e en Kwantitatief Waterbeheer

US26778

Grondwatersystemen en -stroming
Opgaven
Hydroge.ologie
Henny van Lanen
Roei Dijksma

N

0
0

N
~

ro

:::J
~

..c

2

HWM- 20804
6143111

WAGENINGEN

UNIVERSITEIT

-VOORWOORD

De opgaven in deze bundel behoren bij het onderwijselement Grondwatersystemen en stroming, onderdeel Hydrogeologie (HWM-20804). Ze zijn bedoeld om de stof in het dictaat
beter te leren begrijpen en met name om een inzicht te geven wat voor !m.ê vragen op basis
van de stof van het onderdeel Hydrogeologie op het examen kunnen worden verwacht.
Uiteraard zullen op het examen wel andere vragen worden gesteld.
De vragen zijn ingedeeld per hoofdstuk en volgen dus het college. Het is de bedoeling dat de
opgaven worden gemaakt nadat de stof in het college is behandeld. Tijdens het college zal
zonodig tijd worden ingeruimd om de vragen over de opgaven te beantwoorden. De opgaven
zullen echter niet ongevraagd tijdens het college worden behandeld.
De vragen zijn te verdelen in drie categorieën:
feiten;
'
rekenvragen, en
inzichtvragen.
De eerste categorie houdt reproductie van hydrogeologische basiskennis in. Een van de
leerdoelen is dat de student basale feitenkennis paraat heeft na het volgen van het college. Dit
type vragen geeft inzicht hoe de feitenkennis getoetst wordt. De rekenvragen zijn veelal
eenvoudig van opzet en bouwen voort op vraagstukken die al in eerdere onderwijselementen
aan de orde zijn geweest. De berekeningen worden nu echter vanuit een hydrogeologisch
oogpunt benaderd. De inzichtvragen vormen uiteraard de belangrijkste categorie vragen. In de
examenopgaven zullen de drie typen vragen vaak worden geïntegreerd.
Helaas zijn er geen uitgewerkte opgaven beschikbaar op enkele uitzonderingen na ( § 11 ). Het
is dus zaak om de antwoorden, waarvan niet zeker is of deze correct zijn, bij collega studenten
of tijdens het college te toetsen.
Tenslotte wordt sterk aanbevolen bij het maken van de opgaven deze zo volledig mogelijk te
beantwoorden, zoals dat ook op het examen moet. De praktijk leert dat het op het examen nog
al eens niet gebeurt. Een antwoord op het examen dat bestaat uit één of enkele woorden leidt
meestal niet tot een maximale waardering voor een opgave.

Henny A.J. van Lanen
Roei Dijksma
Wageningen, 19 februari 2002
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1. INLEIDING
1.1

Waarom gaat men in de meeste landen hij het bepalen van de hoeveelheid grondwater
die men mag gebruiken voor de drink- en industriewatervoorziening niet uit van de
hoeveelheid in de ondergrond geborgen grondwater? Licht je antwoord toe.

1.2

In Nederland is de vraag naar water voor de drink- en industriewatervoorziening maar

25% van de gemiddelde grondwateraanvulling. Hoe komt het dat we in Nederland toch
de vraag naar grondwater verder willen beperken? Licht je antwoord toe.
1.3

Geef in de hydrogeologische doorsnede (Fig. 1-1, pg. 2) aan wat er met de fluxenen de
stijghoogten gaat gebeuren wanneer er uit het tweede watervoerende pakket grondwater
gaat worden onttrokken. Geef in de bovenste doorsnede (A) met behulp van verticale en
horizontale pijlen (richting en grootte) aan hoe het grondwater stroomt in de situatie
zonder grondwateronttrekking. Doe hetzelfde in de onderste doorsnede (B) voor de
situatie met winning. Geef daarin ook de stijghoogten van het grondwater in het diepe
en ondiepe watervoerende pakket, alsmede het zoet/zout grensvlak aan. Licht je
antwoord toe en verklaar ook hoe de veranderingen doorwerken in hydrologische
effecten en sectoren en aspecten die worden beïnvloed.

1.4

In de hydrogeologische doorsnede (Fig. 1-2, pg. 3) van een uitgestrekt gebied (vele

duizenden kilometers lengte) komt grondwater van verschillende herkomst voor. Geef
in de doorsnede aan waar deze grondwatertypen voorkomen en licht je antwoord toe.

1

ondiepe watervoerende pakket (ond. wvp)

slechtdoorlatende kleilaag

diepe watervoerende pakket (d. wvp)
________________________________________ -~~':~~y_l~~ ~-~~y_z_~~! _{!r~-~~~t~_r

ondoorlatende kleilaag

B

ondiepe watervoerende pakket (ond.

p)

slechtdoorlatende klei laag

diepe watervoerende pakket (d. wvp)
grensvlak zoet/zout grondwater

ondoorlatende kleilaag
Fig 1-1 Hydrogeologische doorsnede opgave 1-3

2

grondwaters piegel

500 m

P-Ea=300 m m/jaar

P-Ea =0 m mijaar

grofkorrelig, fluviatiele
s edim ents gesteenten

fijnkorrelige , mariene
s edim entsgesteen ten
~--------

ca. 10.000 km

Fig. 1-2 Hydrogeologische doorsnede opgave 1-4
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2. POROSITEIT, PERMEABILITEIT, DOORLAATVERMOGEN EN HYDRAULISCHE
WEERSTAND

2-1

Schat van de gesteenten in Tabel 2-1 (hieronder) de porositeit en permeabiliteit. Als
hulp daarbij ligt van ieder gesteentetype één voorbeeld (of meerdere exemplaren) in de
zaal. De gesteenten staan in willekeurige volgorde (niet per hoofdgroep).

Tb
a e12-I

p orosltelt en permeab"li
. van gesteenten
1 telt
Gesteente
Totale porositeit(%) Effectieve porositeit
(%)
1. Basalt (zuil)
2. Poreuze basalt
3. Fluviatiel (2rof) zand)
4. Zwak verkitte kalksteen
5. Sterk verkitte kalksteen
6. Marmer
7. Zwak verkitte zandsteen
8. Grof grind
9. Klei
10. Fijn zand
11. Graniet (onverweerd)
12. Graniet (verweerd)
13. Conglomeraat
14. Kwartsiet
15. Phylliet
16. Gabbro
17. Grofzand met grind
18. Fi.in erind
19. Schelperuis
20. Traverti.in
21.Schalie
22. Andesiet
23. Gneis
24. Schist
25. Silt (löss)
26. Dioriet
27. Uiterst erofzand
28. Siltsteen
29. Poreuze rhyoliet
30. Marien zand

Permeabiliteit
(m·d- 1)

2-2

In Figuur 2-1 (diktaat) worden slijpplaatjes gegeven van 6 verschillende gesteenten met
een kenmerkende porositeit. Geef van elk type een voorbeeld.

2-3

In Tabel 2-1 (diktaat), waar de porositeiten van de meestvoorkomende gesteenten
worden gegeven, zijn de sedimentgesteenten opgedeeld terwijl de magmatische en
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metamorfe gesteenten (kristallijne gesteenten) zijn samengevoegd. Waarom zijn voor de
indeling niet de hoofdgroepen van de gesteenten gebruikt (Fig. 1-5 diktaat)?
2-4

De porositeit van een gesteente is op de geologische tijdschaal (vele miljoenen jaren)
maar een momentopname. Geef in een schema aan welke processen de primaire en
secundaire porositeit beïnvloeden en tot welke waarden voor de porositeit dit leidt.
Licht het schema toe.

2-5

Waarom is er in Figuur 2-3 (diktaat) onderscheid gemaakt tussen de effectieve
porositeit van ''well-sorted aquifers" en aquifers bestaande uit "average material". Licht
je antwoord toe. Waarom begint dit onderscheid pas bij zand?

2-6

De totale porositeit van een gesteentemonster is relatief gemakkelijk te bepalen. Dit
geldt niet voor de effectieve porositeit. Waarom niet? De effectieve porositeit kan via
een tracerproef in een kolomexperiment worden bepaald. Beschrijf de procedure die
hierbij wordt gevolgd.

2-7

De bergingscoëfficiënt (Sy) mag niet worden verward met de effectieve porositeit (1'/e).
De bergingscoëfficiënt kan worden afgeleid uit de tijd-verlagingslijn met een
pompproef. Geef in een figuur de tijd-verlagingslijnen voor een gesteente met een hoge
en een lage freatische bergingscoëfficiënt bij een zelfde onttrekkkingsgrootte. Licht je
antwoord toe.

1

I

Waterscheiding

I

Freatisch vlak

q•O

Fijn zand

gesteente
(schalie)

Figuur 2-1 Doorsnede door het stroomgebied van een bron
2-8

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de freatische bergingscoëfficiënt en de elastische
bergingscoëfficiënt. Waarom is dit noodzakelijk? Geef in het figuur van opgave 2-7 ook
de tijd-verlagingslijn voor de situatie met elastische berging (onttrekkingsgrootte
identiek). Licht je antwoord toe.
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2-9

Brondebiet berekenen (voor uitwerking zie §11 ).
-Bereken het gemiddelde brondebiet (l·s- 1) gedurende het zomerhalfjaar (Fig. 2-1).
- Gegeven: de bron ontwatert een gebied met een oppervlakte van 50 ha. De daling
gedurende het zomerhalfjaar bedraagt 1 m. De watervoerende laag bestaat uit fijn zand.
Er treedt gedurende het zomerhalfjaar géén grondwateraanvulling op.

2-10 In Figuur 2-4 (pg. 16 diktaat) wordt de rangorde van groot naar klein gegeven van de
totale porositeit en de permeabiliteit voor een aantal gesteenten. Verklaar de rangorde.
Indien we aan het schema een kolom met de rangorde van de effectieve porositeit
zouden toevoegen, op welke kolom zou deze het meeste lijken?
2-11 Bij de opslag van radioactief afval wordt in Nederland en omringende landen gekeken
naar de mogelijkheden in de Klei van Boom (onverkit, fijnkorrelig, tertiair ouderdom)
of steenzoutafzettingen uit het Mesozoïcum. Waarom zou men juist naar deze
gesteenten kijken?
2-12 Om na te gaan wat er gebeurt bij de plotselinge stijging of daling van de freatische
waterspiegel in een zwak verkitte kalksteen (dubbel-porositeit medium, dat bijvoorbeeld
in Zuid-Limburg voorkomt) is een kolom gestoken (Fig. 2-2). De totale porositeit van
de spleten bedraagt 1% en van de matrix 10%. In de matrix en spleten bevindt zich bij
het begin van de proef geen water. In de kolom (0.25*0.25*2.50 m) is in het
laboratorium de waterspiegel plotseling 1 m verhoogd. Geef met peilen in bijgaande
schema aan wat er gebeurt. Geef ook aan of de waterspiegel in de tijd verandert, en zo
ja, geef in een figuur aan hoe het verloop eruit zal zijn. Er treedt geen verdamping op
aan de bovenkant van de kolom.

