
 

De Helderse Vallei stelt deze natuurwerkbladen gratis beschikbaar. Draag jij bij aan 

natuureducatie? Steun ons dan via de ‘Givt’ app (gratis downloaden) of scan de QR code. 

 

 

Week van ons water – 16 t/m 31 oktober 2021 
www.onswater.nl 
 
Als je buiten speelt is het natuurlijk fijn wanneer het droog blijft. 
Stel dat het toch regent, hoeveel water valt er dan? 
 
Dit heb je nodig:  

• Een grote plastic fles (1.5 liter) 

• Kiezelstenen of knikkers 

• Plakband 

• Schaar  

• Liniaal 

• Watervaste stift  
 
Zo doe je het:  

1. Haal de dop van de fles  
2. Knip het bovenste gedeelte van de fles  
3. Doe een laag kiezelstenen of knikkers van ongeveer 5 cm onder in de fles.  

Zo kan hij niet gemakkelijk omvallen.  
4. Zet het bovenste gedeelte ondersteboven op het onderste gedeelte 

van de fles. 
Je hebt nu een trechter gemaakt.  

5. Vul de regenmeter met water tot net boven de kiezelstenen.  
6. Met een watervaste stift zet je – aan de buitenkant van de fles - een 

streep net boven de kiezelstenen.  
7. Maak nu een maatverdeling op de fles door om de 10 millimeter een 

streepje te zetten.  
8. Zet de regenmeter nu op een open plek in je tuin. 
9. Als er regen is gevallen kun je nu aflezen hoeveel millimeter regen er 

is gevallen.  

 
 

Hoeveel water valt er in je tuin? Reken het zelf uit! 
 
 

1 millimeter regen in je regenmeter 
     = 

hetzelfde als 1 liter water op een stuk tuin van 1 bij 1 meter groot  (1m2) 
 
Wil je nu weten hoeveel regen er in jouw tuin is gevallen? 

1. Meet dan het aantal vierkante meters van je tuin.  
2. Lees af hoeveel millimeter regen er is gevallen, reken dat om naar liters per vierkante 

meter.  
3. Vermenigvuldig aan aantal vierkante meters met het aantal liters per vierkante 

meter.  

http://www.onswater.nl/

