Instructies

Almere meet water op straat
Lees deze aanwijzingen goed door voordat je begint
met de experimenten. Je kunt ook de instructievideo’s bekijken waarin elk experiment uitgelegd
wordt. Kijk hiervoor op almeremeetwater.nl.

Introductie
Water op straat kan erg vervelend zijn. Soms blijven
plassen lang liggen en hinderen voorbijgangers. De
gemeente wil hier graag wat aan doen. Daar hebben
we informatie voor nodig, vooral over de hoeveelheid
regen, lokale buien en de plekken waar water blijft
liggen na een flinke regenbui. In dit onderzoek breng
je ondergelopen wegen in kaart en meet je met een
regenmeter de lokale buien.
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Maak je eigen regen
Om regen te meten heb je een regenmeter
nodig. Die kun je zelf eenvoudig maken.
Regenmeters zijn er in allerlei verschillende
soorten en maten. Hoe simpel of ingewikkeld
een regenmeter er ook uitziet, de werking is
altijd hetzelfde: namelijk het opvangen van
regen.
Benodigdheden:
- lege frisdrankfles (PET)
- mes of schaar
- liniaal
- goede open plek in de tuin

1 Snijd de bovenkant van
een lege frisdrankfles af
op circa 25% vanaf de
bovenkant.

2 Zet de bovenkant op zijn

kop (als een trechter) in het
onderste deel.
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Experiment 1: regen

Wist je dat?
Deze instructies
zijn gedrukt op
waterplantenpapier
uit Almere!

De hoeveelheid neerslag wordt in heel Nederland bij vaste weerstations geregistreerd.
Toch kunnen buien zeer lokaal zijn en geven
de gegevens van de weerstations de neerslag in Almere onvoldoende weer. Door op
veel plekken in Almere de regenval te meten
krijgen we meer inzicht in de lokale buien.
Benodigdheden:
- regenmeter
- notitieboekje
- eventueel maatbeker of weegschaal

Werkwijze

1 Zet de regenmeter op een vast

tijdstip buiten, op een onbeschutte plek zodat de neerslag er
ongehinderd in kan. Noteer op
welk moment de regenmeter leeg
is buitengezet.

Na een regenbui
TIP! Er kunnen luchtbellen in de
spuit zitten, wat het aflezen van
het aantal milliliters bemoeilijkt.
Verwijder deze door de spuit
met de opening naar boven te
draaien, een paar keer met je
vinger tegen de spuit te tikken
en de luchtbel die nu boven bij
de opening zit er voorzichtig uit
te drukken.

2 Check na maximaal 24 uur je

regenmeter. Om te bepalen hoeveel
regen er gevallen is: leeg de regenmeter door met de spuit het water uit
de regenmeter op te zuigen (doe dit
zo vaak als nodig is tot de regenmeter
helemaal leeg is). Noteer steeds het
aantal milliliter dat zich in de spuit
bevindt. Dit getal is het volume neerslag. Als je zelf een precieze maatbeker of weegschaal hebt, kan je deze
natuurlijk ook gebruiken door met de
maatbeker of weegschaal het aantal
milliliters af te meten (1 ml = 1 gram).

3 Maak de regenmeter weer goed
leeg.

diameter van de opening
aan de bovenkant van de
regenmeter.

4 Zet de regenmeter buiten

op een open plek stevig neer,
zodat hij niet kan omvallen.

Extra uitleg
Omdat niet elke regenmeter even groot is, wordt
de hoeveelheid regen die erin is opgevangen altijd
uitgedrukt in ‘mm’. Dat is het aantal millimeter (mm)
water dat er op de grond zou liggen als het water
niet wegstroomt of in de grond zakt.
Daarom moet bij een zelfgemaakte regenmeter altijd
de opgevangen regen worden omgerekend naar mm.
Dat kan door te meten hoe groot de opening aan
de bovenkant is en te bepalen hoeveel water er is
opgevangen.

