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A. Projectplan realisatie, gebruik en beheer 
weerstation 

 

Opgesteld : Johan van Schaaik 

Datum  : 22-02-2018 (versie 2) 

 

Inleiding 
KNVWS Gooi en Vechtstreek heeft ten doel de weer- en sterrenkunde toegankelijk te 

maken voor jongeren en volwassenen in de regio Gooi en Vechtstreek. De vereniging 

heeft al geruime tijd de wens om meer aandacht te besteden aan Klimaat en Weer. Naast 

het organiseren van lezingen op dit gebied, is er behoefte aan het realiseren van een 

weerstation. Op 24 april 2017 heeft overleg plaatsgevonden tussen Marcel Beun en Johan 

van Schaaik m.b.t. een beoogd weerstation voor de Sterrenwacht Gooi en Vechtstreek. 

Marcel is eigenaar van het weerstation 'www.meteohilversum.nl' en is daarmee één van 

de vele amateur weerstations die Nederland rijk is. Het resultaat van dit overleg is daarna 

voorgelegd aan actieve leden van de sterrenwacht. Het idee van een weerstation, naar 

voorbeeld van 'meteohilversum', kon rekenen op een enthousiast onthaal.  

 

Op basis van dit overleg is een eerste schatting gemaakt van de te maken kosten voor 

verwerving, realisatie en beheer. Deze schatting is voorgelegd aan Natuurmonumenten 

en gevolgd door een overleg met Natuurmonumenten in het najaar van 2017. Hierbij is 

gebleken dat installatie op het gebouw onwenselijk c.q. niet is toegestaan en dat plaatsing 

in het open veld, voor het terras van restaurant Brambergen, wel is toegestaan. Het 

bestemmingsplan, verkregen van de gemeente Wijdemeren, stelt dat de hoogte van een 

mast in het open veld maximaal 3 meter mag bedragen en in het belendende bos 

maximaal 5 meter. Een beoogde locatie is in samenwerking met de terreinbeheerder van 

Natuurmonumenten vastgesteld.  

 

Uiteindelijk heeft Natuurmonumenten op 22-01-2018 mondeling te kennen gegeven 

akkoord te gaan met de realisatie van een weerstation op die locatie in globale zin. Wel 

dienen enkele punten nader uitgewerkt te worden. Dit plan is een onderdeel daarvan. De 

kosten voor realisatie komen geheel voor rekening van KNVWS Gooi en Vechtstreek. 

Natuurmonumenten heeft medewerking toegezegd bij (graaf) werkzaamheden in het 

open veld en bij installatie van apparatuur/monitoren in de diverse gebouwen 

(bezoekerscentrum en sterrenwacht). Details zullen in onderling overleg met 

Natuurmonumenten worden uitgewerkt. 

  



 

 

 

2 Bezoekadres: Noordereinde 54e     1243 JJ ’s-Graveland       Website: http://www.sterrenwacht-gv.nl  

Berichtenlijn: 06 3336 7603               KvK-nr:  40517907         Bankrekening: NL67 INGB 0000 3682 87 

 

Doelstelling 
Het primaire doel van het weerstation is het stimuleren van de interesse in de weerkunde 

onder het publiek en leden door het geven van realtime informatie van het waargenomen 

weer op de locatie van de Sterrenwacht. Deze weersinformatie wordt in eerste instantie 

verstrekt aan het publiek in het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten en/of in de 

entree van de sterrenwacht/ restaurant Brambergen.  

 

Secundaire doelen zijn:  

 

1. Het bieden van publieksvoorlichting (aan bezoekers, leden, scholen) met 

betrekking tot het weerstation, het weer en klimaat. Wellicht behoort de 

ontwikkeling van een cursus 'weeerkunde' op termijn tot de mogelijkheden. 

 

2. Geïnteresseerde leden de gelegenheid bieden nader studie te doen naar het weer 

op basis van de lokaal ingewonnen gegevens. 

