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De werking.  
Het systeem wordt gestuurd door een minicomputer de Arduino UNO. Om deze te kunnen pro-
grammeren moet je het gratis programma Arduino IDE  (downloaden van www.techno-
plaza.nl) op een Pc installeren. Op de site staan ook de noodzakelijke programma’s “Vochtsen-
sor” en “Vochtregeling”. 

Met een bodemvochtsensor wordt het vochtgehalte van de bodem gemeten. Als de grond 
droog wordt, detecteert de sensor een laag vochtgehalte en schakelt de Arduino UNO de water-
pomp in om de planten (pulserend) van water te voorzien. Als de plant voldoende water krijgt 
en de grond nat wordt, detecteert de sensor voldoende vocht in de grond en stopt de water-
pomp. Totdat de grond weer droog is, dan …. Enz., enz. 
 

Nodig per opstelling: 
5 kweekbakjes, een bakje met deksel, een afsluitbare waterbeker, een stuk slang (90 a 100 cm) 
een deuvel (6mm) als eindstop, twee ijzeren stangen, 4 kabelbinders 
Een Arduino + blauwe USB-kabel, een voeding (9V,1A), een breadbord, een relais, een weer-
stand 22 Ω, een dompelpompje, een vochtsensor, 40 cm kabel (zwart-bruin en geel-oranje-
rood), 10 cm kabel (3 rode, 2 zwarte en 1 gele) 
Gereedschap: boormachine (met 10 mm boor), perforeer tang, kleine schroevendraaier, rond 
vijl, hete lijm, dubbelzijdig plakband, laptop met voeding en muis 
Bekertje met wat water 
 

Montage 
• Plaats de kweekbakjes, de elektronicabak en het watervoorraad 

flesje in de kweekkas. Buig de twee ijzeren stangen, plaats ze en 
monteer de slang (4 kabelbinders). Boor kleine gaatjes in de slang 
(niet te dicht bij de randen). Knijp een gat in het deksel van de wa-
terbeker. Monteer de pomp onder het deksel en plaats de eind-
prop  

• Monteer het relais met voldoende lijm (hete lijmpistool) midden op 
het breadboard (= een probeerbordje voor verbindingen), zie te-
kening 

• Boor twee gaten in het bakje met deksel voor de kabel doorvoer 
(voeding door deksel) (sensor en motor door wand) of vijl een 
sleufje  

• Sluit de kabels aan: zie tekening: let op de kleuren: rood = +5V = de plus, zwart = GND 
= ground = de min en andere kleuren zijn signalen die wisselende spanning hebben 
(de nummers op het breadbord zijn niet van belang) 

- Een vochtigheid sensor (aangesloten op pen A0, 5V en GND). Let op: gebruik de 
lange geel-oranje-rood kabeltjes: geel naar geel, rood moet naar rood en oranje (he-
laas hier) naar zwart (maar de tussenkleur is niet belangrijk, begin en eind wel!) 

- Een waterpompje (aangestuurd door pen 8 van de Arduino en GND). Dit doen we via 
een relais = elektromagnetische schakelaar voor grotere stromen. Het relais moet pen 
8 en ook 5V(+) en GND(-) aan de ingang hebben, de uitgang is een schakelaar tussen 
5V van de Arduino en de pomp via een 22Ω weerstand. Gebruik de lange bruin-zwart 
kabeltjes. Zie tekening!!!! Bij het relais moet je de draadjes vastschroeven. 

Omdat 5V en GND vaker gebruikt worden dan er aansluitingen op de Arduino zijn, gebruiken we het breadboard 
daarvoor: alle gaatjes langs de rode lijn worden +5V en alle gaatjes langs de blauwe lijn worden GND (= ground). 
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Start de laptop op. 
Op de laptop kun je een programma (of schets) maken om de Arduino te vertellen wat hij moet doen. Wij moeten 
eerst een schets gebruiken om de vochtsensor te bekijken, zodat we hem goed kunnen instellen in de echte schets. 
Alle sensoren zijn niet helemaal gelijk: In het programma dat we straks gebruiken staat dat Droog = 734 en Nat = 
504, maar deze getallen moet je vervangen door getallen die bij jouw sensor horen! En deze getallen kun je 
vinden met het programma “vochtsensor” (dat voeren we nu dus eerst uit). Maar eerst de aansluiting maken: 
 

Sluit de Arduino aan op de laptop: 
• Open de schets “Vochtsensor ” (of later: een andere Arduino “schets”) (bureaublad) 
• Sluit via de blauwe USB kabel het Arduino board aan op de laptop 
• Controleer via tab “hulpmiddelen” of 

het Board Uno en de juiste USB-
poort is gekozen 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Klik nu op het pijltje naar rechts boven aan op het scherm: Upload 
 
Het programma gaat nu van de laptop naar de Arduino en begint meteen te werken. 
Om de waarden van de sensor te bekijken open je nu het onderdeel: seriële monitor 

• Klik op het loepje rechts bovenaan op je scherm (= de seriële monitor oproepen)  
 
Een monitor kan laten zien wat er gebeurt. 
Op het scherm zie je nu in een extra venster (= de seriële monitor) om de seconde een getal-
waarde die de sensor op dit moment geeft.  
 
