen1 hebt staan, kun je daarover
ook de eerste statistieken maken. Je begint met het berekenen van
de gemiddelde neerslag per uur over de meetperiode, en ook de
maximumwaarde.
 Maak boven de tabel in het tabblad Eigen1 ruimte voor je
statistieken: rechtsklik in de linkerkantlijn in regel 1 en kies
voor Invoegen. Boven de tabel verschijnt een nieuwe regel.
 Herhaal dit nog een keer.
 Typ in cel A1 de tekst “Gemiddelde neerslag (mm/u)”.
 Voeg in cel B1 de berekening van dat gemiddelde toe. Omdat
het zo kan zijn dat er soms geen meetwaarden zijn gebruik je
de functie GEMIDDELDE.ALS, met als conditie >=0. Zoek als
het nodig is in bijlage A.3 om te kijken welke Excel-functies
je kunt gebruiken. Herinner je dat je een kolom van een tabel
kunt selecteren door met je muis bovenin de kolomkop te
gaan staan. Je muisicoon verandert dan in een pijltje naar
beneden. Als je dan klikt met de linker muisknop, selecteer je
een hele kolom.
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8.3

Meetgegevens omliggende stations

Gebruik nu het tabblad 3Stations. Hierin staan de meetgegevens van
de drie dichtstbijzijnde meetstations bij jouw school. Je hebt deze
leren kennen in vragen 37, 38, 41 en 42 in hoofdstuk 7 Neerslagstatistiek.
 Zet de gegevens in dit tabblad om naar een tabel, zoals je
eerder in deze les hebt gedaan.
Het KNMI, dat de leverancier is van deze gegevens, noteert ook zijn
metingen in tienden van millimeters neerslag. Als een waarde kleiner
is dan 0,1 mm, dan staat deze in het bestand als -1. Daarom pas je
ook in deze tabel een formule toe om de neerslag van elk station om
te rekenen naar mm. Je hebt hierboven al gezien dat je een waarde
in tienden van mm omrekent naar een waarde in mm, je een formule
nodig hebt als:

Je gaat nu een stap verder: omdat ook de “-1” omrekent. Voor het
gemak reken je de -1 om naar 0,05 mm (dat is kleiner dan 0,1 mm en
groter dan nul).
Gebruik de formule:

⏟

⏟

In woorden staat hier:
ALS de waarde gelijk is aan -1
DAN toon 0,05
ANDERS de waarde gedeeld door 10
 Voeg drie kolommen toe in de tabel, en reken met de
bovenstaande formule om naar mm neerslag. Noem de
kolommen Plaatsnaam_mm, als de originele kolom
Plaatsnaam heet.
 Voeg boven de tabel twee lege regels toe, en voeg ook hier de
statistiek “Gemiddelde neerslag (mm/u)”. Doe de
berekeningen voor elk van de drie omliggende meetstations.
 In vraag 38 heb je een formule bedacht voor de berekening
van het gewogen gemiddelde volgens de inverse distancemethode. Voeg een kolom toe en vul deze met de formule.
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43

8.4

Extra: nog preciezer

De meest precieze schatting van de neerslag op een punt tussen drie
meetstations heb je gezien in paragraaf 7.1, waar uiteindelijk deze
formule werd opgesteld:

waarbij Delft heeft gemiddeld 58 mm/maand neerslag heeft,
Rotterdam 50, Valkenburg 55 en Hoek van Holland 59.
47. Je weet na het opstellen van de statistieken voor je eigen meting
een gemiddelde neerslag per uur; hetzelfde weet je voor de
omliggende meetstations. Stel met deze gegevens op dezelfde
manier als de formule hierboven een formule op voor de
schatting van de neerslag op jouw school.
 Voeg een kolom toe en vul deze met de formule van vraag 47.

8.5

Je meetgegevens aanvullen

In paragraaf 7.1 over het aanvullen van ontbrekende meetgegevens
zag je dat je het gewogen gemiddelde kunt gebruiken om gegevens
aan te vullen. Doe dit nu met je eigen meetgegevens in het tabblad
Eigen1. Als er meetgegevens ontbreken, staat in de kolom
Neerslag_10-1mm een “-” (minteken).
 Controleer met behulp van de filterknop in de kop van de
tabel in het tabblad Eigen1 of je ontbrekende regels hebt.
 Zoek voor die regels een waarde in het tabblad 3Stations en
vul de gegevens aan.
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8.6

