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STAPPENPLAN AANSLUITEN ELECTRONICA PROJECT KWEEKKAST 
 
Het automatisch watergeven wordt geregeld door de Arduino UNO. Dat is een minicompu-
ter. Deze computer moet geprogrammeerd worden zodat de vochtsensor en het pompje 
gaan werken. Hiervoor heb je een programma nodig dat wij al voor jou hebben gemaakt. 

Met een vochtsensor wordt gemeten hoe droog de tuinaarde is. Wanneer de plantjes water 
nodig hebben schakelt de Arduino UNO de waterpomp in. Als de vochtsensor voelt dat de 
tuinaarde nat genoeg is, schakelt de Arduino UNO de pomp weer uit. Op deze manier krijgen 
jouw plantjes dadelijk elke keer water als ze dorst hebben. Het enige wat je moet doen is 
zorgen dat het flesje water gevuld blijft. 
 
Montage 
Voer de onderstaande stappen precies uit. Lees en kijk heel nauwkeurig! 

1. Monteer het relais met een goede klodder lijm uit het lijmpistool op het breadboard.  
2. Kijk goed naar de tekening en sluit alle kabeltjes aan. Dit moet echt heel nauwkeurig 

gebeuren en let goed op de kleuren van de kabeltjes. Dadelijk werkt het alleen als 
elk kabeltje op de goede plek is aangesloten.  

3. Wanneer alles is aangesloten ga je door met het meten van de vochtsensor. We noe-
men dit ook wel ijken. 

 
Meten / ijken vochtsensor 
De vochtsensor meet wat droog en wat nat is en laat dit zien met een getal. Dit noemen we 
een waarde. Omdat iedere sensor net weer wat anders meet ga jij eerst meten welke waar-
den jouw sensor meet. In het programma dat wij voor jou gemaakt hebben staat bij ‘Droog’ 
een waarde van 734 en bij ‘Nat’ een waarde van 504. 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 dus eerst uit). 
 

1. Sluit de Arduino UNO aan op de laptop met een USB-kabeltje  
2. Start de laptop en open het programma “Vochtsensor”  
3. Contoleer via Hulpmiddelen (in de menubalk) of het Board Arduino Uno en of er een 

USB-poort is gekozen (COM1 of 2-3-4-5-6).  
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4. Klik nu op het pijltje naar rechts boven aan op het scherm: Upload 
Het programma gaat nu van de laptop naar de Arduino UNO en begint meteen te 
werken.  

 
5. Om de waarden van jouw sensor te bekijken klik op het loepje rechts bovenaan op je 

scherm. We noemen dit de ‘Seriële monitor’. De monitor laat zien welke waarde 
jouw sensor meet. 

 
6. Op het scherm zie je nu in een extra venster om de seconde een getalwaarde die de 

sensor op dit moment meet. 
7. Zet de vochtmeter in droge grond. De sensor mag niet verder dan de rode lijn in de 

grond worden gezet. 

 
8. Wacht tot de meeting stabiel is. Dit zie je als de getallen hetzelfde blijven. Noteer 

deze waarde: Droog = ……… 
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Doe nu dezelfde test, maar dan met de vochtsensor in natte grond. Nat = …………. 
9. Klik op het kruisje om dit programma te sluiten. 

 
Vochtregeling 

1. Het programma dat zorgt dat de plantjes automatisch water geeft noemen we 
‘Vochtregeling’. Open het programma “vochtregeling” op de laptop. 

2. Vul je de gemeten waarden van jouw vochtsensor in door de bestaande getallen te 
vervangen. Zoek boven in het scherm naar: 

const int Droog = …. (Vervang het getal door jouw waarde) 
const int Nat    = …. (Vervang het getal door jouw waarde) 

3. 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% heel droog en 
100% is erg nat.  

4. Als laatste kunnen we nu de percentages waarbij de motor aan (nu: 5%) en weer uit 
(nu: 20%) ook aanpassen aan de behoefte van je plantjes! (Dit kan ook later veran-
derd worden als je andere planten in je kas gaat kweken die minder/meer water no-
dig hebben.) 
 
Voorbeeld: 
De grond voelt te droog aan, dit zal tussen 5% en 10% zijn. 
De grond voelt voldoende vochtig aan, dit zal rond de 20% 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 waar-
den worden bijgesteld in de schets (zo noemen ze een Arduino programma). 
 
Zoek het volgende stukje programma op: 
if (Vochtigheidinprocenten > 20)  
            { 
            digitalWrite (Pomp, LOW);  //Bij meer dan 20% vochtigheid gaat de pomp uit 
(LOW) 
            } 
          else if (Vochtigheidinprocenten < 5)  
           { 
             digitalWrite (Pomp, HIGH);  //Bij 5% (of minder) vochtigheid gaat de pomp 
aan (HIGH) 

5. Verander het getal 5 en/of 20 om het beter te laten werken als dat nodig is. Het getal 
5 zit altijd tussen de 5 en 10 (5-6-7-8-9-10). Het getal 20 ligt altijd rondom dit getal. 
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6. Je kunt bijvoorbeeld ook de tijd tussen dat de pomp aanstaat (HIGH) en weer uit gaat 
(LOW) langer/korter maken: de opdracht delay (3000) laat de computer 3000 millise-
conden oftewel  3 seconden wachten en als je dat getal groter maakt duurt het lan-
ger voordat de pomp weer uit gaat. 

7. Klik nu op het pijltje naar rechts boven aan op het scherm: Upload 
Het programma met jouw waarden gaat nu van de laptop naar de Arduino UNO.

 
 
Afsluiten 
Als je klaar bent, kun je de Arduino UNO loskoppelen van de laptop. Het programma blijft op 
de Arduino staan zodat wanneer je op school bent alles werkt. 
Wil je de instelling veranderen dan moet je de Arduino UNO weer verbinden met een laptop 
of computer waar het (gratis) programma Arduino is op geïnstalleerd. Op de website 
www.techno-plaza.nl kun je de programma’s en handleidingen downloaden. Wanneer je de 
waarden aanpast moet je deze natuurlijk weer uploaden naar de Arduino UNO. 