 

3. Een bijdrage leveren aan de (amateur) weerkunde in Nederland door:  

 

a. Participatie in het Weather Observations Website (WOW) netwerk 

(wow.knmi.nl/). Ruim 10000 waarnemingsstations in 220 landen maken 

onderdeel uit van het netwerk. Het KNMI werkt voor de ontwikkeling van WOW-

NL nauw samen met de MetOffice in de UK.  

 
 

b. Het meten van de lokale luchtkwaliteit m.b.v. een specifieke sensor. Deze in-

situ meting is wellicht periodiek te vergelijken met de meting van de 

luchtkwaliteit door het satellietinstrument Tropomi. 

 

c. Mogelijke levering van de weersgegevens aan een netwerkbeheerder in het 

kader van de ontwikkeling van zogenaamde Smart Grids. 
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Punt 1 en de punten onder 3 zijn mogelijk aantrekkelijke doelstellingen voor het 

verkrijgen van subsidie / sponsergelden. Voor de punten onder 3 is het verrichten van 

nader onderzoek noodzakelijk. 

 

Realisatie 
De volgende activiteiten dienen te worden uitgevoerd: 

 

1. Nadere oriëntatie op het gewenste weerstation (aanvragen offertes) en 

aanvullende apparatuur. 

 

2. Benadering van mogelijke sponsoren (KNMI, Meteogroep, Weather Impact, ........) 

 

3. Aanschaf weerstation en aanvullende apparatuur conform geselecteerde 

offerte(s). 

 

4. Definitieve keuze opstelpunt mastconstructie, locatie aanvullende apparatuur (w.o. 

monitoren t.b.v. presentatie van de weersinformatie). 

 

5. Ontwerp, bouw en plaatsing van de mastconstructie. 

 

6. Bevestiging weerstation aan mastconstructie en aanvullende apparatuur. 

 

7. Ontwerp en bouw 'eigen' weersite op www.sterrenwacht-gv.nl, met mogelijk ook 

inwinning van weergegevens vanuit andere bronnen (bvb ZyGrib). Ook een 

zogenaamde 'allsky camera' zou kunnen worden aangesloten om tussen 

zonsondergang en zonsopkomst realtime foto's van de 'sky' te kunnen maken.  

 

8. Maken van nadere afspraken over beheer (verantwooordelijkheden, 

documenteren, hosting website e.d.) 
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Mogelijk opstelpunt mastconstructie: 

 

 
 
 
 
 

Mogelijke configuratie: 

 
Bovenstaande configuratie is van toepassing op het weerstation MeteoHilversum. 
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Randvoorwaarden 

1. Afstand van weerstation naar ontvangsstation moet < 150 m bedragen. 

2. Voldoende draagvlak bij Natuurmonumenten en actieve leden. 

3. Voldoende sponsering/ financiële middelen. 

4. Nadere uitwerking deelactiviteiten (activiteiten 1 - 8). 

5. Actieve leden die zich daadwerkelijk gedurende het gehele project willen inzetten. 

Risico's 

1. Vernieling/ diefstal van het weerstation en overige apparatuur. 

2. Mogelijke tegenmaatregelen: aanbrengen schutkleur, (nep) camera, schriklicht, 

alarmering. Mogelijke verhoging tot 5 meter, na toestemming gemeente 

Wijdemeren (bestemmingsplan) en Natuurmonumenten. 

3. Technische tegenslag (niet werkende onderdelen, gegevensoverdracht). 

4. Hacking website. 

5. Afhakende projectleden. 

Beheer 

Na oplevering van het projectresultaat dient er een 'beheerder' te worden aangesteld. 

Het beheer zou per toerbeurt uitgevoerd kunnen worden. 

 

Planning 
Activiteit Actienemer(s) Periode 

Algehele coördinatie / Nader 

onderzoek (punt 4 en 5) 

Johan n.t.b. 

