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(Totaalte verdienen:10judiciumpunten)

Lees alle vragen
Noteer uw tentamennummerop al uw ingevuldetentamenpapieren.
goed.Indien u eendeelvraagmeentniet te kunnenbeantwoorden,omdat u het antwoord
op eeneerderedeelvraagschuldigmoestblijven, kies dan een antwoordop de eerdere
deelvraag,dat redelijkerwijs mogelijk is. Geef vervolgensduidelijk aan welk nieuw
uitgangspuntu hebt gekozenen reken hier mee verder! Forrnuleblad:zie laatstepagina.
Controleeraanheteindofualledee1vrasenhebtbeantwoord!

Opgave L (3 punten)
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In eenachtmeterdik watervoerendpai<ftettussentwee kanalenheerststationairesffoming.
pakJ<et
Het watervoerende
is homogeenen isotroopen wordt aande onder-en bovenzijde
begrensddoor ondoorlatendelagen. Het waterniveauin het linker kanaal ligt op tien meter
bovende ondoorlatendebasis.Het waterniveauin het rechterkanaalligt op vier meter
bovende ondoorlatendebasis.De afstandtussende kanalenbedraagt2000 meter.(De
capillaireopstijgingin het rechterdeelvan het watervoerendepakketis te verwaarlozen.)
Op welke afstandgemetenvanaf het linker kanaalis de stijghoogte(gemetent.o.v. de
ondoorlatendebasis)gelijk aan de dikte van het watervoerendepakket?

Opgave 2 (a: l punt: b: 2 punten)
Voordat een ontffekkingsputin werking treedt,staatin eenvrij nat natuurgebiedhet
grondwater0,2 m onder het maaiveld.Het hydrologischsysteembestaatuit 66n
watervoerendelaag met een wije grondwaterstanden KD = 500 m' dag-t.Op twee
kilometer ten westenvan het midden van het natuurgebiedwordt ten behoevevan de
drinkwatervoorzieningop een gegevenmoment water opgepomptmet een volumestroom
van 3140 m'dag-t. Het intrekgebiedvan de put heeft een straalvan vijf kilometer. De
watervoerendelaag dient opgevatte worden als een laagmet volledig afgesloten
grondwater.
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a. Berekende stijghoogtein het midden van het natuurgebiedna het in werking treden
van de putonttrekking.Het referentieniveauis de maaiveldhoogte.Geef uw antwoord
in metersmet twee decimalenachterde komma.
We breidenhet probleemenigszinsuit. E6n kilometer ten westenvan de put bevindt zich
een van noord naar zuid stromenderivier met een waterniveaudat eveneensop 0,2 m
onder het referentieniveauligt (referentieniveauis maaiveldhoogte).
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b. Maak een overzichtstekeningvan dezenieuwe situatie en berekende stijghoogtein
het midden van het natuurgebieddoor de putonttrekking met rivier (oeverwinning).
Geef uw antwoordin metersmet twee decimalenachterde komma.
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Opgave 3 (a: 1 punt;b: 1 punt; c: 2 punten)
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Gegevenis een gedeeltelijkafgeslotenwatervoerendelaag die wordt begrensddoor twee
kanalen.Het aquifer heeft een dikte van 10 meter en een verzadigdedoorlatendheidvan
24 m dag-|.Referentieniveauis de onderzijdevan het aquifer; x = 0 ligt op de overgang
van het linker kanaalnaar het aquifer.De gedeeltelijkafsluitendelaag heeft een dikte van
drie meter en een verzadigdedoorlatendheidvan 0,002 m dag-'. De afstandL tussen
beide kanalenbedraagt2000 meter.Het waterniveauvan het linker kanaalbedraagt16
meter.Het waterniveauvan het rechterkanaalbedraagt15 meter.Het waterniveauin de
polder tussende kanalenin bedraagt13 m (maaiveldhoogte).Er is alleen stromingin het
vlak van tekening.Reken zo nauwkeurigmogelijk, d.w.z. met zoveel mogelijk decimalen
achterde komma.

\-

k' o,FoLv* df*g
\-

<- \-,
\-

\-

in het aquiferals functie van de
Bepaalde vergelijkingvan het stijghoogteverloop
afstandx.
b. Op welke afstandvanaf het linker kanaalligt de waterscheidingin het aquifer?Geef uw
antwoordin gehelemeters.
Berekende kwel in de polder tussenx = 0 en x = 7130meter in m2 dag1. Geef uw
antwoordmet 66n decimaaiachterde komma.

