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2 maart2004 (toetsversie
2)
2' toetsFysischeHydrologie(AW2-2003)(telt voor 50%o)
Vermeld uw toetsversie en tentqmennummer op uw tentamenpapier en op het
grafiekpapier. Formuleblad: zie laatste pagina.
Indien u eendeelvraagniet kunt beantwoorden,omdatu het antwoord op eenvorige
deelvraagschuldig moestblijven, kies dan eenantwoordop de eerderedeelvraag,dat
redelijkerwijs mogelijk is, geefvervolgensduidelijk aan welk nieuw uitgangspuntu hebt
gekozenen rekenhier meeverder!
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Opgave I
Gegevenis eenputonttrekkingvan 3140 m3ldag.n = 3,74.De regionale
grondwaterstromingis verwaarloosbaar.
De watervoerendelaagwaaraanwater
Jnttrokken wordt, dient te worden opgevatals eenpakketmet volledig afgesloten
grondwater.Het doorlaatvermogen
bedraagt400 m2dag'r.R in de puformule op het
formulebladbedraagt4000 meter.De grondwaterstromingis stationair.
a) Hoeveelbedraagtde minimaleafstandtot de put, waarvoorgeldt dat de verlagingin de
stijghoogtevan het grondwaterin de watervoerende
laagniet meermerkbaaris?
b) Op welke afstandvan de put bedraagtde verlagingin de stijghoogtevan de
watervoerendelaag 20 cm?
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Opgave2
In eenvier meterdik watervoerendpakkettussentwee kanalenheerststationairestroming.
pakketis homogeenen isotroopen wordt aande onder-en bovenzijde
Het watervoerende
begrensddoor ondoorlatendelagen.Het watemiveauin het linker kanaalligt op vijf meter
bovende ondoorlatendebasis.Het watemiveauin het rechterkanaalligt op drie meter
bovende ondoorlatendebasis.De afstandtussende kanalenbedraagt500 meter.De
capillaireopstijgingin het rechterdeelvan het watervoerende
pakket wordt
verwaarloosbaar
verondersteld.Maak eentekening.
a) Op welke afstandgemetenvanafhet linker kanaalis de strlghoogte(gemetent.o.v. de
ondoorlatendebasis)geluk aan de dikte van het watervoerendepakket?
b) Als gegevenis dat de volumestoom door het watervoerendepakket 0,1 m2dag-r
bedraagt,hoeveelbedraagtdan de verzadigdedoorlatendheidvan het watervoerende
pakket?

Opgave3
Gegevenis stationairestromingnaareenput in eenvolledig afgeslotenaquifer
van l0
meter dikte. Het aquifer is homogeen-en isotroop-doorlateid.be rrerradrgde
doorlatendheidvan het afgeslotenaquifer is niet bekend.Er is geenregionale
grondwaterstroming.De put onttrektwater met eenvolumeshoo*
u* OZSOmtldag.n
stellen we om het rekenwerkte vergemakkelijkengeluk aan3,l4. De punten
A en B
liggen 200 metervan de put; de puntenc en D liggen 100meterrrun d. put;
AB en cD
zijn gehjkvormigecirkelbogenbehorendbij cirkelsmet als middelpunt de put.
Gaande
v.anafde put treedtop 3 km afstandnet geenverlagingvan de stijgiroogte-.",
op t.g.u.
de putonttrekking.
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a) Hoe verhou&zich de volumestroomdoorAB t,o.v. de volumesfroomdoor
cD?
Waarom?Licht uw antwoordduidelijk toe
b) Hoe verhoudtzichde volrrmestoomdichtheid
doorA t.o.v. de volumestroomdichtheid door c? waarom? Licht uw antwoordduidelijk toe.
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Opgave4
a) Een freatischaquiferwordt gedraineerd
doortweeevenwijdigevolkomenslotenmet
waterpeil.De slotenliggen500 meteruit elkaar.De KD waardeis t0O
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dag'' Et s alleenstromingin het vlak van tekening.Maak een tekeningvan
de
beschrev.en
situatieen berekende maximaleopboillng bij eenneerslagoverschotvan
ru mm dag'.
Er wordt ook eenradialeintreeweentandgegevenmet eenheiddag m-r.
b) Laat zienhoedezeweerstandin de formule (waaruit de opbolhng kan worden
berekend)wordt verwerkt door de forrrule te herschrijvenmet inbrengvan
de radiale
intreeweerstand.
(Indien y vr?aga) niet hebt kunnenbeantwoorden,legt u uit op
welke manier een dergelijkeformule herschrevenwordt.)
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