De grenswaarden van de vochtsensor vast stellen. 
 

• Zet de vochtmeter in droge grond. (of in de lucht) 
 

De sensor mag niet verder dan de rode lijn in de 
grond worden gezet. 

 
• Wacht tot de meeting stabiel is en noteer deze waarde : Droog = ……… 
• Doe nu dezelfde test, maar dan met de vochtsensor in water. Nat = …………. 

Oke dat is dan klaar. Sluit dit programma af op de laptop. 
 

Hier even op (links) klikken ! 

Er komt een vinkje te staan 
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Het programma “vochtregeling” opstarten 

• Open het programma “vochtregeling” op de laptop. 
• In het bovenste deel vul je de gemeten waarden van jouw vochtsensor in: vervang de be-

staande getallen als dat nodig is. 
const int Droog = ….  
const int Nat     = ….  

Klik nu op het pijltje naar rechts boven aan op het scherm: Upload 
Het programma gaat nu naar de Arduino 

 
• Open de seriële monitor door op het loepje te klikken 
Er verschijnt nu een extra venster op het scherm. 

In de seriële monitor wordt nu de vochtwaarde van de grond in procenten weergegeven. 
Hierbij is 0% is heel droog en 100% is erg nat. 
Als laatste kunnen we nu de percentages waarbij de motor aan (nu: 5) en weer uit (nu: 25) ook 
aanpassen aan de behoefte van je plantjes! (dit kan ook later veranderd worden: bv als je andere 
planten in je kas hebt) 

Voorbeeld: 
De grond voelt te droog aan, dit zal tussen 5% en 10% zijn. 
De grond voelt voldoende vochtig aan, dit zal rond de 25% zijn. 
De grond voelt te nat aan, dit zal boven de 50% zijn. 

Blijkt nu dat er meer of juist minder water moet worden gegeven, moeten deze waarden worden 
bijgesteld in de schets (zo noemen ze een Arduino programma). 

• Zoek het volgende stukje programma op: 
if (Vochtigheidinprocenten > 25)  
            { 
            Spuiten = 0;                              // niet gaan spuiten straks 

   digitalWrite (Pomp, LOW);  // Bij meer dan 25% vochtigheid gaat de pomp uit (LOW) 
            } 
          else if (Vochtigheidinprocenten < 5)  
           { 
             Spuiten = 1;  // Bij 5% (of minder) vochtigheid gaat spuiten aan 
          } 
• Verander het getal 5 en/of 25 om het beter te laten werken als dat nodig is 
• Je kunt ook de tijd dat de pomp aanstaat of uitstaat bij het spuiten veranderen: door in de-

ley (3000) het getal groter te maken blijft de pomp langer lopen en door in delay(8000) het 
getal groter te maken duurt de pauze langer en krijgt het water meer tijd om weg te zakken 
in de bodem 

• Klik nu op het pijltje naar rechts boven aan op het scherm: Upload 
De laatste instelling gaat nu naar de Arduino.  

 
Afsluiten 
Als je klaar bent, kun je de Arduino loskoppelen van de laptop. Het programma blijft in de Arduino 
zitten. Vanaf nu kun je de Arduino (en pomp) spanning geven met de losse 9V adapter: hij doet 
het dan met de laatste instelling die je geüpload hebt. Wil je de instelling veranderen dan moet je 
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de Arduino weer verbinden met de laptop en de veranderingen in het programma aanbrengen en 
dan weer uploaden. 
Om het systeem optimaal te laten werken, moet je misschien een aantal testen uitvoeren met ver-
schillende instellingen.  
 
Als je wijzigingen in het programma op de laptop gemaakt hebt, moet je het ook 
bewaren op de (eigen) laptop door op de knop opslaan te klikken (je kunt het 
niet meer uit de Arduino terugkrijgen). 
 
Ten slotte staan hieronder nog de twee schetsen (programma’s) met uitleg voor de liefhebber 
om eens te bekijken. 
 
Veel plezier ermee! 
 

Schets: Vochtregeling 
 

/*  Automatisch watergeefsysteem tbv project "kweekkastje": met dit programma kun je een waterpompje (aange-
sloten op pen 8 en ground GND) sturen met een vochtigheid sensor (aangesloten op pen A0, 5V en GND). 
Nu zijn alle sensoren niet helemaal gelijk: hier staat dat Droog = 734 en Nat = 504, maar deze getallen moet je ver-
vangen door getallen die bij jouw sensor horen! En deze getallen kun je vinden met het programma vochtsensor 
(voer dat dus eerst uit). 
Als laatste kun je de percentages waarbij de motor aan (nu: 5) en weer uit (nu: 25) ook aanpassen aan de be-
hoefte van je plantjes! En ook de tijd dat de motor loopt (hier 3000 milliseconden = 3 seconden) of wacht (hier 
8000 ms) tijdens het spuiten: hiermee kun je de snelheid waarmee de grond natgemaakt worden instellen. 
    Techno-Plaza 2021. Aangepast Eddie Hensen 
*/ 
                     // alles achter deze dubbele slashes leest de computer tijdens het uitvoeren niet, maar is 