1.0m

--. 0.25m -

Figuur 2-2 Kolom zwak verkitte kalksteen
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2.13 Er worden een aantal verschillende typen heterogeniteit onderscheiden. Beschrijf aan de
hand van de Figuren 2-6 t/m 2-8 (diktaat) welke invloed dit heeft op de verzadigde
grondwaterstroming.
2.14 Het doorlaatvermogen (kD) kan worden bepaald met een veldexperiment waarbij
gebruik wordt gemaakt van vergl. 2-6. Geef aan hoe zo'n experiment kan worden
opgezet, waarbij ook de dimensienering (grootte van experimenteel gebied) aan de orde
moet komen. Maak zonodig een schets.
2.15 Hoe ziet de tijd-verlagingslijn eruit in een waarnemingsput op een bepaalde afstand van
de pompput voor een gesteente met een hoger en lager doorlaatvermogen. De
bergingscoëfficiënt en de onttrekkingsgrootte zijn hetzelfde. Waarom is een hoog
doorlaatvermogen in een gebied ·aantrekkelijk voor een waterleidingbedrijf, en niet
zondermeer voor de landbouw of natuur?
2.16 Schat de permeabiliteit aan de hand van de korrelgrootteverdeling van een globale
boorbeschrijving (voor uitwerking zie § 11 ).
1
- Schat per laag de permeabiliteit (k-waarde in m·dag- ) van geologische diepboring
(Fig. 2-3) m.b.v. van Tabel2-2 (diktaat).
1
2
- Schat het doorlaatvermogen (kD in m ·dag- ) voor de watervoerende lagen.
- Schat de hydraulische weerstand (c in dagen) voor de weerstandbiedende c.q.
ondoorlatende lagen.
- Classificeer de watervoerende lagen en weerstandbiedende lagen en voeg de
relevante lagen samen tot respectievelijk watervoerende pakket(ten) en complexen
van weerstandbiedende lagen.
Dikte

0
1. klei

15 m

2. veen

Sm

3. fijn zand

30 m

4. fijn grind

20 m

5. silt

10 m

6. klei

20 m

50

100
7. zandige grind 25 m

8. zandige klei

25 m

150

Figuur 2-3. Globale boorbeschrijving met laagdikte en textuur.
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2.17 Schatting van de permeabiliteit aan de hand van de korrelgrootteverdeling van een
gedetailleerde boorbeschrijving (voor uitwerking zie § 11 ).
- Bijgaand tref je een gedetailleerde boorbeschrijving aan {Tabel2-2) van de boring
M57 uitgevoerd door het voormalige Instituut voor Cultuurtechniek en
Waterhuishouding (ICW, thans opgenomen in Alterra) in het kader van het
hydrologisch onderzoek Groenlo.
- Schat met de formule van Ernst en Fahmi (vergl. 2-12) per laag de permeabiliteit en
bereken uiteindelijk het doorlaatvermogen voor deze locatie. De variabele X heeft in
Oost-Gelderland de waarde 54000 m·dag-1 (vastgesteld m.b.v. pompproeven).
Tabel 2-2 Gedetailleerde beschrijving van boring M57 nabij Groenlo.
Hoogte:
Filter:
Grondwaterstand:
Datum:
1. 0.00-0.30m

2. 0.30-0.80 m

3. 0.80-1.30 m

4. 1.30-2.20 m

5. 2.20-3.40m

6. 3.40-5.10 m

7. 5.10-6.20 m

8. 6.20-10.50 m

25.54 m + N.A.P.
4.09- 5.09 m -mv.
1.95 m-mv.
22 april1960
grijsbruin, stoffig, slibhoudend, matig fijn tot matig grof zand; matig
gesorteerd, niet bont; met veel wortel- en houtresten; spoor zeer fijn
kwartsgrind, een enkel bonte korrel; materiaal hoekig afgerond tot
afgerond; mat en helder; kalkvrij.
geelbruin, zwak stoffig, slibarm, matig grof zand; matig gesorteerd;
zeer zwak bont; met veel humeuze resten en lichtergele,
slibhoudenden zeer fijne zandkluitjes; spoor zeer fijn melkkwarts en
zwart grind; enkele kleine geelrode ijzerconcreties; spoor grijze
kwarts, hoekig afgerond tot afgerond mat tot helder materiaal;
kalkvrij.
lichtgeelgrijs, gebleekt, slibvrij, helder, matig fijn zand;
slechtgesorteerd van middelfijn tot zeer grof; bont; veel houtresten;
spoor zeer fijn schelpgruis; spoor zeer fijn melkkwartsgrind;
glimmers en grijze kwarts; spoor groene glauconiet; materiaal
afgerond en kalkvrij.
geellichtgrijs, gebleekt, zwak stoffig, slibarm, matig grof zand,
tweetoppig gesorteerd in de fracties middelfijn en middel- tot zeer
grof; zwak bont; fijn en grof, bont en zwart-wit grindhoudend (w.o.
heldere kwartsen); sporen bladresten, grijze kwartsen en zeer fijn
schelpgruis; materiaal meest hoekig afgerond, helder, grove fractie
meer af2erond; kalkvrij.
geelgrijs, gebleekt, zwak stoffig, slibann, matig grof zand;
tweetoppig gesorteerd, in de fracties middelfijn en zeer grof; zwak
bont; zeer fijn bont en zwart-wit grindhoudend, met weinig fijn en
grof melkkwartsgrind; spoor bladresten; fijne fractie hoekig
afgerond; grove fractie afgerond; het geheel helder en kalkvrij.
gelig lichtgrijs, slibarm, middelgrof zand; tweetoppig, gesorteerd in
de fracties matig fijn tot matig grof en zeer grof; zeer afgerond
afgeslepen en helder; bont; weinig zeer fijn zwart-wit en bont grind;
spoor bladresten; 2eoxideerde korrels en grijze kwarts; kalkvrij.
geelbruine, lichte, zandige leem; sterk roestig met zeer veel groene
en geoxideerde glauconiet; zeer veel rode ijzerconcreties; gelaagd
met bandjes zand welk overeenkomen met laag 6; spoor fijn grind;
het geheel is zeer humeus en kalkrijk.
bruine donkergrijze, vrij vaste, stoffig tot fijnzandige leem;
glimmerrijk, humeus, geoxideerd en kalkvrij.
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2.18 Indien je in het kader van een regionaal hydrogeologisch onderzoek in een gebied de
permeabiliteit moet weten, hoe zou je dat onderzoek dan opzetten. Hou hierbij rekening
met doel van het onderzoek en het beschikbare budget en de beschikbare tijd.
2.19 In een vast gesteente komen 2 doorgaande spleten per meter voor. De spleten hebben
gladde wanden en een breedte van 1 mm. Bereken de permeabiliteit in de richting van
de spleten. Met welk sedimentgesteente kan dit vast gesteenten worden vergeleken
uitgaande van de permeabiliteit? Twee waarnemingsbuizen staan in deze spleten in de
richting van de grondwaterstroming. Het gemeten stijghoogteverschil is 0.1 m, waarbij
deze buizen een onderlinge afstand hebben van 500 m. Hoeveel grondwater stroomt er
door dit vast gesteente? De dichtheid van het water bedraagt 1000 kg.m-3, de versnelling
van de zwaartekracht 9.8 m.s-2 en de dynamische viscositeit 10-3 kg m- 1 s-1.
2.20 Bereken hydraulische weerstand en kwel/wegzijging (voor uitwerking zie § 11 ).
- Bereken voor de hydrogeologische situatie gegeven in Fig. 2-4 of er kwel of
wegzijging optreedt.
- Schat eerst met Tabel2-2 (diktaat) de permeabiliteit van de klei en bepaal vervolgens
met vergl. 2-16 de c-waarde.
- Bepaal het stijghoogteverschil tussen het ondiepe en diepe watervoerende pakket.
- Bereken met vergelijking 2-15 de kwel ofwegzijging.

_.)/---I4='=F-+----------- ---------

h0 = 15

m

-------------- ------ hd = 14 m
fijn zand
(k = 5 m.dag-1)
2 m klei (k

3. kD 2

'

=1Q-4 m.dag-

1)

grofzand
(k = 50 m.dag-1)

Figuur 2-4 Hydrogeologische dwarsdoorsnede door een beekdaL
2.21 De hydraulische weerstand van een slechtdoorlatende laag kan uit boorbeschrijvingen
.worden geschat. In de meest eenvoudige formule komt alleen de permeabiliteit en de
dikte van de slechtdoorlatende laag voor. In een iets gecompliceerdere formule komt
ook de diepte van de kleilaag voor. Wat is hiervoor de reden? Daarnaast komt in de iets
gecompliceerde formule ook de aard van de klei voor. Welke invloed kan de aard van
de klei hebben?
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2.22 De hydraulische weerstand van slechtdoorlatende laag kan behalve uit
korrelgroottebeschrijvingen ook experimenteel met behulp van een pompproef worden
bepaald. In laaglandgebieden komt vaak een watervoerend pakket voor dat wordt
afgedekt door een slechtdoorlatende deklaag. Dit watervoerend pakket wordt bepompt.
Teken tijd-verlagingslijnen van het grondwater in het watervoerend pakket voor een
waarnemingsput op een bepaalde afstand van de pompput De ene waarnemingsbuis ligt
in een, gebied met een hoge hydraulische weerstand en de andere buis in een gebied
waar lage hydraulische weerstanden voorkomen. De overige variabelen, zoals de
onttrekkingsgrootte en het doorlaatvermogen van het watervoerende pakket zijn in beide
gebieden hetzelfde. Licht je antwoord toe.
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3. 3. VOORKOMEN, STROMING EN ONTTREKKINGVAN GRONDWATER
3-1

Schat de dikte van de intermediaire zone onder de Veluwe (overwegend grofzandige
onverzadigde zone), indien je aanneemt dat de maaiveldhoogte 50 m +N.A.P. is. De
maaiveldhoogte van de Usselvallei, Gelderse Vallei en Betuwe kan grofweg op 10 m
+N.A.P worden gesteld.

3-2

In de Gelderse Vallei komt plaatselijk het volgende geologische profiel voor:
Diepte (m)
1-2
3-8
9-11
12-30
40-50
40-150
>150

Type afzetting
veen
dekzand
Eemklei
smeltwaterafzettin_g_en
keileem
fluviatiele afzettin_g_en
mariene afzettin_g_en

Aard afzettin_g_
Plaatselijk met kleilenzen
Goed _g_esorteerd, mati_g_ fijn zand
Dunne laag mariene klei
Overw~endi[ovezanden
Slech~esorteerde

silt met stenen
Overw~end i[OVe zanden
Klei en silt

Geef de hydrageologische schematisering in termen van aquifers, aquitards, aquicludes
en aquifuges. In welke in de tabel genoemde lagen stroomt het water overwegend
verticaal en waar horizontaal?
3-3

Geef in de Figuur 3-2C, 3-2D en 3-2E (in het dictaat) aan in welke richting het
grondwater door de aquitards stroomt.