Langjarige gegevens

Het tabblad 10jaar bevat de meetgegevens van het KNMI per dag, van
het dichtstbijzijnde weerstations.
 Zet de gegevens in dit tabblad om naar een tabel, zoals je
eerder in deze les hebt gedaan.
 Zoek met behulp van de filterknop in de kop van de tabel op
welke datum de meeste neerslag is gevallen. Noteer de datum
en de hoeveelheid neerslag.
 Je kunt met behulp van de filterknoppen ook sorteren.
Sorteer de tabel op afnemende neerslag.
 Voeg een kolom Maand toe; gebruik de Excel-functie MAAND
om de maand van de datum te berekenen.
48. Vraag: kun je uit de top-20 van neerslagdagen een vermoeden
noemen over:
a) in welke maand van het jaar zijn de ergste regendagen?
b) zijn er maanden in de afgelopen tien jaar met extreme
neerslag?
c) zijn er maanden waarin extreme neerslag minder lijkt voor te
komen?
49. Vraag: zoek op Internet of je ook nieuws kunt vinden over de
extreme dagen en vat dat samen in een paar regels.
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9 Terug naar het probleem
We zijn deze module begonnen met de strijd tegen het water. Je
hebt zelf onderzoek gedaan naar waterproblemen en hoeveelheid
regen. Wanneer je zelf onderzoek doet is het belangrijk om een
conclusie aan je resultaten te verbinden. Ook is het belangrijk om je
afvragen of de resultaten nauwkeuriger hadden gekund, of je deze op
een andere manier had kunnen verbeteren.
In dit hoofdstuk kijk je nog eens terug: hoe groot is het
waterprobleem bij jou in de buurt echt?

Leerdoelen
Na dit hoofdstuk:

Kun je een conclusie verbinden aan meetresultaten.

Kun je kritisch kijken naar je eigen resultaten.

9.1

Waterkwaliteit

In hoofdstuk 5 heb je gekeken naar de kwaliteit van regenwater.
Bekijk je resultaten nog eens en beantwoord de volgende vragen.

Vragen en opdrachten
50. Waterkwaliteit.
a. Is regenwater dat uit de lucht valt schadelijk voor de
volksgezondheid? Leg uit.
b. Denk je dat regenwater dat lang in plassen blijft staan schadelijk
is voor de volksgezondheid? Leg uit.
c. Heb je in de periode dat je gemeten hebt gebieden gezien waar
het water lang bleef staan? Of putten die zijn overstroomd?
d. Wat kun je concluderen over de waterkwaliteit in jullie omgeving
en de eventuele problemen daarmee? Licht je antwoord toe en
verwijs naar je resultaten.
e. Zijn er nog dingen die je achteraf gezien anders had willen doen
in je onderzoek?
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9.2

Regenmetingen

In hoofdstuk 8 heb je de resultaten van de regenmetingen
onderzocht. Bekijk je resultaten nog eens en beantwoord de volgende
vragen.

Vragen en opdrachten
51. Regenmetingen.
a. Viel er in de periode dat je gemeten hebt meer of minder regen
dan normaal?
b. Heb je in de periode dat je gemeten hebt nog bijzonderheden
gezien? Bijvoorbeeld een extreme bui waardoor het fietspad onder
water stond.
c. Kun je spreken van een watertekort of een teveel aan water? Leg
uit.
d. Wat kun je concluderen over de hoeveelheid regen en de
eventuele problemen daarmee? Licht je antwoord toe en verwijs
naar je resultaten.
e. Zijn er nog dingen die je achteraf gezien anders had willen doen in
je onderzoek?

9.3

Conclusie

Nu kun je een conclusie bedenken door de vraag waarmee we deze
module in hoofdstuk 1 zijn begonnen te beantwoorden. Beantwoord
hiervoor de volgende vragen.

Vragen en opdrachten
52. Conclusie.
a. Hoe groot zijn de waterproblemen door regen in jouw omgeving?
Leg uit.
b. Is het nodig om extra maatregelen te treffen? Zo ja, welke? Leg
uit.
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10 Slotdebat
Voor deze opdracht ga je met de klas een debat voeren over neerslag,
neerslagmeting en de gevolgen. Je gaat proberen elkaar te overtuigen
door eerst een toespraak te houden en dan te reageren op een
toespraak van je tegenstander.
Dit hoofdstuk geeft een aantal zaken weer waar je rekening mee
moet houden.

