
 

 
Maken van anemometer van papieren bekertjes 
 

 
Observeren van wind snelheid door het gebruik van een anemometer 
 

 
De opdracht zal ca. 90 minuten in beslag nemen 
 

 
Deelnemers aan de module Wind energie en kennis hebben van het meten van 
windsnelheid 
 

 
Het geleerde in praktijk brengen en windsnelheid leren observeren. 
 

 
In staat zijn om: 

- Een anemometer te maken 
- De resultaten registreren 

 
 

 
1. Wat zijn de gemiddelde windsnelheden 
2. Wat kan er worden verbeterd aan het experiment? Locatie, materialen, … 

  

Evaluatie 

Leeresultaten 

Doel 

Doelgroep 

Tijdsindeling 

Probleemstelling 

Beschrijving van de opdracht 

 
PRAKTIJKOPDRACHT:  

‘Maak je eigen anemometer’ 
Module Windenergie 
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The anemometer wordt gemaakt van 4  ronde bekertjes die aan het eind van vier stokjes 
zijn bevestigd. De snelheid waarmee de kopjes ronddraaien is proportioneel aan die van 
de windsnelheid. Dus, door het aantal omwentelingen van de kopjes te tellen gedurende 
een bepaalde tijd kun je de gemiddelde windsnelheid berekenen. 
 
Deel 1: het maken van demeter 

1. Maak een kruis van de kartonnen strips. Niet de twee strips aan elkaar 
2. Knip de randen van de bekertjes om ze lichter te maken 
3. Markeer 1 van de kopjes met een viltstift 
4. Niet een bekertje aan ieder uiteinde van het kruis. De opening van een 

bekermoet gericht zijn op de bodem van de volgende beker 
5. Druk het stokje door het gummetje. Laat het uiteinde van het stokje zo’n twee cm 

uitsteken. 
6. Druk het stokje nu door het centrum van het kartonnen kruis en laat het rusten op 

het gummetje. Je meter is klaar 
 
Deel 2: Meten en registreren 

1. Zet de meter buiten en kijk of de wind de meter in beweging zet. 
2. Tel het aantal keren dat het molentje ronddraait binnen een bepaalde tijd, bijv. 

een minuut. Gebruik een horloge om de tijd te meten. 
3. Herhaal dit een aantal malen gedurende bijv. een uur 
4. Noteer de gegevens  
5. Plaats de gegevens in een grafiek. Horizontaal de tijdstippen, verticaal de 

omwentelingen 
 

 
Deze opdracht kan individueel of in kleine groepjes worden uitgevoerd. 
 

 
• Twee strips karton 
• Vier papieren bekertjes 
• Schaar 
• Viltstift 
• Lineaal 
• Nietapparaat 
• Stokje (grote sateprikker) 
• Stopwatch of horloge 
• Notitieblokje 
• Gummetje 

Hulpmiddelen 
 

Team 

Methoden 
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