
Dit heb je nodig:
Glazen pot met een wijde opening

Ballon

Groot elastiek

Rietje

Schaar

Vel karton

Viltstiften

Contactlijm

Plakband

Zo doe je het:
Blaas een ballon op en laat hem weer leeglopen.

Knip het tuutje van de ballon af.

Span het stuk ballon strak over de opening van 

de glazen pot zonder bobbels. Maak het vast met 

een elastiek.

Knip één kant van het rietje schuin af. Zo krijg je 

een scherpe punt (pas op).

Plak het andere uiteinde van het rietje vast aan 

het ballonvel. Zorg dat het uiteinde van het rietje 

precies in het midden van het ballonvel begint.

Op een vel karton teken je met viltstiften aan de 

bovenkant een zon en aan de andere kant een 

wolk met regen.

Zet het karton achter je barometer tegen de 

muur. De barometer is nu klaar voor gebruik.
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Als je het ballonvel op de pot doet, is de 

luchtdruk ín de pot even groot als daarbuiten. 

Maar daarna kan de luchtdruk buiten de pot 

veranderen. Als de luchtdruk hoger wordt, 

wordt het ballonvel hol getrokken. De punt 

van het rietje gaat dan omhoog. Dit betekent 

meestal dat er beter weer op komst is. Als de 

luchtdruk lager wordt, gaat het ballonvel bol 

staan. De punt van het rietje gaat dan naar 

beneden. Er is een grote kans dat een regen-

bui op komst is. 

Hoe werkt het:

Dit proefje is tot stand gekomen in samenwerking met NEMO Science Museum. 
Voor meer proefjes, neem een kijkje op nemosciencemuseum.nl/ontdek.

Om de luchtdruk te meten, gebruiken we een barometer. 
Door veranderingen in de luchtdruk te meten, kun je het weer 
voorspellen. Maak je eigen barometer en wordt weerman of 
weervrouw. 

Voorspel het weer

Kijk een paar dagen achter elkaar op 

hetzelfde tijdstip naar je barometer. Zet 

elke dag een streepje op het karton met        

Zo meet je met je barometer:

       de datum erbij. Gaat het rietje 

                  omhoog, dan is er 

   beter weer op 

                                          komst. Als het 

             rietje naar beneden 

              gaat, is er waar- 

             schijnlijk regen 

    op komst.