3-4

c

B

A

aquitard (zandige klei)

grofzandige aquifer

richting
grondwaterstmntng

schalie

Figuur 3-1 Voorkomen spanningswater eri artesisch water

In de grofzandige aquifer komt spanningswater voor (Fig. 3-1, hierboven). Geefvoor de
locaties A, B en C de rangorde van de kans dat er artesisch water voorkomt. Geef eerst
de locatie waar de kans het grootst is en dan de andere twee locaties.
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3-5

Geef in onderstaande tabel in "groter" of "kleiner" aan wat de verschillen zijn tussen
confined aquifers en unconfined aquifers.
Unconfined a_g_uifers

Confined aquifers
Aspect
Kosten grondwateronttrekking
Kwetsbaarheid voor
verontreinigingen
Reductie capillaire
opstijging
Opbrengstvermindering
landbouwgewassen
Schade aan natuur

Welke positie nemen de semi-confined aquifers in m.b.t. bovengenoemde aspecten?
3-6

Waar wordt in een uitgestrekt hydrageologisch systeem de confined aquifer gevoed?
Wat gebeurt er als uit de confined aquifer grondwater wordt onttrokken?

3-7

Waar treedt in onderstaande doorsnede directe grondwateropvulling op en waar kan
indirecte grondwateraanvulling optreden? De rivier is met water gevuld (Fig. 3-2,
hieronder). Teken het freatische vlak indien er indirecte grondwateraanvulling optreedt.

c

B

A

rivier
-----~

'
\

~

/'"----------//

Figuur 3-2 Directe en indirecte grondwateraanvulling
3-8

In het bovenste grondwater komt een chloride gehalte van 35 mg.r 1 voor. In de neerslag
bedraagt het gehalte 5 mg.r 1• Bereken de grondwateraanvulling uitgaande van een
neerslag van 750 mm.jaar.r 1 en een surface runoffloverland flow van 10% van de
neerslag. Kan een dergelijke grondwateraanvulling in Nederland voorkomen (geef een
kans van voorkomen)?
Wat moet men controleren indien men bovengaande methode wil toepassen?

3-9

Waarom mogen~ Zuid-Limburg de boeren het gezegde "als de dagen gaan lengen,
gaan de putten stijgen en de bronnen weer harder lopen" gebruiken en de boeren in de
polder niet. Waar in Nederland zouden de boeren het voorbeeld van hun zuid-limburgse
collega's mogen volgen?

3-10 Bestu~eer de stijghoogten en de oorzaken van de stijghoogte-verlopen in Figuur 3-8 (in
het dictaat). Zou put A op het Plateau van Margraten dezelfde fluctuatie kunnen
vertonen indien de rivieren c.q. beken die het plateau begrenzen (Maas, Geul, Gulp en
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Voer) niet zo diep zouden zijn ingesneden. Wat voor verlopen zouden er voorkomen
indien de insnijding veel minder diep zou zijn?
3-11 In Figuur 3-9 (rechtsonder, in het dictaat) zien we de invloed van een geologische breuk
op het isohypsenbeeld. In dit geval is de breuk doorlatend en lopen de isohypsen
parallel aan de breuk. Er treedt dus een grondwatersprong op. In het figuur hieronder
zien we een breuk, die volledig ondoorlatend is, en de waarnemingen van de stijghoogte
van het freatische grondwater in een aantal peilputten (Fig. 3-3, hieronder). Teken de
isohypsenkaart; let vooral ook op de isohypsen nabij de breuk.
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Figuur 3-3 Stijghoogtenwaarnemingen in de buurt van een geologische breuk
3-12 Op locatie A (Figuur 3-10, in dictaat) wordt de rivier influent. Waarom treedt dit proces
op?

-----

___ .. ___ ..

---..................

--- __ ............. --------

Figuur 3-4 Isohypsen en injectieputten in een confined aquifer
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3-13 In een watervoerend pakket met spanningswater (confined aquifer) wordt water
geïnjecteerd. Dit gebeurt door een reeks van putten, die in een lijn liggen. De puttenlijn
ligt loodrecht op de richting van de grondwaterstroming. Het geïnjecteerde debiet is
gelijk aan hoeveelheid grondwater dat bovenstrooms van de putten door de aquifer
stroomt. In Figuur 3-4 (vorige pagina) wordt de isohypsenkaart gegeven voor het deel
van het watervoerende pakket dat bovenstrooms van de puttenlijn ligt. De
isohypsenkaart geldt voor de situatie dat er al wordt geïnjecteerd. Maak de
isohypsenkaart af. Het doorlaatvermogen van de aquifer verandert niet.
3-14 Grondwaterafvoer naar Maas (voor uitwerking zie §11 ).
In Figuur 3-5 (volgende pagina) is een geologische dwarsdoorsnede gegeven van het
gebied ten zuiden van de Feldbiss in Zuid-Limburg. Van boven naar beneden treffen we
achtereenvolgens loess, Pleistocene Maasafzettingen (grind) en Mioceen zand aan. In
het noorden tussen de Geleenbreuk en Feldbiss treffen we nog Pliocene afzettingen aan
(Kiezeloöliet Formatie) aan. De loess en een gedeelte van de Maasafzettingen bevinden
zich in de onverzadigde zone (gr w st.= grondwaterstand). De ondoorlatende basis
wordt gevormd door Tertiaire sedimenten (Klei van Boom in het zuiden en
bruinkoollagen in het noorden).
De dwarsdoorsnede is opgedeeld in een aantal secties. De eerstgenoemde sectie ligt in
het zuiden en laatstgenoemde in het noorden. De breedte van de secties bedraagt
respectievelijk: 2.75, 1.75, 2.25, 1.85, 0.65 en 1.15 km. Hieruit kan samen met de
verzadigde dikte, de doorstroomde oppervlakte voor elk van de lagen worden berekend.
Deze zijn in Fig. 3.;5 gegeven (bijv. de doorstroomde oppervlakte van de laag met
watervoerend grind bedraagt in de meest zuidelijke sectie: 13130 m 2). Verder is per
sectie de stijghoogtegradiënt i gegeven.
Bereken voor een deel van Zuid-Limburg de grondwaterafvoer uit elk van de
geologische formaties naar de Maas. Geef aan welke bijdrage iedere formatie heeft aan
de totale grondwaterafvoer.
3-15 Waarom zijn de verblijftijden en richting van de grondwaterstroming in een gesteente
met spleetstroming veel moeilijker te voorspellen dan in een gesteente met
intergranulaire stroming?
3-16 Teken in Figuur 3-16 (in dictaat) enkele mogelijkheden van doorbraakcurven, die in
dubbel porositeit systemen kunnen voorkomen. Licht het antwoord toe.
3-17 In Figuur 3-17 (in het dictaat) zijn achtereenvolgens Verengungsquellen, Schicht- en
Uberlaufquellen en Stauquellen getekend. Er komen ook nog syphonbronnen voor,
zoals de ldzukbron in Roemenië. Geef in een doorsnede aan hoe een syphonbron eruit
ziet en licht werking toe. Waarom is er een verschil in debiet tussen een natte en droge
tijd?
3-18 Geef aan waarom ongewenste effecten van grondwatergebruik in zijn algemeenheid
toenemen van winning via captering, galerijwinning en putonttrekkingen. Teken in
dwarsdoorsneden de stijghoogtelijn om dit aan te geven.
3-19 Een bron die het gehele jaar door een constante temperatuur heeft, wordt gevoed door
diep grondwater. Een bron waarvan de temperatuur gedurende het jaar fluctueert kan
zowel door diep als ondiep grondwater worden gevoed. Geef hiervoor een verklaring en
teken de grondwaterstroomlijnen in een doorsnede. Geefhierbij ook goed de diepte aan.
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Figuur 3-5 Geologische dwarsdoorsnede door een deel van Zuid-Limburg ten zuiden
van de Feldbiss.
3-20 In Figuur 3-20 (in het dictaat) wordt de temperatuur van het water gegeven, zoals dat
gemeten wordt in de nis waar de Sint-Brigidabron uittreedt in Noorbeek (ZuidLimburg). De bron wordt gevoed door zwak verkitte kalksteen (dubbel porositeit
systeem). De grondwaterstanden in stroomgebied van de Noor zijn diep. Het brondebiet
varieert sterk. In de periode 1992-1998 viel de bron incidenteel droog. Geef een
verklaring voor het verloop van de gemeten temperatuur (incl. fluctuatie in 1996-1997).
3-21 In een gebied met een diep grondwatersysteem zijn grondwatertemperatuurprofielen
gemeten (temperatuur op verschillende diepten) op verschillende locaties. Na
17

uitwerking van de verticale temperaturen kwamen twee groepen profielen naar voren.
Een groep, die slechts op een beperkte oppervlakte voorkwam had tussen 100 en 200 m
een temperatuur toename van 15.1 naar 18.2 °e, de andere groep, die in het grootste
gedeelte van het gebied voorkwam, had een temperatuur toename van 12.7 naar 15.5 °e.
Geef een verklaring voor de twee verschillende groepen temperatumpro:fielen en schets
in een doorsnede de grondwaterstroming, waarbij je rekening houdt met de
verschillende oppervlakten.
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4. HYDROCHEMIE
4-1

Waarom is het grondwater in stroomgebied van de Hupsel (kalkloos, Pleistoceen zand,
Oost-Nederland) armer aan Ca2+ en HC03- dan het grondwater in het in Zuid-Limburg
gelegen stroomgebied van de Gulp (kalksteen)(Tabel4-1, dictaat)? De Cr concentratie
in het stroomgebied van de Hupselis daarentegen hoger. Wat zou hiervoor de oorzaak
zijn?

4-2

Verklaar de chemische samenstelling van het water in Figuur 4-1 (in het dictaat). Begin
daarbij bij het zeewater (rechtsboven) en ga vervolgens naar het regenwater en
uiteindelijk naar het rivierwater.

4-3

In Figuur 4-2 wordt de cumulatieve frequentieverdeling van verschillende componenten
in het drinkwater in de Verenigde Staten gegeven. Dit figuur dateert uit 1966. Welk
ionen zullen bijvoorbeeld in Nederland momenteel in hogere concentraties voorkomen?
Geefhiervoor verklaring.

4-4

Kun je in een dwarsdoorsnede aangeven waarom de chemische samenstelling van het
oppervlaktewater kan veranderen ten gevolge van een variatie in de grondwatertoevoer
(natte versus droge periode).

4-5

Welke factoren veranderen in de bovenste kilometer van de aardkorst, hetgeen de
oplosbaarheid van de chemische verbindingen zal beïnvloeden.

4-6

In de natuur komen mengreeksen van natrium- en calciumveldspaten voor. Zo bestaat
albiet voor 90-100% uit natriumveldspaat en labradoriet voor 50-70% uit
calciumveldspaat Wat zijn de verweringsproducten van een lid van de mengreeks van
natrium- en calciumveldspaten.

