9januari 2004 (toetsversiel)
2' toetsFysischeHydrologie(AW2-2003)(teltvoor 50%o)
omdatu het antwoordop eenvorlge
lndien u eendeelvraagniet kunt beantwoorden,
deelvraagschuldigmoestblijven, kies dan eenantwoordop de eerderedeelvraag,dat
redelijkerwijsmogehjk is, geefvervolgensduidelrykaanwelk nieuw uitgangspuntu hebt
gekozenen rekenhier mee verder!Formuleblad:zie laatstepagina.

Vraag 1
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Een freatischaquiferwordt omslotendoor twee evenwijdigevolkomen slotenmet een
verschillendwaterpeil.Het waterpeilin de linkersloot(op * = 0 m) bedraagt6 meter;het
waterpeilin de rechtersloot(op *: 600m) bedraagt4 meter.De slotenliggen600 m uit
=
elkaai.De verzadigdedoorlatindheidin hettrajectx = 0 tot x 400 m bedraagtI 0 m dag-t;
deverzadigdedoorlatendheidinhettrajectx=400totx=600mbedraagtlmdag't.Eris
alleenstationairestroming in het vlak van tekening.Maak eentekening(dwarsdoorsnede)
van de hierbovenbeschrevensituatieen voer de gevraagdeberekeningenuit.
a Berekende stijghoogte(m) op x = 400m.
het aquiferin m2dag'r.
b Berekende volumestroom'door

Yrang2
Gegevenis eenputonttrekkingvan 3140 m3ldag.Tr= 3,I4. De regionale
grondwaterstromingis verwaarloosbaar.De watervoerendelaag waaraanwater
onttrokkenwordt, dient te wordenopgevatals eenpakketmet volledig afgesloten
bedraagt400 m'dag-'. R in de putformuleop het
grondwater.Het doorlaatvermogen
is stationair.
iormulebladbedraagt4000 meter.De grondwaterstroming
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a Hoeveelbedraagtde minimaleafstandtot de put, waarvoorgeldt dat de verlagingin de
laagniet meermerkbaaris?
strjghoogtevan het grondwaterin de watervoerende
b Op welke afstandvan de put bedraagtde verlagingin de stijghoogtevan de
laag 10 cm?
watervoerende
We voegennu eenrivier toe aande opgave:Op 400 meterafstandvan de put bevindt
tekening.
in onderstaande
zich eenrivier, zoalsaangegeven
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c Berekende stijghoogteverlagingmiddenin het natuurgebieduitgaandevan
tekening.
bovenstaande

Vraag 3
laagdie wordt begrensddoor twee
Gegevenis eengedeeltelijkafgeslotenwatervoereRde
kanalen.Het aquifer heeft een dikte van 10 meter en eenverzadigdedoorlatendheidvan
is de onderzijdevan het aquifer;x: 0 ligt op de overgang
24 m dag-l.Referentieniveau
van het linker kanaalnaarhet aquifer.De gedeeltelijkafsluitendelaag heeft een dikte van
van 0,002m dag-'.De afstandI tussen
drie meteren eenverzadigdedoorlatendheid
van het linker kanaalbedraagt74
watemiveau
1200
meter.
Het
beidekanalenbedraagt
meter.Het watemiveauvan het rechterkanaalbedraagt16 meter.Het waterniveauin de
Er is alleenstromingin het
poldertussende kanalenin bedraagt13 m (maaiveldhoogte).
vlak van tekening.

Y-

otooLmfd

a Berekenhet stijghoogteverloopmet de afstandx in het aquifer.
b Berekende totalekwel in de polderin m2dag-t.
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c1 Leg kort dochduideh.lkuit op welke wijze u berekent(andersdandoor het inwllen van
op welke
strjghoogteverloop)
heelveel waardenvoor x in het bij opgavea berekende
ligt'
het
aquifer
in
kanaal
waterscheiding
de
afstandvan het linker
naarbehorenhebtkunnenaangeven,
c2Indienu de br1cl gevraagdeoplossingsstrategie
berekendan op welke afstandvanaf het linker kanaalde waterscheidingin het acluiferligt
(andersdandoorhet invullenvan heelveel waardenvoor x in het bij opgavea
stijghoogteverloop).
berekende

