07 Hoe hoog is die boom
Handleiding voor begeleiders

Wat heb je nodig?
• Touw
• Potlood en werkblad 1 en 2

Wat gaan ze doen?
Ze gaan raden hoe hoog een boom is en hem daarna echt opmeten.  Lees eerst voor het groepje de
onderstaande tekst:

Als je iets kleins op wilt meten kan je dat doen met een meetlatje of een rolmaat. Ook vroeger, toen
opa en oma nog jong waren, hadden ze deze meetmiddelen al. Het wordt lastiger wanneer je iets
heel groots wilt meten, zoals een toren of een grote boom. Daarvoor zijn ingewikkelde en dure
apparaten ontwikkeld. Vroeger waren die er niet en toch wilden ze ook toen wel weten hoe hoog
iets was. Maar ook nu kan je niet zomaar zo’n duur apparaat even lenen.  Dat is ook niet nodig,
want je kan met een vel papier en een stuk touw te weten komen hoe hoog een boom is.
Hoe doe je dat? (op het opdrachtenblad kunnen ze zelf lezen hoe dat moet)
Zoek een hoge boom in de buurt.  Laat de kinderen eerst te raden hoe hoog de boom is.  Op
werkblad 1 is plaats om hun naam en de geschatte hoogte van de boom te noteren.
Hierna gaan ze de boom opmeten.
Vouw de bovenhoek van werkblad 2 langs de stippellijn. Let erop dat de randen van het papier
mooi gelijk lopen. (Je krijgt dan automatisch een gelijkbenige driehoek met twee hoeken van 45°).
Het papier houden ze RECHTOP met de schuine kant voor het oog en kijken dan langs de
schuine kant omhoog naar de uitgekozen boom. Zien ze alleen de lucht boven de boom dan
lopen ze voorzichtig naar de boom toe totdat ze net de top van de boom zien. Zien ze een deel
van de boomkruin dan lopen ze voorzichtig terug tot ze nog net de top van de boom zien zoals
aangegeven op de tekening hieronder. (Laat een ander er op letten dat het papier rechtop wordt
gehouden!). Het maakt niet uit hoe ver het papier van het oog wordt gehouden.
Meet nu met het touw te beginnen aan de voet van de boom tot aan de meetpersoon en dan
omhoog tot ooghoogte. De afstand tussen de strepen op het touw is steeds 1 meter.
Afstand A + afstand B = hoogte boom. Laat ze de gemeten hoogte invullen op werkblad 1                        
Wie heeft de hoogte van de boom het best ingeschat?
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07 Hoe hoog is die boom
Voor struiners

Wat heb je nodig?
• Touw
• Potlood en werkblad 1 en 2

Wat gaan we doen?
Zoek een hoge boom in de buurt.  Probeer eerst te raden hoe hoog de boom is.  Op werkblad
1 schrijf je jouw naam op en hoe hoog je denkt dat de boom is. Hierna ga je de boom opmeten met
behulp van werkblad 2 en het touw.
Hoe doe je dat?
Vouw de bovenhoek van werkblad 2 langs de stippellijn om. Let erop dat de randen van het
papier mooi gelijk lopen. Kijk goed naar de tekening hieronder.
Houdt het papier RECHTOP met de schuine kant voor je oog (Het maakt niet uit hoe ver je het
papier van je oog afhoudt). Kijk dan langs de schuine kant naar boven en loop voorzichtig naar de
boom toe totdat je net de top van de boom kan zien. Blijf het papier rechtop houden!
Meet dan met het touw de afstand van de stam van de boom tot de voeten van de meetpersoon
(afstand A) en ga dan omhoog tot ooghoogte (afstand B).
afstand A + afstand B = hoogte van de boom. Schrijf de gemeten hoogte op werkblad 1.
(De afstand tussen de strepen op het touw is steeds 1 meter).

                   
                  
Wie heeft de hoogte van de boom het best ingeschat?

Op dezelfde manier kan je natuurlijk ook de hoogte van je huis of van bijvoorbeeld een windmolen
meten.
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07 Hoe hoog is die boom
Werkblad 1

Meet met het touw nu de afstand van de stam van de boom tot de voeten van de meetpersoon
(afstand A) en dan omhoog tot aan ooghoogte (afstand B). Tel de meters  op en je weet nu hoe
hoog de boom is.
De afstand tussen de strepen op het touw is steeds 1 meter.
Afstand A  +  afstand B =  hoogte boom. De boom is………………..meter hoog.
Wie van jullie had de hoogte van de boom het best ingeschat?

Zet	
  hieronder	
  je	
  naam

Hoe	
  hoog	
  denk	
  je	
  dat	
  de	
  boom	
  is?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
3

07 Hoe hoog is die boom
Werkblad 2
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