Aanvragen offertes Marcel  n.t.b 

Benadering sponsoren o.l.v. Guido / Johan n.t.b 

Aanschaf weerstation en overige 

apparatuur 

o.l.v. Marcel n.t.b 

Kiezen opstelpunt mastcon-structie 

en locatie overige apparatuur 

Han, Johan en Peter voor afstem-

ming met project zonnewijzer 

n.t.b 

Ontwerp, bouw en plaatsing 

mastconstructie 

Han, Johan en Peter voor afstem-

ming met project zonnewijzer 

n.t.b 

Plaatsing weerstation en overige 

apparatuur 

Marcel, Erik en Erwin n.t.b 

Ontwerp en bouw 'eigen' weersite Lynn / Marcel / Erik en Erwin n.t.b 

Maken nadere beheersafspraken  n.t.b. n.t.b 
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Concept kostenoverzicht 
 

1. aanschaf Davis (draadloos + UV-meter + zonnekrachtmeter) 

2. (Davis 6163 Vantage Pro 2 Plus)     : € 1250 

 

3. aanschaf Davis datalogger      : € 159 

 

4. weather display software      : € 60 

 

5. aanschaf materiaal mastconstructie    : € 95  

 

6. aanleg bliksemafleider (indien vereist)    : € n.t.b 

 

7. aanschaf server(s) t.b.v. dataconversie naar Internet  : € 540 (+ 100) 

8. Intel NUC mini-PC plus router 

 

9. aanschaf beeldscherm(en). Stel 2 *, muis, toestenbord   : € 1000 (?) 

 

10. aanschaf diverse (legale) licenties (windows 10 pro)  : € 100 

 

11. aanpassing website / maken website (in eigen beheer)  : € 0 

 

12. kosten internet / hosting per jaar     : € n.t.b 

 

13. post onvoorzien 

 

Totaal        : € 3224 

 
 
  



 

 

 

7 Bezoekadres: Noordereinde 54e     1243 JJ ’s-Graveland       Website: http://www.sterrenwacht-gv.nl  

Berichtenlijn: 06 3336 7603               KvK-nr:  40517907         Bankrekening: NL67 INGB 0000 3682 87 

 

 
 

Referenties 

Natuurmonumenten 

Adviseur gebouwen : Richard Hanse (06-54295232) 

Terreinbeheerder : Johan van Galen Last (06-54295188) 

Jeanette Koelmans : Beheerder BC Gooi en Vechtstreek (06-53943675) 

Meteo Hilversum : www.meteohilversum.nl 

 

 
 

 

http://www.meteohilversum.nl/
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Filmpje over Weather and WOW 
https://www.youtube.com/watch?v=CSvT_DTI-f0 

 

Verwijzing naar SOSpilot en Smart Emission 
 

http://sensors.geonovum.nl/  

http://data.smartemission.nl/ 

 

Bestemmingsplan Gemeente Wijdemeren t.a.v natuurmonumenten 
 

Via mail van:  tm.karssemeijer@wijdemeren.nl  6-10-2017 

 

Mail Marcel Beun 28-6-2017 

Als bijlage een foto het weerstation op mijn dak.  

Het is maar één foto, want ik kan er maar aan één kant bij. 

Anders moet ik op het dak van mijn buurman gaan staan, of 

staat de schoorsteen ervoor. Ik hoop/verwacht dat dit goed 

duidelijk maakt hoe het eruit zou kunnen komen te zien. 

 

Voor de volledigheid; het gaat op de foto alleen om de 

bovenste twee apparaten. De onderste is een FM-radio-

ontvangstantenne en heeft niets te maken met het 

weerstation. De pijp bij mij is twee meter lang, en op het 

bovenste puntje van de pijp zit de windmeter. Deze is met 

een kabel verbonden aan het apparaat eronder, dat 

zon/uv/regen/luchtvochtigheid/temperatuur meet. Vanaf 

daar gaat het draadloos naar het 'console' op mijn bureau. 

mailto:tm.karssemeijer@wijdemeren.nl
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Onderstaande foto van internet toont hoe het er aan de voorkant uit zou kunnen 

zien https://www.weathershop.co.uk/shop/media/catalog/product/cache/6/image/800x/b

216e8ab95b1018bca410e090021ba3f/6/3/6327_2_1.jpg  

 

 

Op deze pagina staat een handige afbeelding van zo'n console, vanwaar via USB de data 

aan een computer kan worden aangeboden: 

http://www.davisnet.com/solution/vantage-pro2/ 

 

 

 
 

Op deze pagina staat overigens ook een afbeelding van het uiterlijk van de huidige 2017-

versie van het weerstation. (Mijn versie is uit 2011.) 