4-7

In druipsteengrotten komen stalactieten en stalagmieten voor. Kun je door het
verwijderen of aanbrengen van vegetatie op de kalksteen of door ventilatie van de
grotten de vorming van deze stalactieten en stalagmieten beperken? Geefvia de reacties
van het CaC03 evenwicht aan wat er gebeurt.

4-8

Welke ionen komen er vrij bij de verwering van olivijn en amfibolen? Uit welk
mineraal komen de ionen het gemakkelijkst vrij? Welke ionen komen bij de verwering
van biotiet vrij, die we niet in het grondwater zullen aantreffen bij de verwering van
uitsluitend muscoviet?

4-9

In een bepaald stroomgebied komt overwegend graniet voor, terwijl in een ander
stroomgebied hoofdzakelijk gabbro voorkomt. De twee stroomgebieden liggen naast
elkaar en hebben daardoor hetzelfde klimaat en geen menselijke beïvloeding. Er worden
watermonsters genomen van het grondwater in beide stroomgebieden. Verwacht je
verschillen in de chemische samenstelling van het grondwater? Zo ja, geef aan welke
verschillen er zullen voorkomen.

4-10 Welk verschil zal er bestaan tussen de chemische samenstelling van grondwater in een
jong sedimentsgesteente dat als bron een felsisch uitvloeiingsgesteente heeft en eenjong
sedimentsgesteente, dat ontstaan is uit een Paleozoïsche zandsteen. Laatstgenoemde
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zandsteen was al vele malen verweerd en elders weer gesedimenteerd. Het klimaat is
identiek en er is geen menselijke beïvloeding.
4-11 Geef aan of er verschillen bestaan tussen de chemische samenstelling van het
grondwater in een kwartsiet (metamorf gesteente gevormd uit zandsteen) en de 4-10
genoemde Paleozoïsche zandsteen. Zo ja, geef de verschillen aan. Het klimaat is
identiek en er is geen menselijke beïvloeding.
4-12 In een gebied komen verkitte sedimentsgesteenten voor, waar significante hoeveelheden
grondwater · uit kunnen worden gewonnen. Er wordt echter niet yermeld welke
gesteenten dit zijn. Kun je zonder een kaart of andere bronnen te raadplegen, aangeven
om welke twee gesteenten het hier met grote waarschijnlijkheid handelt?
4-13 In een deel van een stroomgebied kwamen oorspronkelijk onverkitte, polycyclische
zanden voor, terwijl in het overige deel van het gebied dezelfde zanden voorkomen,
maar ze werden daar afgedekt door een onverkitte, sterk kalkhoudende afzetting. In de
loop van de geologische geschiedenis is verwering opgetreden, waardoor de zanden zijn
verkit. Na de verkitting is de kalkhoudende afzetting, die op de hogere plekken lag
verdwenen ten gevolge van erosie. De chemische samenstelling van het grondwater
wordt in beide delen van het stroomgebied gemeten. Komen er verschillen voor in de
samenstelling, en zo ja, waarom? Het klimaat is identiek en er is geen menselijke
beïvloeding.
4-14 Welke verschillen kunnen er optreden in de chemische samenstelling van het
grondwater in onverkitte zandstenen en verkitte zandstenen, die beide uit hetzelfde
moedergesteente zijn ontstaan?
4-15 Welk ion kan uitsluitsel geven of een grondwatermonster afkomstig is uit een gebied
met zuivere kalksteen of uit een gebied met dolomiet?
4-16 Het gebruik van de chemische samenstelling van het grondwater als "label" van
gesteenten, waardoor het grondwater heeft gestroomd gaat alleen maar goed indien er
geen sterke verontreiniging van het grondwater door menselijke ingrepen optreedt.
Welke ionen duiden op verontreiniging van het grondwater door menselijke ingrepen?
4-17 In een gebied komen sterk verkitte kalkstenen voor. In een deel van het gebied heeft de
kalksteen echter dikkere laagbanken en minder diaklazen. Welk verschil in de Ca2+ en
HC03- concentratie in het grondwater mag men verwachten tussen het gebied met de
dikkere laagbanken en minder diaklazen en het overige gebied?
4-18 Tijdens het veldpracticum in juni zullen we zwak tot matig verkitte kalksteen
tegenkomen in Zuid-Limburg (Boven-Krijt, Mesozoïcum) en sterk verkitte kalkstenen
uit het Onder-Carboon en Midden-Devoon (Paleozoïcum). Zou de verkittingsgraad
invloed kunnen hebben op de chemische samenstelling? Zo ja, waar verwacht je de
hoogtste concentraties in het grondwater? Het klimaat is identiek en er is geen
menselijke beïvloeding.
4-19 De chemische samenstelling van het grondwater in metamorfe gesteenten hangt sterk af
van het moedergesteente waaruit het metamorfe gesteente is ontstaan. Geef in
onderstaande tabel aan uit welk moedergesteente de metamorfe gesteenten zijn ontstaan.
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Tabel 4-1 Grondwater in metamorfe gesteenten
Metamorfe gesteente
Fyliet
Gneiss
Kwartsiet
Leisteen
Serpentimet
Marmer