Bij hevige regen blijft het water vaak
korte tijd op straat staan. Dat is soms
of op sommige plekken misschien wat
lastig, maar dat is niet te voorkomen.
Het is wel de bedoeling dat het water
zo snel mogelijk (binnen enkele uren)
wordt afgevoerd. Op sommige plekken
loopt de weg of het fietspad ook onder
water bij een ‘normale’ regenbui. We
willen graag weten waar en wanneer
dat gebeurt, hoe lang het water blijft
staan en of dit tot overlast leidt.
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3 Voer het aantal centimeters in

Benodigdheden:
- smartphone of camera
- liniaal

op almeremeetwater.nl. Vermeld zo
nauwkeurig mogelijk de plaats en
het tijdstip van de meting en voeg als
bijlage de foto van de ondergelopen
locatie toe. Geef ook aan welk deel
van de straat is ondergelopen, in welke mate je hier overlast van hebt en of
je kunt zien wat de oorzaak is.

1 Maak met je smartphone of camera

4 Weet je wanneer het water is

een foto van een ondergelopen straat,
fietspad, dreef, tunnel of busbaan.

2 Is de straat of het fietspad ondergelo-

pen? Steek je liniaal op het diepste punt
in het water en noteer het aantal centimeters. Neem geen onnodige risico’s.
Zo is het bij een busbaan, dreef of tunnel niet veilig om te meten. Dan is een
goede overzichtsfoto en een inschatting
van de waterdiepte voldoende.

verdwenen? Geef dit dan ook door.
Het is namelijk nuttige informatie om
te weten hoe lang het duurt voordat
het water weg is. Staat er na enkele
uren nog steeds water? Herhaal dan
stap 1-3.

4 Vermeld op almeremeetwater.nl

de diameter van je regenmeter en de
hoeveelheid water in de regenmeter.
Noteer ook in hoeveel tijd deze hoeveelheid is gevallen.

5 Zet de lege regenmeter voor
3 Meet met de liniaal de
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een volgende regenbui weer buiten op een stevige plek.

6 Herhaal dit experiment zo vaak
je maar wilt.

Voor de experts
Als je de diameter van de regenmeter en het aantal milliliters
invult op de website, rekent deze zelf uit wat de hoeveelheid mm
is. Vind je het leuk het ook zelf uit te kunnen rekenen? Dat gaat
als volgt:
1. Bepaal de diameter van de bovenkant van de regenmeter (in cm).
2. Deel dit getal door 2. Dit is de straal (r) van de cirkel.
3. Reken oppervlakte van de opening uit: straal x straal x
3,14 (r x r x getal pi)
4. Deel het volume (hoeveel ml in regenmeter) door oppervlakte (V / opp.).
5. De uitkomst vermenigvuldigen met 10. Dan heb je de
hoeveelheid regen in mm uitgerekend.

lijngoot

straatkolk

Extra informatie
Een kolk is een kleine put met een
rooster in de straat waar regenwater
instroomt. Via de kolk komt dat water
in het regenwaterriool. In sommige
straten ligt een lijngoot die hetzelfde
doet. Soms is een verstopte kolk of lijngoot de oorzaak van een ondergelopen
straat. Als je denkt dat een verstopping
de reden is van het probleem is, geef
dat dan aan op je meetformulier.

trottoirkolk

Korte, hevige regenbuien komen
steeds vaker voor. Het effect van deze
buien is door de gemeente berekend
op basis van een model. Met de
metingen van Almere meet water op
straat controleren we dit model en
vullen we de data aan. Zo krijgen we
inzicht in hoeverre water op straat
voor overlast zorgt. En op basis van
dat inzicht kunnen we bekijken waar
we welke maatregelen kunnen nemen.

De aanhouder wint
Doe mee aan Almere meet water en word een echte
Waterexpert! Jouw bijdrage aan het onderzoek is het meest
waardevol als je de experimenten meerdere keren uitvoert
in de meetperiode van mei - oktober. Daarmee toon je
namelijk aan of de eigenschappen van het water constant
zijn of variëren in de tijd. Leuk om te weten: als je vier keer
een meting hebt gedaan, krijg je de status van Waterexpert.
Op almeremeetwater.nl krijgen jouw metingen dan ook de
vermelding dat ze door een Waterexpert zijn gedaan.

