
 

 BAR Instruments en Ten Kate-Kool  maken samen het waterbeheer inzichtelijk  

 

 

 

Hans ten Kate-Kool richtte in 2001 een ingenieursbureau op, gespecialiseerd in 

waterbeheer en – management. Ten Kate Kool is in de loop van de tijd gespecialiseerd in 

debietmetingen gecombineerd met peilregistraties en verwerking van de hydrologische 

gegevens voor Waterschappen, Gemeentes en Provinciale overheden. Door de 

samenwerking met BAR Instruments kan er op een grote variatie van locaties 

hydrologische gegevens worden verzameld en kwalitatief goede meetreeksen worden 

geleverd. Gemeten wordt in open waterlopen en in rioolstelsels, als ijk- en 

kalibratiemeting maar ook als een duurzame meetinstallatie. 

 

Een goed advies of gedegen debietmeting is specifiek en verschilt per situatie en locatie. 

Er zijn verschillende meetprinciepen en diverse apparatuur voorhanden, zodat afhankelijk 

van de locatie met de meest geschikte methoden en apparatuur kan worden gemeten. 

De samenwerking met BAR Instruments zorgt er voor dat er onafhankelijk de gegevens 

inzichtelijk gemaakt kunnen worden en dat de reeksen zo compleet mogelijk zijn. 

Gegevens kunnen direct naar de klant of geheel gevalideerd en gecontroleerd als 

tijdreeksen worden aangeleverd. 

 

Een voorbeeld van een specifieke locatie is een meting in de Havikerwaard, waar Vitens 

wil onderzoeken of waterwinning een mogelijkheid is. Kwalitatief is het water van de 

Havikerwaard voldoende voor de als grondstof voor de bereiding van drinkwater, maar 

omdat het in de uiterwaarden aan de voet van het Veluwemassief ligt is het de vraag of 

er het jaar rond voldoende water voor handen is om winning economisch rendabel uit te 

voeren. De meetlocatie is in de uiterwaarden waar stroom niet voorhanden is en hoge 

waterstanden voorkomen. 

 

 

 

 
Brug Beimerwaard 

 

 

 



 

Om op de specifieke omstandigheden het hele jaar door te meten is het data-

inwinningssysteem in combinatie met een looptijdmeter Flo-Sonic en druksensor van 

Klay toegepast onder de brug Beimerwaard geplaatst waar het gehele stroomgebied van 

kwalitatief goed water door afvoert.  De opening van de brug is beperkt van breedte en 

was de enige locatie in het gebied waar een handzaam en meetbaar profiel aanwezig is 

en aan de hand van het peil het doorstroomprofiel te berekenen is. De overige 

waterlopen in het gebied zijn breed en zeer ondiep, waardoor in de zomer rijke 

plantengroei aanwezig is. In onderstaande figuur is het schema opgenomen waarin de 

verschillende parameters zijn weergegeven die via internet zichtbaar zijn. 

 

 

 

 
 

 

 

Voor een periode van 3 jaar zal hier het debiet en peil van het oppervlaktewater worden 

gemeten. Omdat het in de uiterwaarden ligt en er geen stroom voorhanden was heeft 

BAR Instruments een opstelling bij het onderstation met accu en zonnecel ontwikkeld om 

voor langere periode de metingen uit te kunnen voeren.  

 

Vitens krijgt maandelijks de debiet en peilgegevens om het inzicht in de afvoer te 

verkrijgen om aan de hand hiervan beleidskeuzes te maken ten aanzien van de 

waterwinning.  

 

In onderstaande figuur zijn de meet gegevens van de laatste week van februari en eerste 

week maart zichtbaar gemaakt. Door de zonnecel blijft de accu gevuld (roze lijn). Te zien 

is dat het peil in de periode iets omhoog gaat maar de stroomsnelheid naar beneden 

gaat. 

 



 

 
 

 

Vitens kan middels de website zelf de gegevens inzien maar krijgen en keer per maand 

de meet en debietgegevens verstrekt in een spreadsheet. 

 

Het motto van Ten Kate-Kool is: meten= weten. Door de samenwerking met BAR 

Instruments is het mogelijk direct inzicht in de gegevens te hebben en een kwalitatief 

goede meetreeks te realiseren op locaties waar stroom voorhanden is en op afgelegen 

locaties. 