Mogelijke moedergesteenten

4-20 Bestudeer de chemische samenstelling van het grondwater, die in tabel 4-3 wordt
gegeven. Van niet alle gesteenten is het electrisch geleidingsvermogen (EC) gegeven.
Kun je een schatting maken van de EC voor de monsters waar de waarde niet is
gegeven. Denk ook aan de eenheid.
4-21 Wat zijn de belangrijkste redenen voor het feit dat het grondwater in semi-ariede
gebieden een hogere totale hoeveelheid opgeloste stoffen (TDS) heeft dan het
grondwater in gematigd, humiede gebieden.
4-22 Het grondwater in een diepe peilput in de matig verkitte kalksteen in Zuid-Limburg was
in de loop van eenjaar langzaam, maar drastisch van chemische samenstelling
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Figuur 4-1 Verloop van electrisch geleidingsvermogen in peilput DB22
verandert. De peilput is te diep om 3 tot 6 maal het volume water uit de put te halen
voordat het monster wordt genomen. Op 3 september 1998 .is nageg~ wat er gebe~
als je grondwater met een PVC cylinder (ca. 0.5 1) uit de ~~1lput verwiJdert ..In tot~l1s
t d PVC cylinder 50 maal grondwater uit de put verwiJderd. Het watermveau m de
~~~ u~ bedroeg 51.91 m + N.A.P. en zakte nauwelijks tijdens de proef. De onderkamt
p pd
van e pe1·1put l'gt
1 op 43 ·61 m +NAp
· · ., hetgeen impliceert dat er meer dan
· d8 m· water
h
in de peilput staat. Het filter van de peilput heeft een. lengte van. 2 ~ en bevm
t z1c aan
de onderkant van de peilput. Het verloop van de EC 1s gegeven m F1g. 4-1.
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1
Kun je het verloop van de EC verklaren; waarom is de EC gezakt naar 200 IJS.cm- ,
1
waarom stijgt de EC uiteindelijk naar 700 !JS.cm- en wat is de mogelijke oorzaak voor
de sprong in de EC na ongeveer 15 maal bemonsteren?

nog
4-23 Bij de presentatie van de chemische samenstelling van watermonsters wordt ook
wel eens het staafdiagram van Collins gebruikt (Fig. 4-2). Dit diagram bestaat uit twee
horizontaalliggende balken, die voor alle monsters even groot zijn. De bovenste balk is
voor de kationen en de onderste voor de anionen. De balken zijn verder zodanig

~

IHC03 I

~
§]

I Na+K I
@]

Figuur 4-2 Staafdiagram van Collins
onderverdeeld dat het aandeel van de ionen daarin tot uitdrukking komt. Met welk
diagram (Fig. 48, in dictaat) komt staafdiagram van Collins met betrekking tot de
presentatie van informatie het meest overeen? Wat is het nadeel van het staafdiagram
van Collins? Hoe zou je dit kunnen verbeteren?
4-24 Wat kun je uit de Stiffdiagrammen van het grondwater langs een stroomlijn in OostUtrecht (Fig. 4-9, in dictaat) afleiden? Is de in het figuur afgebeelde ontwikkeling van
de chemische samenstelling van het grondwater algemeen in Nederland of is het zomaar
een voorbeeld?
4-25 In een stroomgebied liggen grindrijke terrassen (polycyclisch sediment) op matig
verkitte kalksteen. Het freatisch vlak bevindt zich in de terrassen. Een onderzoek(st)er
heeft tientallen watermonsters genomen. Ze zijn onder te verdelen in drie groepen. Een
groep , watermonsters komt uit de regenmeters in het gebied (dus gewoon
neerslagwater), een groep uit het grondwater in de terrassen en de laatste groep uit het
grondwater in de kalksteen. Ze heeft de monsters gecodeerd, maar is het veldboek met
de codes kwijtgeraakt. Zou ze door gebruik te maken van een Piperdiagram toch nog
kunnen achterhalen welke monsters bij welke groep horen? Indien het mogelijk is, geef
aan waar in het Piperdiagram de monsters van een bepaalde groep komen liggen.
4-26 In Figuur 4-10 (in het dictaat) wordt een Schoenerdiagram gegeven. Geef drie sterke
punten van het gebruik van het Schoenerdiagram voor het presenteren van de chemische
samenstelling van watermonstes. Zou het verstandig zijn de analyseresultaten van de
monster, die worden genoemd in opgave 4-24 in een Schoenerdiagram te plotten?
van
4-27 Schat v~ de gesteenten in_ Tabel 4-2 (volgende pagina) enkele globale kenmerken
ligt
daarbij
hulp
Als
en.
de c~enusche samenstelling van het grondwater in die gesteent
van Ieder gestee~tetype één. voorbeeld (of meerder exemplaren) in de zaal. De
gesteenten s~ m "?lleke unge volgorde. Bij de inschatting moet men uitgaan van
gesteenten die l~ggen m een gematig humied klimaat waar nog geen verontreinigm·g van
het grondwater IS opgetreden.
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Tabel4-2

Chemische samenstelling van grondwater in gesteenten.

Gesteente

TDS (hoog of
laag)

CaenMg
dominant ofNa
enK

HC03 (hoog of
laag)

1. Basalt (zuil)
2. Poreuze basalt
3. Fluviatiel (grof) zand)
4. Zwak verkitte kalksteen
5. Sterk verkitte kalksteen
6. Marmer
7. Zwak verkitte zandsteen
8. Grof grind
9. Klei
10. Fijn zand
11. Graniet (onverweerd )
12. Graniet (verweerd)
13. Conglomera at
14. Kwartsiet
15. Phylliet
16. Gabbro
17. Grofzand met grind
18. Fijn grind
19. Schelpgruis
20. Travertijn
21.Schalie
22. Andesiet
23. Gneis
24. Schist
25. Silt Oöss)
26. Dioriet
27. Uiterst grof zand
28. Siltsteen
29. Poreuze rhyoliet
30. Marien zand
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5

Grondwaterbescherming

5-1

De plaats van een verontreiniging in het landschap is één van de 4 factoren waar de
verspreiding van een verontreiniging van afhankelijk is. Bij de locatiekeuze van een
puntverontreiniging (bijv. vuilstort, die ondanks voorzorgsmaatregelen toch kan gaan
"lekken") kan men uitgaan van een locatie vlakbij de waterscheiding of van een locatie
vlakbij de beek of rivier (twee extremen). Geefvoo rdelen en nadelen van beide locaties.

5-2

Is bij het optreden van een verontreiniging aan de oppervlakte een diepe
grondwaterstand een voordeel of een nadeel m.b.t. de verspreiding van een
verontreiniging? Indien verontreinigingen in een fijnkorrelig gesteente terechtkomen
(zoals een kleilaag), wat gebeurt er dan?

5-3

In Figuur 5-3 (pag. 88 dictaat) wordt een vuilstort schematisch weergegeven. Onder
welke condities kan men spreken van een redelijk veilige situatie? Hoeveel hoger mag
de stijghoogte in de vuilstort ten opzichte van de stijghoogte in het watervoerende
pakket zijn, zonder dat er sprake is van een onveilige situatie?

5-4

In het dictaat (pag. 88) is de term zelfreinigend vermogen tussen aanhalingstekens
geplaatst. Welke factoren bepalen het zelfreinigend vermogen van het gesteente. Zijn
die een reden om de aanhalingstekens te gebruiken? Denk bij de beantwoording van de
opgave ook aan de duurzaamheid van grondwatersystemen.

5-5

Indien je een punt- of lijnverontreiniging vermoedt in een freatische aquifer met ondiepe
grondwaterstanden wat voor soort (goedkoop) onderzoek zou je dan opzetten om een
eerste bevestiging te krijgen?

5-6

Het systeem van Poster (Fig. 5-4, pag. 89 dictaat) is één van de systemen, die wordt
gebruikt voor het inschatten van de kwetsbaarheid van aquifers voor verontreinigingen.
- Waarom is de kwetsbaarheid van een aquifer met artesisch water verwaarloosbaar tot
laag? Waar moet men bij een artesisch systeem toch op letten als men aan een groot
hydrogeologisch systeem denkt (tientallen kilometers in doorsnede).
In "input step 2" kan een uncon:fined mudstone, shale of siltstone worden
onderscheiden. Waarom is dit onzin?
De maximale "overal aquifer class" is 0.8 voor onverkitte gesteenten, 0.9 voor
dubbelporositeit gesteenten (consolidated porous rocks) en 1.0 voor sterk verkitte
gesteenten. Laatstgenoemde aquifers zijn dus meer kwetsbaar. Wat is hiervoor de
reden?

5-7

Maximale bescherming van een grondwaterwinplaats kan worden verkregen als men het
hele intrekgebied zou kunnen beschermen. Hoe kan men het intrekgebied van een
waterwinplaats bepalen. Vaak zal men dit moeten doen voordat de winning is gestart.
Wat is hierbij de moeilijkheid?

5-8

Bereken de gemiddelde verblijftijd van een waterdeeltje in een aquifer dat van A naar B
stroomt. Gegeven: onderstaande isohypsenpatroon (Fig. 5-1) met de locatie van de
punten A en B. Het watervoerend pakket bestaat uit fijn zand. Voor de uitwerking zie
§11.
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isohypsen

(m +NAP )
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Figuur 5-1 Isohypsenkaart
5-9

t) wordt berekend de
Waarom wordt de snelheid, die met vergelijking 5-1 (pag. 91 dictaa
om mag deze beslist niet
"(gemiddelde) effectieve grondwatersnelheid" genoemd? Waar
dictaat)?
worden verward met de fluxdichtheid (vergelijking 2-5, pag. 21

m 3 ·d-1 onttrokken. De aquifer,
5-10 Aan een volkomen put op een wàterwinplaats wordt 1000
waterdeeltje er over om
die 50 m dik is, bestaat uit matig grof zand. Hoe lang doet een
is de reistijd van een
van 250 m afstand naar de pompput te stromen? Hoe groot
waterdeeltje om van 500 naar 250 m afstand te stromen?
verblijftijd van water in de
5-11. Waarom wordt in Nederland bij de vaststelling van de
zadigde zonde en in een
ondergrond geen rekening gehouden met de reistijd in de onver
eventueel slechtdoorlatende laag boven de aquifer?
jftijd van een waterdeeltje in
5-12 Hoe groot is onder gemiddelde omstandigheden de verbli
zadigde zone is daar
de onverzadigde zone onder het centrum van de Veluwe? De onver
de zone uit grof zand of
ca. 50 m dik. Het is onbekend of daar ter plaatse de onverzadig
uit matig grof zand bestaat. Heeft dit grote invloed op de verblijftijd?
in matig verkitte gesteenten
5-13 Waarom was het onverstandig om in eerste instantie
gaan van cirkelvormige
(dubbel porositeit systemen), zoals in Zuid-Limburg, uit te
in zijn algemeenheid?
beschermingszones. Welke vorm heeft een beschermingsgebied
een intrekgebied om een
5-14 Hoe kan men in een gebied met verkitte gesteenten
j met een lengte van 500
waterwinplaats vaststellen? De winning geschiedt via een galeri
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m (zie Fig. 5-2). De onderschepte hoeveelheid
grondwater bedraagt 20.000 m3·d-1 en de
grondwateraanvulling is 270 mmjaar-1•

Figuur 5-2 Waterwinning via galerij
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6

GRON DWAT ERSYS TEME N EN INTER ACTIE MET OPPER VLAK TEWA

6-1

Het water in een groot gebied kan deel uitmaken van een lokaal intermediair
of
.
.
reg~onaal grondwatersysteem. Geef m
de onderstaande tabel (Tabel' 6-1) een korte
definitie en een indicatie van de lengte van de stroombanen.

TER

Tabel 6-1 Karakterisering van verschillende grondwatersystemen

Systeem

Defmitie

Lengte
stroom baan
(m, km)

Lokaal systeem
Intermediair systeem
Regionaal systeem

6-2

In Figuur 6-2 (pag. 100 dictaat) wordt de indeling van het grondwatersysteem
in
Midden-Limburg gegeven. Wat klopt eraan dit figuur niet als men de definities (pag.
99
van het dictaat) strak zou hanteren?

6-3

Overijssel wordt omschreven als een "infiltratiegebied" (pag. 101 dictaat). Is
dit niet
een ongenuanceerde omschrijving? Welke delen van Overijssel kunnen worden
aangemerkt als infiltratiegebieden voor regionale systemen?

6-4

Het water kan in een lokaal systeem drie stromingsroutes volgen. Geef hieronder
in de
tabel (Tabel 6-2) een definitie, de belangrijkste oorzaken voor het volgen van
een
bepaalde route en stroomsnelheid.
Tabel 6-2 Karakterisering van de stromingroutes op lokale schaal
Stromi ngrout e

Definitie

Oorza ken