handig voor uitleg 
                     // we beginnen met een paar startwaarden: int = integer (engels) = geheel getal: 
const int Droog = 734;                             // Waarde gemeten van een droge vochtsensor, ! het getal 

moet aangepast worden aan jouw sensor! 
const int Nat   = 504;                             // Waarde van een natte vochtsensor, ! het getal moet aange-

past worden aan jouw sensor! 
int     Pomp  =  8;                               // de computer weet nu dat er een geheel getal is 
int     Spuiten = 0;                              //   dat Pomp heet en de waarde 8 heeft en ook: Spuiten is 0 
void setup()  
{                                  // in de setup staan { dingetjes } die aan het begin even aan de computer duidelijk 

gemaakt moeten worden 
  Serial.begin(9600);                           // start de verbinding met de seriele monitor: het extra venster op je 

monitor scherm (een monitor kan laten zien wat er gebeurt) 
  pinMode(Pomp, OUTPUT);               // pen 8 wordt uitgangsignaal (van de Arduino om de pompmotor 

te sturen)  
  digitalWrite (Pomp, LOW);                   // de pomp staat in het begin uit 
} 
 
void loop()  
{                                                 // de loop is het { hoofdprogramma } dat steeds maar weer doorlopen 

wordt 
  int sensor = analogRead (A0);                   // lees de waarde van de sensor die aangesloten is op pen 

A0 en bewaar dat in het getal dat sensor heet 
  int Vochtigheidinprocenten = map (sensor, Nat, Droog, 100, 0);   // hier berekent de computer het 

vochtpercentage: Nat wordt 100%, Droog wordt 0% 
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  Serial.print (Vochtigheidinprocenten);         // print het vochtpercentage in het seriële monitor venster 
(als die aanstaat) 

  Serial.println(" % Grondvochtigheid ");        // print de tekst tussen de aanhalingstekens in het seriële 
monitor venster 

  delay (100);                                                     // wacht 0,100 seconde 
 
  if (Vochtigheidinprocenten > 20)       // als de vochtigheid groter is dan 20% (! het getal 20 kun je aan-

passen!) worden de opdrachten tussen { en } 
  {                                                                  //    uitgevoerd en anders slaat hij juist dit stuk over 
      Spuiten = 0;                                              // dit betekent: straks niet gaan spuiten  
      digitalWrite (Pomp, LOW);                        // zet de pomp uit 
      Serial.println("   de pomp gaat uit ");         // dit zie je alleen als de seriële monitor aan staat 
  } 
  else if (Vochtigheidinprocenten < 5)             // anders als de vochtigheid kleiner is dan 5% (! het getal 5 

kun je aanpassen!) 
  { 
      Spuiten = 1;           // Spuiten wordt en blijft 1 (totdat hij te nat wordt (> 25%) en pas dan wordt 
  }                               //    hij 0 en blijft 0 tot hij te droog wordt (< 5%), dan wordt hij weer 1, enz. 
   
  if (Spuiten == 1)                    // alleen als Spuiten 1 is, gaat de pomp met een puls aan (en anders slaat 

hij dit over) 
    { 
      Serial.println("   de pomp gaat even aan "); 
      digitalWrite (Pomp, HIGH);                                      // zet de pomp aan 
      delay (3000);                                                   // wacht 3 seconden (je kunt dit aanpassen) 
      digitalWrite (Pomp, LOW);                                       // zet de pomp uit 
      delay (8000);                                                   // wacht 8 seconden  (je kunt dit aanpassen) 
    } 
  delay(2000);                                                       // wacht 2,000 seconde 
} 
       // De computer gaat nu weer naar het begin van loop (en blijft steeds maar doorgaan). Gelukkig gebruikt hij 

zelf maar heeeeeel weinig energie 
 

Schets: Vochtsensor 
 
/* Bij dit programma wordt de waarde van de vochtsensor uitgelezen.  
  We doen hiermee een test om de maximale (droogste) en minimale (natste) waarde te vinden.*/ 
void setup() 
 {  
   Serial.begin (9600);                     // maak het extra venster (= de seriële monitor) mogelijk 
   Serial.println ( "Noteer de hoogste en de laagste waarde, wacht tot de waarden stabiel zijn."); 
   Serial.println ( "Vul deze waarden later in bij programma vochtregeling"); 
 } 
 void loop() 
 { 
   Serial.println(analogRead(A0));             // In de seriële monitor wordt elke seconde de waarde van de 

vochtsensor getoond. 
   delay(1000);                                          // Bepaal nu de droogste en de natste waarde: wacht totdat de 

waarde nauwelijks verandert 
 } 