10.1
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De regels
Je gaat samenwerken in groepjes van drie.
o Elk groepje krijgt een stelling. Noteer in Tabel 10.1 of
je een voor- of tegenstander bent van de stelling.
o Vervolgens krijg je te horen tegen welke groep je het
gaat opnemen in het debat. Dit is bijvoorbeeld de
voorstander van een bepaalde stelling waar jij de
tegenstander van bent.
In je groepje heb je eerst 10 minuten tijd voor overleg en
zoek je eventueel nog op internet informatie over de stelling
die je hebt gekozen. Je bedenkt:
o een aantal (minimaal drie) argumenten voor jullie
stelling;
o een aantal (minimaal drie) argumenten tegen jullie
stelling.
Probeer je hierbij te verplaatsen in je tegenstander. Bedenk
wat die groep voor argumenten kan gebruiken, en bedenk hoe
je die argumenten kunt weerleggen. Noteer de argumenten.
Bedenk wie van het groepje het woord gaat doen tijdens het
debat.
o Eén groepslid houdt de toespraak over jullie
standpunt over de stelling.
o Een tweede groepslid reageert op de toespraak van de
tegenstander.
Na elk debat mag de hele klas stemmen over met wie ze het
eens zijn.
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10.2

De stellingen

Stelling

Voor

Tegen

Door het meten van neerslag leveren we een grote
bijdrage in de strijd tegen het water.
Neerslagmeting is weggegooid geld, want aan de regen
kunnen we toch niets doen.
De overheid moet veel geld beschikbaar stellen om
iedereen te beschermen tegen wateroverlast door regen.
Iedereen kan met eenvoudige maatregelen wateroverlast
voorkomen, ook bij hevige regenval.
Het is zinvol om naast de neerslag ook de wind en de
temperatuur te meten.
Citizen Science is onzin, burgers kunnen toch niet
nauwkeurig meten.
Tabel 10.1: Stellingen voor het slotdebat

10.3

Het debat

Elk debat gaat als volgt in zijn werk.
1. De klas stemt: wie is het eens met de stelling?
2. Toespraak van de voorstander van de stelling - 2 minuten.
3. Toespraak van de tegenstander van de stelling – 2 minuten.
4. De voorstander probeert de argumenten van de tegenstander
te weerleggen – 1 minuut.
5. De tegenstander probeert de argumenten van de voorstander
te weerleggen – 1 minuut.
6. De klas stemt: wie is het eens met de stelling? De groep die
de meeste mensen van mening heeft doen veranderen wint
het debat.
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Bijlage A Gegevens in Excel
Het programma Excel heeft allerlei mogelijkheden, onder andere om
te ordenen, te rekenen en grafieken te maken. Bij tijdreeksen van
metingen kun je bijvoorbeeld gemakkelijk optellingen maken en
gemiddelden, maxima en minima laten berekenen. Ook kun je
gemakkelijk een grafiek maken van een experiment. In deze les leer
je met Excel om te gaan zodat je straks aan de slag kunt met de
gegevensverwerking van je metingen.
Let er in deze les goed op dat je je werk af en toe opslaat!

Leerdoelen
Na deze les:
 kun je in Excel gegevens invoeren, waarbij je gebruik maakt
van de handigheden van het programma;
 weet je wat absoluut kopiëren is;
 kun je berekeningen en formules gebruiken in Excel;
 ken je de formules voor som, gemiddelde, maximum en
minimum in Excel;
 kun je tabellen en grafieken maken in Excel

Benodigdheden
Een computer met Excel, minimaal versie 2007. Het scherm ziet eruit
als hieronder.
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A.1

Figuur A.1: De tafel van drie in Excel.

De tafel van drie

Eerst ga je oefenen met een eenvoudige opdracht. Je maakt de tafel
van drie. Gebruik in Excel vanaf nu Blad 1
 Zet in cel A1: de tafel van en in cel E1 het getal 3.
 Zet in A3 het getal 1 en in cel A4 het getal 2.
 Selecteer de cellen A3 en A4.
 Pak met de muis (links) de vulgreep (rechtsonder) van cel A4
en trek deze naar beneden tot aan cel A12 en laat de
muisknop weer los.
 Zet in cel B3: keer en in cel C3: =E1. (Dat ‘=’-teken is
belangrijk want dan herkent Excel dat je in deze cel een
formule gaat plaatsen en niet gewoon een stukje tekst).
 Zet in cel D3: is en in cel E3: =A3*C3
 Selecteer de cellen B3, C3, D3 en E3.
 Pak met de muis de vulgreep die bij cel E3 staat en trek deze
naar beneden tot aan cel E12 en laat de muisknop weer los.
 Helaas: dit is niet de tafel van 3. Als je cel C4 selecteert dan
zie je in de formulebalk dat de inhoud ervan automatisch:
=E2 is, terwijl je verwacht dat dit =E1 was gebleven. Dat ga
je nu anders aanpakken.
 Klik in cel C3 en vervolgens in de formulebalk vóór E1:

 Druk op de functietoets F4 op het toetsenbord. Er verschijnen
dollartekens rondom E1: =$E$1.
 Druk daarna op Enter. De dollartekens zorgen ervoor dat bij
het kopiëren (met de vulgreep) E1 niet verandert. We
noemen dat absoluut kopiëren.
 Klik weer in cel C3. Trek met de vulgreep tot cel C12 en laat
de muisknop weer los. Je ziet nu wel de tafel van drie.
53. Vraag: Bekijk de inhoud van cel C4 en bekijk de formule in de
formulebalk. Wat valt je op in vergelijking met de vorige keer?
 Maak nu zelf de tafel van acht door de inhoud van E1 te
veranderen.
Zie je nu het voordeel van Excel: je verandert één cel, en alle
berekeningen veranderen mee.
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A.2

Formules

Je gaat nu formules leren maken in Excel. Gebruik in Excel nu Blad 2.
Francien heeft 200 euro op haar spaarrekening. Ze krijgt 4% rente per
jaar. Welk bedrag heeft zij na een jaar?
54. Vraag: Schrijf precies op hoe je dat berekent met een
rekenmachine.
Misschien had je wat anders, maar je gaat aan de slag met de
berekening 200 + 4% × 200.
 Zet in cel A2: percentage en in cel C2: 4%.
 Zet in cel A3: beginbedrag en in cel C3: 200.
 Zet in cel A5: jaar en in A6: saldo.
 Zet in cel B5 het getal 0 en in cel C5 het getal 1, selecteer
deze beide cellen en sleep de vulgreep van C5 naar L5.
 Zet in cel B6: =C3 . en in cel C6: =B6 + C2*B6.
 Neem de vulgreep van C6 en sleep deze naar L6. Wat heb je
nu in rij 6?
55. Vraag: Wat is hier mis gegaan?
Bekijk de inhoud van cel E6 en je ziet dat de formule in deze cel
rekent met D6 en E2. Maar in cel E2 staat niets. De bedoeling is daar
weer het percentage te hebben dat in C2 staat. Dus ga je C2 weer
absoluut kopiëren! Je gaat nu cel C6 zo veranderen dat je de inhoud
absoluut kunt kopiëren.
 Klik in cel C6. Zet vervolgens de cursor in de formulebalk vóór
C2.
 Vervolgens functietoets F4 en Enter. Je krijgt: =B6 + $C$2*B6
 Selecteer cel C6 en sleep de vulgreep naar cel L6. Wat heb je
nu in rij 6?
 Nu ga je nog het aantal decimalen instellen.
 Selecteer cellen B6 tot en met L6.
 Klik in de bovenste balk twee keer op Meer decimalen
instellen.
56. Vraag: Beschrijf kort de verandering in rij 6.
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A.3

Figuur A.2: Ingevulde tabel met
totaal en gemiddelde.

Som en gemiddelde

Gebruik in Excel vanaf nu Blad 3. Je gaat nu leren van een reeks
waarden de som en het gemiddelde te berekenen.
 Zet in cel A4: Datum en in B4: Neerslag (mm). Selecteer
beide cellen en maak de tekst vet door Ctrl+B op het
toetsenbord, of de knop B bovenin het scherm.
 Typ in de cellen A5 tot en met B13 de gegevens uit de tabel in
Figuur A.2 over. Let op: je ziet dat de data in de tabel
allemaal opeenvolgend zijn. Gebruik de truc met de vulgreep
die je eerder hebt toegepast om ervoor te zorgen dat je niet
elke datum hoeft in te tikken.
 Zet in cel A1: Totale neerslag (mm) en in cel A2: Gemiddelde
neerslag (mm). Selecteer beide cellen en maak ook deze vet.
 Zet in cel C1 =SOM( en stop met typen. Je kunt nu de cellen
die je op wilt tellen selecteren. Klik met de muis (links) op
cel B5 en sleep naar B13. In de formulebalk zie je
verschijnen: =SOM(B5:B13) en het geselecteerde blok kleurt.
Het laatste haakje ) plaatst Excel, als je Enter gebruikt,
automatisch. Excel toont de som (40,3) direct in cel C1.
 Zet in cel C2 =GEMIDDELDE( en selecteer op dezelfde manier
cellen B5:B13. Excel toont het gemiddelde (4,4777…) direct in
cel C2.
 Nu zorgen we dat beide cellen evenveel cijfers tonen als de
getallen in de reeks. Selecteer cel C1 en gebruik de knop
Minder decimalen net zo vaak tot je een waarde hebt met
twee cijfers (40). Doe hetzelfde met C2 (4,5).
 Voeg een regel tussen vóór regel 4. Klik met je rechter
muisknop op de 4 in de kantlijn van regel 4 en kies Invoegen.
Herhaal dit nog tweemaal.
Kijk nu eens naar de formule voor de totale neerslag: selecteer cel C1
en zie dat in de formulebalk nu staat: =SOM(B8:B16). De formules
veranderen dus gewoon mee als je regels toevoegt!
 De functies voor het bepalen van de grootste en kleinste
waarde in Excel zijn MAX en MIN. Voeg zelf toe: Meeste
neerslag (mm) en de berekening ervan in cel C3, en Minste
neerslag (mm) en berekening in cel C4. Merk op dat je nu
cellen B8:B16 selecteert. Geef de cellen ook het juiste aantal
decimalen.
 Ten slotte maak je nog een laatste berekening. Zet in cel A5
Onbekend (%) en in C5=MAX(C3-C2, C2-C4)/C2*100.
57. Vraag: vertel in woorden wat er uit de berekening in cel C5 komt.
Wat stelt de waarde voor? Zet dit als tekst in cel A5.
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A.4