Snelheid
(m·s- 1, m·d-1)

Oppervlakteafvoer
Oppervlakkige
afvoer
Basisafvoer
De oppervlaktewater-afvoer van een stroomgebied bestaat uit een snelle
en een
langzame component. Welke van de bovenstaande stromingsrouten worden
tot de
langzame en welke tot de snelle component gerekend?
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6-5

6-6

6-7

6-8

6-9

en
In Figuur 6-6 (pag. I 03 dictaat) wordt aangegeven waarom de hydrologische
vallen.
te
samen
topografische waterscheiding ten gevolge van plooiing niet hoeven
worden
Kun je in een kaartje en doorsnede aangeven hoe ditzelfde fenomeen kan
veroorzaakt door scheefstelling van lagen?
fvoer
Waarom is de oppervlaktewater-afvoer in een gebied met veel oppervlakte-a
lager
("overland flow") tijdens een langere droge periode (droogweer-afvoerperiode)
n
gebiede
typen
twee
de
van
dan in een gebied met weinig oppervlakte-afvoer? In welk
zul je watermolens tegenkomen?
van de
Geef in een figuur (zoals Figuur 6-7 onder, pag. I 03 dictaat) aan hoe de reactie
situatie met
N03- concentratie van het beekwater is op een regenbui voor de historische
aquifer
weinig N gebruik, voor een situatie dat de bodem sterk is verontreinigd maar de
de
maar
einigd
verontr
is
sterk
nog niet en voor een toekomstige situatie waar de aquifer
bodem al weer schoon is. Oppervlakte-afvoer is afVvezig.
in een
Welk onderzoek zou je doen om het aandeel van de stromingsroutes
je meer
stroomgebied te bestuderen als je weinig middelen hebt en welk onderzoek als
middelen hebt?
c.q.
De geologie heeft via de lithologie en de structuur (helling en strekking van plooien
ken
lagen en breuken) grote invloed op het drainagepatroon als voldoende tijd is verstre
elden
voorbe
voor de ontwikkeling. In Figuur 6-10 (pag. 107 dictaat) worden enige
en
gegeven. Kun je aangeven met welke geologische aspecten deze drainagepatron
samenhangen?

'1/l

7

ISOTOPEN

7-1

Wat is de reden dat in de hydrogeologie de isotopen van de lichte elementen (zoals H,
He, C, 0) worden gebruikt en in andere disciplines van de geologie vaak de isotopen
van de zwaardere elementen?

7-1

Waarom zou in de natuur vrijwel geen deuterium en tritium voorkomen en wel veel 1H?

7-2

Een bepaald waterdeeltje bevatte 1000 TU toen het in de watervoerende laag
terechtkwam. Het analyse-apparaat kan geen concentraties meten lager dan 50 TU. Na
hoeveel jaren kan het waterdeeltje op grond van de tritiumconcentratie niet meer
opgespoord worden?

7-3

Welke fysische eigenschappen liggen ten grondslag aan de isotopenfractionering.

7-4

Na een regenbui vormt zich op een akker een waterplas. De isotopensamenstelling van
de waterdamp in de lucht boven de plas en het water in de plas zijn direct na de bui
gelijk. Doordat de zon gaat schijnen verdampt een behoorlijk deel van het water. Wat
gebeurt er met de 18ö in de plas en met de 18ö in de lucht boven de plas? Schets het
verloop in de tijd.

7-5

Waarom kunnen afwijkingen in de ö2H-ö 180 waarden ten opzichte van de lokale
Meteoric Water Line (MWL) in grondwaterstanden in woestijngebieden met geen
vegetatie wel worden gebruikt om de grondwateraanvulling te berekenen en kunnen de
waarden niet worden gebruikt in gebieden met vegetatie?

7-6

Waarom zal de bepaling vanjong en oud grondwater (>45 jaar) met 3H in Canada en de
VS eenvoudiger gaan dan in Zuid-Afrika?

7-7 In een aquifer, die uit drie geologische afzettingen bestaat, wordt al 75 jaar water
geïnfiltreerd (Fig. 7-1, volgende pagina). Dit water is afkomstig uit een reservoir dat
wordt gevuld met neerslagwater. Dit neerslagwater had tot 50 jaar geleden een
tritiumconcentratie van 5 TU. Daarna werden 50, 30 en 15 jaar geleden
tritiumconcentraties gemeten van respectievelijk 5000, 500 en 50 TU. De laatste 15 jaar
waren de tritiumconcentraties 50 TU. Vrij recent werd de aquifer bemonsterd op
tritiumconcentraties om een idee te krijgen van de verbreiding van het injectiewater in
de ondergrond. Teken enkele isochronen in de doorsnede. Wat kun je uit de verbreiding
van het injectiewater afleiden over de eigenschappen van de afzettingen?
7-8

Waarom kan men de datering van grondwater, dat geïnfiltreerd is na de kernproeven,
niet baseren op één monster? Leg dit aan de hand van een berekening uit.

7-9

Verklaar waarom de vorming van travertijn bij het uitreden van gr~ndwater ~idt tot een
overschatting van ouderdom van het grondwater uitgaande van de C metho e.

7-10 waarom mag bij de oplossing van CaC0 3 met C02 g~s in de ondergrond niet wo~den
uitgegaan van 100 pmc 14C, maar is in eerste instantie 50 pmc een. betere schattm~?

Waarom leidt het achterwege laten van de correctie tot een overschattmg van de leeftiJd
van het grondwater?
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Figuur 7-1 Tritiumconcentraties (in TU) in het grondwater in een watervoerende laag
waarin water wordt gemjecteerd.
7-11 In de ondergrond is meestal een overmaat aan C02 aanwezig. Geef aan waarom dan 50
pmc 14C als uitgangsconcentratie incorrect is voor de bepaling van de ouderdom.
7-12 Geef aan welke twee activiteiten men moet uitvoeren voordat men een correcte datering
van het grondwater in absolute zin kan uitvoeren uitgaande van de 14C methode.
7-13 Leg het principe uit van de methode waarmee de relatieve ouderdom van het
grondwater wordt bepaald uitgaande van de 14C methode. Doe dit aan de hand van een
berekening. Welke belangrijke aanname, waarop deze methode berust, wordt in het
dictaat niet vermeld?
7-14 In Figuur 7-6 (pag. 121 dictaat) wordt het verloop van de 3H concentratie met de diepte
gegeven voor 2 verschillende waarden van de grondwateraanvulling. De verlopen
gelden voor een Pe van 0.35. Kun je aangeven waar het 3H(z)n profiel ligt voor een
grondwateraanvulling van 0.2 m.jaar-1 en een Pe van 0.175?
7-15 In Figuur 7-7 ~ag. 121 in het dictaat) wordt het 3H(z)n en 3H(z)g profiel gegeven voor
Venhorst Het H(z)n profiel geldt voor een grondwateraanvulling van 290 mmjaar-1 en
een Pe van 0.35. Is de geschatte grondwateraanvulling betrouwbaar (maak onderscheid
naar onder- en overschatting)?
7-16 Welke bezwaren (minimaal 3 bezwaren noemen) kleven er aan de schatting van de
grondwateraanvulling uitgaande van het tot dekking proberen te brettgen van de 3H(z)n
en 3H(z)g profielen?
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8

HYDROGEOLOGISCHE SYSTEMEN

Accumulatie- oflaaglandkustgebieden
8-1

Laaglandkustgebieden zijn vaak dichtbevolkt. Dit creëert een grote vraag naar water en
daarmee de noodzaak tot een verantwoord (grond)waterbeheer. Welke twee
eigenschappen van laagland- of accumulatiekustgebieden bepalen met name de
mogelijkheden tot de winning van grondwater?

8-2

Zoet water heeft een lagere dichtheid dan zout water. Hierdoor kan zich een
zoetwaterbel vormen op het zoute grondwater. In vlakke kustgebieden, die dus geen
reliëfverschillen hebben van een aantal meters, of in kustgebieden, die uit klei of silt
bestaan, vormt zich echter geen zoetwaterbeL Welke reden kun je geven voor het niet
ontstaan van een zoetwaterbel met een significante dikte in deze twee gebieden?

8-3

In sommige delen van de wereld is de dichtheid van het zee- of oceaanwater hoger dan
in gematigde huiden gebieden. Globaal gesproken is op de 30° breedtegraad ten gevolge
van de hoge verdamping en lage neerslag het zoutgehalte duidelijker hoger. Wat voor
gevolgen heeft dit voor de dikte van de zoetwaterbel? Geef dit ook weer in formulevorm
uitgaande van een dichtheid van 1035 kg·m-3•

8-4

Er heeft in Nederland een tijdlang een groep bestaan die beweerde dat het zoete
grondwater onder de duinen afkomstig was van de hogere zandgronden van Nederland
(Veluwe, Utrechtse Heuvelrug). De stijghoogten in Midden-Nederland zijn hoger
grondwaterspiegel

stuwwal

duinen

polders

Pleistocene aquiter fT9t plaatselijk kleilagen

Figuur 8-1 Doorsnede van Midden naar West Nederland
dan onder de duinen (bovenstaand Fig. 8-1 ). Op grond van de gradiënt zou deze groep
dus gelijk kunnen hebben. Wat pleit er tegen deze theorie waardoor deze uiteindelijk is
verworpen?
8-5

Het waterwingebied van een duinwaterleidingbedrijf in Nederland is 1000 ha groot. In
de loop van het Holoceen heeft zich daar een zoetwaterbel gevormd. Hoeveel
grondwater kan daar op jaarbasis maximaal worden gewonnen ~onder dat er een
optrekking (upconing) van het zoet-zoutgrensvlak op zal treden? Is dit genoeg voor een
stedelijke agglomeratie van 500.000 mensen?
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8-6

Hoe zou je het grondwater winnen in bovengenoemd waterwingebied en hoe zou je
controleren of er upconing optreedt?

8-7

Oevergrondwaterwinning kan in sommige gebieden een (gedeeltelijke) oplossing bieden
voor verdroging. Hoe richt je een oevergrondwaterwinning in zodat je zoveel mogelijk
de beoogde chemische samenstelling realiseert? Ondersteun je verklaring met een schets
van de stroomlijnen in het platte vlak.

Riviervlakten in laaglandgebieden
8-8

In meer dan de helft van Nederland bestaat de diepe ondergrond uit dikke pakketten
mariene afzettingen (geen kalksteen). Daarbovenop liggen honderden meters dikke
fluviatiele afzettingen uit het Pleistoceen. Dit pakket wordt afgedekt door enkele meters
(veelal 5-10 m) sedimentgesteenten, dia afkomstig zijn van een meanderende rivier of
van de zee. Welke gevolgen heeft dit voor de hydrogeologie (voorkomen aquifers,
aquitards, aquicludes en aquifuges, mogelijkheden. grondwateronttrekking,
kwetsbaarheid en mogelijke effecten van onttrekkingen)?

8-9

Naar welke afzettingen in een gebied van een meanderende rivier zou je gaan zoeken
om grondwater te onttrekken voor kleinschalige onttrekking? Waar zou je die
afzettingen gaan zoeken in zo'n gebied?

8-10 Een Pleistocene aquifer wordt afgedekt door een Holocene aquitard (ca. 5 m dik). In het
ene gebied bestaat de aquitard uit fluviatiele klei en in het andere gebied uit mariene
klei. In welk gebied wordt de aquifer het best beschermd tegen vervuiling vanaf het
maaiveld en verklaar waarom?
8-11 Afzettingen van een vlechtende rivier kunnen een goede aquifer vormen. Waar zal het
doorlaatvermogen het hoogst zijn boven- of benedenstrooms van de terrassenkruising?
8-12 Waarom zijn in Nederland erosieterrassen niet interessant voor grondwateronttrekking,
terwijl in sommige andere landen men juist op zoek gaat naar erosieterrassen? Verklaar
dit verschil.
8-13 In een gebied met schalie komen erosieterrassen voor (Fig. 8-2). Erosieterras I ligt het
hoogst en is ca. 10 m dik. De maximale verzadigde dikte bedraagt daar 2 m. Erosieterras
II ligt lager en is ca. 15 m dik. De maximale verzadigde dikte bedraagt 12 m. Waar kan
men het beste grondwater gaan onttrekken? Geef aan waarom.

Glaciaal beïnvloede gebieden in het laagland
8-14 In een tongvallei komt vaak een systeem voor met aquifers en aquitards. In de aquifer
komt vaak spanningswater of zelfs artesisch water voor. Soms is de deklaag zelfs een
aquiclude (onderstaand Fig. 8-3).
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erosieterras I

erosieterras I

schalie

Figuur 8-2 Doorsnede door een gebied met erosieterrassen
Geef aan wat er gebeurt met de grondwateraanvulling in het gebied van de stuwwallen.
