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Beschrijfkort dochduidelijktweemanierexwaaropoverlandflow kan ontstaanen
geefdebijbehorende
benamingen.
Opgave2 (2 punten)
de
Gegevenis bijgaandefiguur uit Principlesof Hydrology met daarinaangegeven
puntenC enD.
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Figppe 6.s Diagrarn to illusuato tho mratric su$tisn frll},and elevafiqn (zJ compon€n!$
ofLtd potend;l (d). Variations of matric suction, measuxed in tonsiometers at dopths
of +o agd gg cm below the ground surface, rcsult in periocls of dou'nwarii aud upward
of soil water. (See text for firller explanation.)
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Beschrijf water er gebeurtmet het vochtgehalteop 40 cm diepte bij C
Beschrijf wat er gebeurtmet het vochtgehalteop 60 cm diepteblj C.
Beschrijf hoe de totale potentiaalop 40 en 60 cm diepte zich verhoudenbij C.
Beschrijf wat er gebeurtmet het vochtgehalteop 60 cm diepte bij D.

Opgave 3 (4 punten)
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Bijgaande figuur toont het verloop van de drukhoogte van water (fp) met de diepte in
een (niet-verzilte)bodem.De horizontale(yr) as en de verticale(diepte)as hebben
'
dezelfdeschaal.
In de verzadigdezone geldt datK = 100 cm dagr. In het onverzadigdezonetraject
geldt dat K(Vi = 250 x 1-yo)-2;K(W) in cm dag-l en r4oin cm.
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Hoeveelbedraagtde-verticalevolumestroomdichtheid
in het grondwater?Geef uw
antwoordin cm dag-' (+: stromingnaarboven; -: stromingnaarbeneden).

b

Hoeveelbedraagtde verticalevolumestroomdichtheid
in de zone waar
verdampingoptreedt?Geef uw antwoordin cm dag-l (+: stromingnaarboven;
-: stromingnaarbeneden).

Opgave4 (1 punt;gokscorevan50Vo)
Zjn onderstaande
uitsprakengoedof fout?
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(pF-kromme)is sterkergerelateerd
aan
a De uitdrogings-bodemvochtkarakteristiek
dande bevochtigings-bodemvochtkarakteristiek.
de poriengrootteverdeling,
De infiltratiecapaciteit tijdens een bui neemt geleidelijk toe tot een eindwaardedie
overeenkomtmet de verzadigde doorlatendheid.
Bij schietendwater (supercritical water flow) zljn de voortplantingssnelheidvan
een watergolf en de gemiddeldestroomsnelheidvan het water aan elkaar gelijk.
Throughflow is een alternatievebenaming voor het proces waarbij geinfiltreerd
water onder invloed van de zwaartek'rachtnaar het grondwater zak".
De afvoercoefficient op buibasis is gelijk aan de totale afvoer tijdens een bui
gedeelddoor de bui-neerslag(eventueelvermenigvuldigdmet 100).
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Opgave5 (2 punten)
In debuurtvanBlawan,Ijen caldera, JavakomendeKalisat(rivier 1) endezuurstroom
samen.Het mengselvanzeer
Kalipahit@ittereivier 2) afkomstiguit hetIjen kratermeer
zuurenzoetwatervervolgtzijn wegonderdenaamKaliputih(rivier 3). Stroomafwaarts
voegtdeKaligedang(rivier4) zichbij deKaliputih(rivier 3). Via eenwaterval(5)
verlaathetmengselvanwateren zuur(meteenpH = 3) deIjen calderaom
stroomafwaarts
voorirrigatievanrijstveldengebruiktte worden.Ziebfgaandefiguur
(bovenaanzicht).
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De voigendemeetgegevens
worden verzameld:
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Het debietvan de Kalisat (rivier 1) bedraagt2,9 m3s-1.
Chloride gehaltenin mg liter-l:
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Kalisat ( rivier 1)
Kalipahit (bittere rivier 2)
Kaliputih (witte rivier 3)
Kaligedang(rivier 4)
waterval (5)

110
995
222
86
19I

Hoe groot is het debiet van de waterval in m3s-1?Geef uw antwoord met 66ndecimaal
achter de komma.