 

De mast. De lokale electronicawinkel waar ik mijn mast destijds aanschafte, blijkt 

tegenwoordig geen (antenne)masten meer te verkopen. Gelukkig verkoopt de winkel 

waar het weerstation gekocht kan worden, ook masten. 

https://www.weathershop.co.uk/shop/media/catalog/product/cache/6/image/800x/b216e8ab95b1018bca410e090021ba3f/6/3/6327_2_1.jpg
https://www.weathershop.co.uk/shop/media/catalog/product/cache/6/image/800x/b216e8ab95b1018bca410e090021ba3f/6/3/6327_2_1.jpg
http://www.davisnet.com/solution/vantage-pro2/
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We zullen moeten kijken welk type (het gaat dan om de afstand russen de mast en de 

muur/de beugelgrootte) het handigst is, maar we moeten voor de mast rekenen op een 

bedrag tussen de 60 en 95 euro. 

Het weerstation kopen. Dit is de meest uitgebreide versie van de Davis weerstation. Deze 

heeft (en dat heb ik niet) zelfs een ventilator in het weerhuisje waar de 

thermometer/hygrometer zitten: 

https://weerhuisje.nl/nl/a/davis-professioneel/davis-6163-vantage-pro-2plus-_-fan-

professional-weerstation/10000013/8730 

Deze versie kost net iets meer dan de versie die ik heb, maar dan heb je dus ook wel echt 

alles. Deze kost 1239 euro. 

 

De data van het weerstation naar de PC sturen. 

Standaard heeft een Davis weerstation geen USB-aansluiting. Hiervoor is een Davis 

datalogger nodig. De datalogger kan achterin het console worden gestoken (hier is een 

uitsparing voor), en het is die datalogger die een USB-uitgang heeft die naar de PC toe kan. 

Bijkomend voordeel van de datalogger is dat als de computer uit staat voor (bijv.) 

onderhoud, de weergegevens niet verloren gaan, en vanuit die datalogger naar de PC zullen 

worden gestuurd zodra deze weer aan staat. 

https://weerhuisje.nl/nl/a//davis-software/davis-6510usb-weatherlink-vp2-

usb/10000019/11076 

Kosten: 159 euro 

Bij die datalogger leveren ze ook software om e.e.a. uit te lezen, maar die software is nogal 

beperkt, dus we zullen hier alleen de datalogger zelf gebruiken. 

Op de PC zullen we, in plaats van de meegeleverde software, Weather Display installeren 

om de weergegevens van het Davis weerstation (automatisch) te laten 

verzamelen/ordenen/grafieken maken/uploaden naar een website. 

http://www.weather-display.com 

Dit kost 60 US dollar. Laten we voor het gemak zeggen dat het 60 euro kost. 

 

Daarnaast hebben we natuurlijk een computer nodig om de datalogger op aan te sluiten, 

en Weather Display op te kunnen installeren. Ik raad hiervoor een Intel NUC aan. Intel 

NUC's zijn zeer klein, praktisch, krachtig, en relatief energiezuinig. 

De NUC zelf: https://tweakers.net/pricewatch/700451/intel-nuc-nuc7i5bnk.html 

Geheugen voor in de NUC:  

https://tweakers.net/pricewatch/461804/kingston-hyperx-impact-hx421s13ibk2-8.html 

Opslag ("harde schijf") voor in de NUC: 

https://tweakers.net/pricewatch/485945/kingston-ssdnow-m2-sata-g2-240gb.html 

Bij elkaar zal dit grofweg 540 euro kosten. Dit is alleen de computer. We moeten dan nog 

wel een scherm/toetsenbord/muis regelen. 