Figuur A.3: Invoegen tabel.

.
Figuur A.4: Tabel in Excel met
tabelgreep.

Tabel

Je hebt in de vorige paragraaf een tabel ingevuld in een werkblad in
Excel. Soms is het handig om van die gegevens een tabel te maken.
Daarmee kun je in Excel gemakkelijker rekenen. Gebruik in Excel het
Blad 3 dat je in de vorige paragraaf hebt gevuld met
neerslagmetingen.
 Selecteer de cellen die samen de tabel vormen, dus A7 tot en
met B16.
 Klik in het lint/menu op Invoegen, en dan op Tabel. Een
venster als in Figuur A.3 verschijnt. Klik meteen op OK.
 De geselecteerde cellen veranderen in een tabel (Figuur A.4).
 Versleep de tabelgreep één kolom naar rechts. Op deze
manier kun je gemakkelijk een kolom toevoegen.
 Noem de kolom Neerslag (cm).
 Ga in cel C8 staan, typ = 0,1 * en klik dan op cel B8 en geef
Enter. In de formulebalk zie je nu =0,1*[@[Neerslag (mm)]]
staan.
58. Vraag: wat verandert er nog meer?
Als je in Excel tabellen gebruikt heeft dat dus enkele voordelen:
formules zijn beter leesbaar, en je kunt alle gegevens in een hele
kolom gemakkelijk in één keer veranderen.

A.5

Figuur A.5: Invoegen van een
grafiek.

Grafiek

Als laatste maak je in Excel een eenvoudige grafiek. Gebruik in Excel
het Blad 3dat je in de vorige paragraaf hebt gevuld met
neerslagmetingen. Je maakt van deze gegevens een grafiek.
 Selecteer de hele tabel met gegevens die je hierboven hebt
gemaakt.
 Klik in het lint/menu nu op Invoegen. Er verschijnen allemaal
nieuwe iconen. Klik op het icoon voor toevoegen van een
staafdiagram (Excel: Kolomgrafiek, kies voor 2D-kolom, zie
Figuur A.5).
 De grafiek verschijnt meteen, zoals in Figuur A.6.
 Je kunt de grafiek zelf verder aanpassen: kleuren, de assen,
een trendlijn tonen voor het voortschrijdend gemiddelde (in
Excel: zwevend gemiddelde) tekenen. Experimenteer zelf wat
je allemaal kunt doen.

Figuur A.6: Grafiek van de
neerslaggegevens.
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Bijlage B Verwijzingen
URL1: artikel over Norovirus (Engels):
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=2727
URL 2: klimaatverandering Planbureau voor de Leefomgeving:
http://www.pbl.nl/publicaties/2012/effecten-van-klimaatverandering-in-nederland-2012
URL 3: klimaatverandering Planbureau voor de Leefomgeving:
http://www.pbl.nl/publicaties/2005/Effecten_klimaatverandering_voor_Nederland
URL 4: Klimaatverandering KNMI:
http://www.knmi.nl/klimaatverandering_en_broeikaseffect/klimaat_en_klimaatverandering/deel_8.html
URL 5: NLT module Ruimte voor de rivier:
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_vwo_modules/modules/00042/
URL 6: applet gassen
http://phet.colorado.edu/sims/ideal-gas/gas-properties_nl.jar
URL7: hemelsbrede afstanden meten:
http://www.kilometerafstanden.nl/hemelsbreed-afstand-meten.htm
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