
Maak je eigen windmeter  

Met huis, tuin en keukenmateriaal  

 

 

Wanneer je wilt weten of je vandaag kan gaan windsurfen of zeilen, is het handig om te weten hoe hard 

het waait. Als het windstil is, dan dobber je namelijk alleen maar een beetje rond! Wind is een 

verzamelnaam voor alle luchtbewegingen in de atmosfeer. Het is eigenlijk een stroom van lucht. Hoe 

sterk de wind is, dus hoe hard het waait, wordt uitgedrukt in de schaal van Beaufort. Deze schaal loopt 

van 0 (windstil) tot en met 12 (orkaan). Jullie gaan zelf een windmeter, ook wel anemometer genaamd  

maken en vervolgens kunnen jullie gaan meten hoe hard het waait! 

Hoe gebruik je de windmeter? Zodra het waait gaat jullie windmeter draaien. Omdat er 1 schroefdop 

een andere kleur heeft, kunnen jullie die goed in de gaten houden. Volg de gekleurde dop  en tel hoe 

vaak de windmeter ronddraait in één minuut. 

Draait de anemometer  50 x rond in één minuut? Dan is het een zwakke wind. Draait de anemometer 

100 x rond in één minuut? Dan is er een matige wind. Draait de anemometer  nog sneller rond,  dan  kan 

je waarschijnlijk niet meer mee tellen   En dan is er dus een harde wind.  

 

1) Welk gereedschap heb je nodig? 

      

Priem            Kniptang                        Schaar             Accuboormachine   

    

Houtboor of metaalboor Cuttermes                    Juniorzaag                                Lijmpistool 



2) Welke materialen heb je nodig om de windmeter te bouwen? 

 

                                                                                 

Champagne of Cava kurk               Een rietje                                    Hout of bamboe spiesjes   

                                                                          

3 schroefdoppen (diameter ongeveer 4 cm)                           Een kleine schroefdop  of een kleine sluitring           

 

3) Stappenplan 

Zaag of snijd het dikke  deel van de  Champagnekurk mooi recht af.            

 Laat je daarbij  helpen door  een volwassene. 

                

 



Teken het middelpunt van de grote cirkel af.      Hoe doe je dat? 

- Meet eerst  de diameter.  De helft van de diameter is de straal van de cirkel.  

- Plaats de 0 van je meetlat op de rand en trek een lijntje op straalafstand. 

- Draai je meetlat  90° en plaats terug de 0 van je meetlat  op de rand. 

- Trek een tweede lijn op straalafstand. 

- De plaats waar de lijnen kruisen, is het midden van de cirkel.  

                  

Boor nu een gaatje in het midden, dwarsdoor het kurk.  

- Gebruik een houtboor of een metaalboor met dezelfde diameter als het rietje.                             

(meestal is dit 5mm) 

- Zorg er voor dat de boor loodrecht gehouden wordt tijdens het boren! 

                   

 

Knip drie spiesjes met punt op een lengte van 7 cm.           Gebruik hiervoor een kniptang. 

      



Hoe bepaal je waar de drie  spiesjes moeten staan op het kurk? 

Een cirkel is 360 graden.    Als je op drie plaatsen een spiesje wil steken, moet de cirkel in drie delen 

verdeeld worden.  360 delen door 3 = 120 graden.  Werken met graden is hier echter niet aangewezen. 

We passen een eenvoudiger methode toe.   

- Meet de diameter van je kurk (grootste diameter) 

- Bereken de omtrek van de cirkel.  Hier maak je gebruik van het symbool Pi  π  (Pi = 3,14 ) 

De formule is:  Diameter  maal  pi = de omtrek   

- Neem een strookje papier en knip het op lengte van de omtrek. 

- Verdeel nu het strookje in drie gelijke delen. Plaats telkens een streepje met een balpen. 

- Buig het strookje rond het kurk en plaats de streepjes nu ook op het kurk.   

                

Voorbeeld 

De diameter is 30 mm  De omtrek is dus  30 x 3,14 =  94,2 mm 

Knip een strookje van  94 mm lang   (afronden mag dus) 

Deel dit strookje nu in drie gelijke delen  94 : 3 =  31,3 mm 

 

Hoe meet je omtrek van een cirkel?  

                                                      

 



 

 

 

 

 

Knip  een rietje van 5 cm af en steek het door het gaatje in het kurk  

Steek nu de drie spiesjes ongeveer  0,5 cm diep in het kurk. Doe dit op de drie aangeduide plaatsen.  

 

                                            



Maak een gaatje in de rand van de drie schroefdoppen.    Gebruik hiervoor een priem. 

 De spiesjes moeten passen in de gaatjes! 

         

Steek op ieder spiesje een schroefdop en lijm vast met het lijmpistool 

           

 Je kan de spiesje ook nog extra vastlijmen op de plaats waar ze in het kurk geprikt werden. 

 

Breng op een van de overblijvende spiesjes een dikke strook kleefband aan. 

 Als je gebruik maakt van de kleine schroefdop als steun, moet je  eerst een gaatje boren in het 

midden. Daarna schuif je de kleine dop over de spies. 

 Als je gebruik maakt van een kleine sluitring als steun is het voldoende deze over de spies te 

schuiven. 

 

              

Leg een houtblokje onder de plaats 

waar je het gaatje maakt  

 

De schroefdoppen moeten mooi verticaal 

staan. Zie onderstaande afbeelding.  

 



Schuif nu je anemometer op de spies  grootste diameter onderaan. 

 

            

 

Ziezo, je windmeter is klaar. Plaats hem nu op een zo hoog mogelijke mast.  

Hoe hoger, hoe meer wind  

                   

 

 Het gekleurde touwtje maakt het makkelijker om het aantal omwentelingen te tellen als hij draait. 

 