 

https://weerhuisje.nl/nl/a/davis-professioneel/davis-6163-vantage-pro-2plus-_-fan-professional-weerstation/10000013/8730
https://weerhuisje.nl/nl/a/davis-professioneel/davis-6163-vantage-pro-2plus-_-fan-professional-weerstation/10000013/8730
https://weerhuisje.nl/nl/a/davis-software/davis-6510usb-weatherlink-vp2-usb/10000019/11076
https://weerhuisje.nl/nl/a/davis-software/davis-6510usb-weatherlink-vp2-usb/10000019/11076
http://www.weather-display.com/
https://tweakers.net/pricewatch/700451/intel-nuc-nuc7i5bnk.html
https://tweakers.net/pricewatch/461804/kingston-hyperx-impact-hx421s13ibk2-8.html
https://tweakers.net/pricewatch/485945/kingston-ssdnow-m2-sata-g2-240gb.html
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B. Koordzonnewijzer ’s Graveland Natuurmonumenten  
 
Opgesteld door Peter de Groot 

DATUM 18 maart 2018 

 

Hierbij een korte schets van de zonnewijzer, verdere uitwerking als er concrete plannen 

t.b.v. realisering zijn. Een aantal vraagtekens zijn geplaatst waar eventueel overleg over is 

gewenst. 

 

De zonnewijzer 
 

Een interactieve zonnewijzer, waarbij de kinderen met een touw een schaduwlijn op de 

middelste paal moeten laten vallen en kijken waar deze schaduwlijn op een van de 

cirkelpunten valt. Dit schaduwpunt geeft de tijd weer. 

 

Er zijn 2 halve cirkels met uur punten. De onderste halve cirkel geeft met de schaduw van 

het touw de ware tijd aan, de zonnetijd ofwel de lokale tijd aan. De zonnewijzer geeft 12 

uur aan als de zon op zijn hoogste punt staat. De andere halve cirkel geeft met de poolstijl 

de zomertijd aan in Midden Europese Tijd, dit is de tijd van 7,5°oosterlengte tot 22,5° 

oosterlengte Op tekstbord correctie berekening toevoegen i.v.m. baan van de aarde om 

de zon? Correctie voor de oosterlengte meenemen in de plaatsing paaltjes? 

Berekening uur punten Koordzonnewijzer 

 

De zonnewijzer grootte kan 

aangepast worden.Figuur is 

een ontwerp van12 m 

diameter. 

 

Bij een gnomonlengte van 2m 

is de straal van de cirkel 5 m 

en de tweede cirkel heeft een 

straal van 6m. 

 

De keuze is 2 halve cirkels 

voor de uur punten. 
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Model zonnewijzer 
 

De gnomon lengte is de hoogte van de verticale paal, het bevestigingspunt van het touw. 

De schuine paal is langer, is voor het ontwerp maar doet niet mee in de berekening. 

 

 

      

Benodigdheden 
 

- 30 paaltjes voor de uur punten met een roestvrijstalen bout erin geslagen om het 

uur punt aan te geven. Moet er een toegang voor de maaimachine zijn? De paaltjes 

in een ringsegment met hout strooisel plaatsen i.v.m. maaien? Uur cijfers op de 

paaltjes aanbrengen, de noordelijke halve cirkel in een andere kleur als de 

zuidelijke halve cirkel. Hoogte in overleg de paaltjes kunnen als zitje gebruikt 

worden bij voldoende diameter. Er zal ook van het ene paaltje naar het andere 

paaltje gesprongen worden. 

- Diagonale paal met stevige bevestiging op verticale paal 

- Verticale paal die 2m boven het vlak van de uur punten uitsteekt, zie foto 

koordzonnewijzer Het Keelven. Verticale paal ingraven?? cm. Kan ook een 

constructie van 3 palen worden als dat de stevigheid ten goede komt. Kinderen 

zullen erop willen klimmen . 

- Touw en bevestigingsoog  

- Naambord met uitleg aflezen van de tijd 

- Op bordje vermeld: ontwerp en berekening Peter de Groot en Han Hoogenraad, 

Zonnewijzerkring 

- Op bordje vermeld: Sterrenwacht Gooi en Vechtstreek 

- Op bordje vermeld: Natuurmonumenten 
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 Koordzonnewijzer in Het Keelven 
  

 

 

 

 

 

In overleg, het ontwerp verder bespreken en uitwerken. 

 

 

Peter de Groot,  

Zonnewijzerkring  

 
 
 
 