Teken de stroomlijnen in Figuur 8-3. Er wordt geen water onttrokken aan de
smeltwaterafzettingen.
stuwwal

stuwwal
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Figuur 8-3 Doorsnede door een tongvallei
8-14 Op een aantal plaatsen in Nederland (Gelderland, Overijssel) wordt grondwater aan de
stuwwallen onttrokken. Ofschoon de grondwaterstanden onder de stuwwallen zeer diep
liggen, is de grondwateronttrekking aan maximum gebonden. Dit maximum ligt veel
lager dan de grondwateraanvulling. Welke effecten bepalen de maximale
grondwaterwinning?
8-15 In Ede en Wageningen wordt grondwater aan de stuwwal Ede-Wageningen onttrokken.
Stel dat er op twee locaties verontreiniging voorkomen (Fig. 8-4). De ene locatie ligt ten
noorden van de waterwinplaats en de andere ten westen. De verontreinigde locaties
liggen op gelijke afstand van de waterwinplaats. Bereiken de verontreinigingen van
beide locaties op hetzelfde moment de waterwinplaats? Licht je antwoord toe.
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vervuilde
locaties

l~.
®
dalvan
Renkumse beken

Gelderse V all ei

stuwwal

Figuur 8-4 Globale kaart van het gebied ten oosten van Wageningen met een
waterwinning en vervuilingen
8-16 Canada bestaat voor een groot gedeelte uit het Canadese schild (oude, sterk verkitte
gesteenten; geen kalkstenen). In het gebied komen zogenaamde channel aquifers voor.
Hoe ontstaan deze aquifers? Komen in Nederland ook channel aquifers voor ondanks
het ontbreken van oude, sterk verkitte gesteenten?
8-17 In de Midlands in Ierland komen eskers voor. De eskers liggen op Onder-Carboon
kalksteen (sterk verkitte kalksteen). De eskers zijn 50-100 m dik en zijn voor meer dan
de helft van de dikte verzadigd met grondwater. Tussen de eskers komen uitgebreide
venen voor, die zijn ontstaan op een ondoorlatende lacustriene klei (afzetting in een
meer)(onderstaand Fig. 8-5). In welke hydrageologische eenheden zal een vervuiling
het snelst worden verplaatst? Geef rangorde voor esker, veen, lacustriene klei en
kalksteen.
esker

----------------------------------------------- .. :.. .. --------------.
kalksteen

Figuur 8-5

Vereenvoudigde doorsnede door esker in de Midlands (Ierland)

8-18 Kameterrassen kunnen in sommige gebieden interessante aquifers zijn. Waar moet men
opletten bij de classificatie van de kameterrassen (goede/slechte watervoerende lagen).
8-19 Keileem wordt meestal geclassificeerd als een aquitard. Erg betrouwbaar als afsluitende
laag is de keileem. Welke processen na sedimentatie van de keileem verminderen de
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hydraulische weerstand waar bij de beschrijving van de grondwaterstroming rekening
moet houden?

Plateau- en dallandschappen
8-20 Wat is het verschil tussen een plateau- en dallandschap en een landschap met
erosieterrassen? Waarom moet men bij de versnijding van een plateau rekening houden
met de klimaatgeschiedenis?
8-21 In onderstaand Figuur 8-6 wordt een kaart gegeven van een plateau- en dallandschap.
Het plateau- en dallandschap wordt aan ene zijde begrensd door graniet, waarvan de
hoogte afueemt van 880 naar 720m.
880

720

680

420

400

------------------------------------------ ------------,

I
I
I

'

G)

®
®
Figuur 8-6

graniet
zwak verkitte zandsteen
schalie

Geologische kaart van plateau- en dallandschap

Daarna volgt het plateau- en dallandschap dat afloopt van 720 naar 400 m. Een
steilrand, waar vele lagen dagzomen, bevindt zich tussen 680 en 420 m hoogte. Geef
aan waar je bronnetjes in het landschap kunt verwachten? Waar treffen we de grootste
bronnen aan? Geeft een rangorde van de brongrootte aan voor de verschillende lagen
waar bronnen voorkomen. Waar stroomt het bronwater naar toe?

Plooüngsgeberg1en
8-22 In jonge plooiingsgebergten komen vaak veel kleine bronnetjes voor. Waar stroomt het
grondwater doorheen voordat het de bronnetjes voedt? Treedt in deze gebieden veel
oppervlakte-afvoer op? Reageren de beekjes in deze gebieden snel op een
neerslagoverschot?
8-23 In oude plooiingsgebergten komen 5 verschillende grondwatervoorkomens voor. Noem
deze voorkomens. Welke voorkomens behoren tot het oude plooiingsgebergte in engere
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zin en welke worden veroorzaakt door fluviatiele en glaciale processen, die na de
verschillende plooiingen zijn opgetreden?
8-24 In een gebied met oude plooiingsgebergten (onderstaand Fig. 8-7) komen smalle,
langgerekte zones met kalksteen en schalie voor. De anticlinale structuren worden
gevormd door de schalie en de synclinale structuren door de kalksteen. De kalksteen is
200-300 m dik en is sterk verkarst. De schalie- en kalklagen hellen in de richting van de
strekking (in de richting van de plooias) 10° af. Beschrijf het hydrogeologisch systeem
in dit gebied (aquifers, aquitards, aquicludes, aquifuges, wat gebeurt er met
grondwateraanvulling en waar bevinden zich bronnen, beekjes).
kalksteen

schalie
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Doorsnede door een oud plooiingsgebergte

Bekkens
8-25 Beschrijf de geologische structuur van een bekken en wat voor gevolgen heeft dit voor
de hydrogeologie van een gebied? Geef in dit verband ook aan waarom het voorkomen
van spanningswater of artesisch water erg algemeen is.
8-26 Bij de eerste grondwaterverkenningen in het Bekken van Parijs ontdekte men artesisch
water. Uit de indrukwekkende stijghoogte van het grondwater boven maaiveld leidde
men af dat men grote hoeveelheden grondwater zou kunnen onttrekken. Stel dat met dat
zou hebben willen doen met een groot aantal vrij overlopende bronnen, zou men dit
lang hebben kunnen voortzetten? Geef aan waarom.
8-27 In het Bekken van Londen heeft de river authority in een aantal kalkstroomgebieden
zogenaamde groundwater augmentation schemes ontwikkeld. Deze plannen zijn
bedoeld om ongewenste effecten in de vorm van het droogvallen van riviertjes te
voorkomen. De schemes bestaan uit 2 onttrekkingsputten. De ene put ligt vlakbij de
rivier en wordt in de winter gebruikt, de andere put wordt in de zomer gebruikt en ligt
midden tussen de rivieren. De winterput wordt volledig voor de drinkwatervoorziening
gebruikt, het debiet van de zomerput wordt ook gedeeltelijk gebruikt voor de aanvulling
van het rivierdebiet via major outfalls (kunstmatige bronnen). Kun je aangeven hoe deze
groundwater augmentation schemes werken? Licht het toe met een tekening.
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Horst- en slenkgebieden
8-28 In gebieden met bloktektoniek komen horsten en slenken voor. Deze structuureenheden
worden begrensd door breuken. Leg aan de hand van de genese van horst- en
slenkgebieden uit waarom de Waterleiding Maatschappij Oost-Brabant de
waterwinplaatsen vrijwel uitsluitend in de Centrale Slenk heeft en niet op de Peelhorst
8-29 Breuken in onverkitte gesteenten kunnen het grondwaterstromingspatroon danig
beïnvloeden. Geef aan waarom breuken in deze gebieden de grondwaterstroming
beïnvloeden. Wat is meestal het overall effect van breuken in overzitten gesteenten?
8-30 Wat is het belangrijkste gevolg van breuken in gebieden met vaste gesteenten? Waarom
komt dit in kalkgebieden zo sterk naar voren?
8-31 Breuken in gebieden met onverkitte gesteenten beïnvloeden ook de verlaging van de
stijghoogten ten gevolge van grondwaterwinning. Geef in bijgaande tekening (Fig. 8-8)
aan hoe het verlagingsbeeld door de breuk wordt beïnvloed?
watetwlnfiaats

horst

Figuur 8-8

slenk

Verlaging van de stijghoogten rondom waterwinplaats

Wat voor vorm zou het verlagingenbeeld hebben in een gebied met verkitte gesteenten
waar een breuk voorkomt. De wateronttrekking ligt vlak bij de breuk.
Puinwaaiers
8-32 In een gebied met alluvial fans komt in het landschap meestal een vaste volgorde voor
van aquifers met freatische water, die overgaan in aquifers met spanningswater. Hoe is
deze vaste volgorde te verklaren uit de genese van het gebied?
8-33 Alluvial fans komen nogal eens voor in (semi-)ariede gebieden. De geïrrigeerde
landbouw treft men meestal op een bepaalde plaats aan in het landschap (tussen apex en
distale einde). Welke plaats is dit en verklaar waarom?
8-34 De isohypsenkaarten van alluvial fans geven een karakteristiek beeld te zien waar de
tijdelijk watervoerende dalen (wadi's) ook goed naar voren komen. Geef op de
volgende kaart (Fig. 8-9) aan hoe isohypsenbeeld zich in de tijd ontwikkelt als de droge
dalen plotseling grote hoeveelheden water uit de bergen te verwerken krijgen, waarna ze
weer opdrogen.
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distale einde

Figuur 8-9

-------------

tijdelijk watervoerende dalen

Schematisch beeld van alluvial fan.

8-35 In gebieden met alluvial fans met een (semi-)aried klimaat komen in de aquifers
behoorlijke verschillen voor in de chemische samenstelling van het grondwater. Geef in
de kaart (onderstaand Fig. 8-10) aan waar je gebieden aantreft met grondwater met een
hoge TDS en waar met een lage TDS. Maak bij de aquifers zonodig onderscheid tussen
ondiep en diep grondwater.
8-36 In het Midden-Oosten wordt van oudsher aan de alluvial fans grondwater onttrokken via
khanats. Er wordt echter steeds meer water aan de fan onttrokken via putten, die zijn
geboord in de aquifer met spanningswater. Geef aan waarom de putonttrekkingen een
gevaar vormen voor de watervoorziening via de khanats. Verduidelijk je antwoord met
een doorsnede.
grens unconfined
confined aquiters
gebergterand

I

Figuur 8-10

Schematische doorsnede door een alluvial fan
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Kalksteengebieden
8-36 Op luchtfoto's van gebieden met vaste gesteenten zijn kalksteengebieden vaak goed te
herkennen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het klassieke karstgebied nabij Postonja in
Slovenië, waar kalksteen en flysch (fijnkorrelig gesteente) naast elkaar in zones
voorkomen. Door welke kenmerken zijn beide gebieden vrij gemakkelijk te
onderscheiden?
8-37 Negen factoren bepalen de mate van verkarsting van een gebied. Geef in een
dwarsdoorsnede van een gebied (van hogere delen naar dal) aan waar de factoren het
proces beïnvloeden. Verklaar ook hoe de factoren invloed hebben.
8-38 De mens kan het verkarstingproces versnellen. Geef aan hoe de mens dit kan realiseren?
8-39 De totale primaire porositeit van zwak verkitte kalksteen kan nog behoorlijk zijn {>2030%). Waar hangt deze met samen en heeft dit ook invloed op de effectieve porositeit?
8-40 Waarom is de verkarsting van de zwak verkitte kalkstenen (Krijt of Kenozoïcum)
meestal duidelijk minder dan van de sterk verkitte kalksteen?

Gebieden met magmatische gesteenten
8-41 In dieptegesteenten en de meeste uitvloeiingsgesteenten (uitzondering basalt) komt geen
grondwaterstroming van importantie voor. Kun je hiervoor redenen geven?
8-42 In gebieden met vaste gesteenten en reliëfkomen vaak condities voor, zoals aangegeven
in onderstaand Fig. 8-11. Welke stroomroutes volgt het water in deze stroomgebieden
en benoem deze. Teken in een hydrograaf de response van de beekafvoer op een
geïsoleerde neerslagbui.
.vast gesteente
metspleten

freatische
vlak

Fig. 8-11 Doorsnede door een reliëfrijk gebied met vaste gesteenten
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8-43 Basalt en kalksteen kwmen goede aquifers vormen. Het grondwater in beide aquifers is
van het CaHC03-type. Zou je het grondwater van deze watervoerend e lagen dus niet
kwmen onderscheiden? Leg je antwoord uit.
8-44 Bestudeer de factoren, die bepalen of door een basaltcomple x veel grondwater kan gaan
stromen. Waarom zijn flows met onvoldoende doorlopende afkoelingsspleten, dikke
flows, oude flows, flows met daartussen oude bodems of flows met tuflagen minder
interessant voor grondwaterw inning?
8-45 In India komt op het oude schild graniet voor met een dikke verweringslaag (10-20 m).
Op regelmatige afstand komen in het graniet dikes voor (onderstaande Fig. 8-12). De
middelste dike bevindt zich in het gehele gebied in de ondergrond, maar komt nergens
aan het maaiveld (dike is overal bedekt met verweerd graniet). De rechter dike komt in
een gedeelte van het gebied aan maaiveld, in een ander deel van het gebied is de dike
wel aanwezig maar is deze bedekt met verweerd graniet. Geef in het figuur aan waar de
grondwaterspiegel zich aan het einde van de moesson bevindt en hoe het grondwater
stroomt.
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Figuur 8-12 Schematische geologische kaart en doorsnede door gebied met graniet, dat
versneden is door dikes
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Gebieden met metamorfe gesteenten

8-46 Bestudeer het hypothetische gebied in Figuur 8-30 (pag. 156 dictaat) en verklaar de
grootte van putopbrengst aan de hand van de hydrogeologie.
8-47 De ijstijden hebben in grote delen van de wereld gezorgd voor de afzetting van jongere,
onverkitte gesteenten op de oude metamorfe gesteenten. In de jonge gesteenten stroomt
veel meer grondwater dan in de metamorfe gesteenten. Welke gesteenten zijn dit?
8-48 Indien in een gebied met metamorfe gesteenten de jonge onverkitte gesteenten
ontbreken, waar kan men dan grondwater verwachten voor kleinschalige
grondwaterwinning? Plaats in dit verband de gesteenten kwartsiet, phylliet in een
volgorde. Doe hetzelfde als men het grondwater ondiep zou willen gaan onttrekken uit
het verweringsdek van deze gesteenten.
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9

GRONDWATERVOORKOMEN IN GEBIEDEN MET KLIMATOLOGISCHE
EXTREMEN

9-1

In de zomer kan zich in een permafrostgebied in een gebied met grofkorrelige
gesteenten ondiep een freatische aquifer ontwikkelen. Geef aan wat er gebeurt als deze
aquifer weer bevriest in de winter.

9-2

Op Spitsbergen komt op sommige plaatsen een diepe grondwatercirculatie voor in
kalkstenen uit het Perm en Carboon. De kalksteen worden gevoed door dikke gletsjers,
waar aan de onderkant het ijs smelt ten gevolge van de hoge druk. Het grondwater in de
kalksteen stroomt gedeeltelijk onder de permafrostlaag naar zee. Een ander deel van het
grondwater stroomt naar een bron. De bron voert het gehele jaar water. Kun je een
verklaring geven waarom deze bron water blijft afvoeren ondanks de aanwezigheid van
permafrost (130-150 m dik)? Kun je ook aangeven waarom de Noorse autoriteiten bang
zijn dat klimaatsverandering mogelijk zou leiden tot het bevriezen en daarmee
verdwijnen van de bron?

9-3

Ondiepe onttrekkingen van grondwater voor de watervoorziening in permafrostgebieden zijn vaak niet haalbaar. Met welke hydrogeologische aspecten moet men
rekening houden, indien men zijn toevlucht neemt tot diepere winningen onder de
permafrost?
·

9-4

Bestudeer het hypothetische gebied met permafrost in Figuur 9-5 (pag. 161 dictaat). Het
"alluvium" is redelijk doorlatend en de doorsnede beslaat een gebied van 50 km.
Verklaar waarom de locaties D en E de beste locaties zijn voor grondwaterwinning,
gevolgd door locatie C. De locaties A en B bieden minder mogelijkheden. Leg uit
waarom.

9-5

In semi-ariede gebieden varieert de jaarlijkse grondwateraanvulling veel sterker dan in
humiede gebieden. Ook kunnen er een reeks van aaneengesloten droge jaren
voorkomen. Desalniettemin blijft men in uitgestrekte gebieden grote hoeveelheden
grondwater onttrekken voor irrigatie. Waar komt dit grondwater vandaan en welke
gevolgen heeft dit?

9-6

In (semi)-ariede gebieden is het vaststellen van de grootte van de grondwateraanvulling
nog veel belangrijker dan in de humiede gebieden. Bereken welke invloed een fout van
5 mm.jaar-1 heeft op de grootte van de grondwaterhoeveelheid die via de Nubische
zandsteen afstroomt naar Libië en Egypte (gebruik o.a. Fig. 9-7, pag. 163 dictaat). Vaak
gebruikt men het feit dat er grote hoeveelheden grondwater in de ondergrond
voorkomen als bewijs dat er ook voldoende aanvulling optreedt. Waarom is deze
redenering niet altijd juist?

9-7

Waarom komen breuken in humiede gebieden wel tot uitdrukking is de
grondwatergradiënten en in (semi-)ariede gebieden praktisch niet zolang men geen
grondwater onttrekt.

9-8

In gebieden met klimatologische extremen (permafrostgebieden en de (semi-)ariede
gebieden) laat de grondwaterkwaliteit nogal eens te wensen over (de TDS is hoog).
Welke redenen kun je hiervoor aangeven?

\
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10

REGIONAAL HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK

10-1 Geef de diverse exploratietechnieken die worden gebruikt voor regionaal
hydrogeologisch onderzoek. Geef ze in de volgorde, die moet worden gehanteerd bij de
uitvoering van het onderzoek. Geef ook aan waarom ieder van de technieken de bewuste
plaats in de volgorde inneemt.
10-2 In onderstaande Figuur 10-1 tref je boven een hypothetische geologische kaart aan en
daaronder een ''blanco" kaart. Vertaal de geologische kaart in een hydrogeologische
kaart. Welke eenheden voeg je samen? Geef een volgorde met betrekking tot de
mogelijkheid voor grondwaterwinning en licht deze toe.

®

Legenda
1· graniet

®

2-

n~~.rmar

3· dioriet
4· rivlardal

mot
aroaleterraaa

6· kwartal et
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®
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Hypothetische geologische en hydrogeologische kaart

10-3 In Oost-Nederland komen zogenaamde channel aquifers voor. Deze channel aquifers
zijn gevormd in Pleistocene met grofkorrelige sedimenten (onverkit) opgevulde
erosiegeulen. Deze erosiegeulen liggen in Tertiaire klei. Geo-elektrische metingen zijn
uitgevoerd in twee raaien loodrecht op de geul. Er komen twee groepen curven uit het
onderzoek naar voren (onderstaande Fig. 1 0-2). Bij de eerste groep loopt de schijnbare
specifieke weerstand wat op (bovenste curve)en bij de tweede groep daalt de schijnbare
specifieke weerstand sterk (middelste en onderste figuur). De meeste curven, die in het
gebied gemeten zijn behoren tot groep 1. Geef aan welke informatie je uit de curven
kunt afleiden?.
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Curr""' El..etrode Distance CAB/2> [mJ

Figuur 10-2

1~3

Geo-elektrische profielen gemeten in een gebied met channel
aquifers.

10-4 Bij de interpretatie van geo-elektrische metingen doen zich wel eens moeilijkheden voor
omdat het verschijnsel van "equivalentie" optreedt. Wat betekent dit? Ook worden
dunne lagen op zekere diepte niet meer opgemerkt temidden van andere lagen, ofschoon
de specifieke weerstand behoorlijk verschillend kan zijn. Hoe noemt men dit
verschijnsel?
10-5 De Pleistocene afzettingen in een groot deel van de Nederlandse ondergrond laten een
afwisseling zien van grofkorrelig (verwilderde rivierafzettingen) en fijnkorrelig
(meanderende rivierafzettingen). Welke moeilijkheden doen zich voor indien men dit
multiple aquifersysteem met een afwisseling van aquifers en aquitards op wil sporen
met seismische refractie?
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f

10-6 Georadar wordt met succes ingezet om de ondiepe ondergrond te karteren in gebieden
waar stuwwallen overgaan in sandrafzettingen. Ook kan men in deze gebieden de
grondwaterspiegel opsporen en soms ziet men dan sprongen in de grondwaterspiegel ten
gevolge van kleischotten in de stuwwal. Welke kenmerken kun je uit het onderstaande
georadarbeeld (Fig. 10-3) afleiden?
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Figuur 10-3 Gooradatprofiel gemeten nabij Epe (bron: B. Kennis; NITG-TNO)
10-6 Het grote voordeel van spuit- en zuigboringen ten opzichte van pulsboringen is dat deze
veel sneller gaan. Wat is echter het grote nadeel? Welke alternatieven heeft men bedacht
om het nadeel in enige mate op te heffen?
10-7 De verticale stijghoogtegradiënten in watervoerende pakketten zijn meestal gering.
Voor het meten van de stijghoogte van het grondwater is de fj.lterstelling (diepte van het
filter) dan meestal niet zo belangrijk. Dit geldt echter niet voor alle aspecten van het
hydrageologische onderzoek. Kun je een aspect noemen waarvoor de diepte van het
filter in het watervoerende pakket wel van belang is?
10-8 Het geofysische boorgatonderzoek heeft een tweeledig doel. Voor het eerste doel zal de
.hydrageoloog al ter plekke van de boring een snelle interpretatie uitvoeren, voor het
tweede doel neemt men iets meer tijd. Geef de twee doelen.
10-9 In Figuur 10-14 en 10-15 (dictaat) worden de resultaten van twee fysische

boorgatmetingen gegeven.
Wat kun je zeggen voer de spontane potentiaal (SP) van klei?
Waarom is de SP voor zand en grind soms positief en soms negatief?
Waarom ligt de specifieke elektrische weerstand.van zand/grind boven in het profiel
rond de 100 Om en onderin is deze voor dezelfde afzetting <10 Om?
Waarom spreekt men bij de boorgatmeting niet over de schijnbare specifieke
(elektrische) weerstand en alleen maar over de specifieke weerstand, terwijl men bij
de geo-elektrische oppervlaktemetingen beide weerstanden hanteert?
Welke lagen springen er duidelijk uit op grond van de meting van de natuurlijke
gamma straling?
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11. ENKELE UITWERKINGEN
Opgave 2-9

Bergingscoefficiënt

De bergingscoefficiënt van fijn zand (Sy) kan worden geschat op 0.15 (zie dictaat).
Uitgaande van deze bergingscoefficiënt levert een daling van 1 m water per m2
watervoerende laag de volgende hoeveelheid water op:
0.15 m3·m·2 = 150 l·m-1;
De leverantie van het gehele intrekgebied (50·104 m2) aan de bron bedraagt:
50·104·150 = 7.5-107 1;
Het gemiddelde brondebiet gedurende het zomerhal~aar (180 dagen) bedraagt dus:
7.5 ·1 07 I (180· 24·60·60) = 4,82 1-s- .
Uiteraard is deze opgave een sterk vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. In
werkelijkheid zal het freatische vlak niet overal met dezelfde waarde dalen. Meestal daalt het
freatische vlak het sterkst bij de waterscheiding en praktisch niet bij de bron. Veelal treedt er
ook grondwateraanvulling op aan het freatische vlak.

Opgave 2-16 Korrelgrootteverdeling en permeabiliteit; globale boorbeschrijving
Textuur

k-waarde
(m·dag- 1 )

kD-waarde
(m2·dag-1)

c-waarde
(dag)

Classificatie

1. klei

10-~

-

1.5.10"

Ondoorlatende laag I

2. veen

10-4

-

5·104

Slechtdoorlatende laag I 1J

3. fijnzand

5

150

-

Watervoerend pakket I

4. fijn grind

500

10"

-

Watervoerend pakket I.:J

5. silt

5·10-.<

-

200

Slechtdoorlatende laag II

6. klei

w-~

-

2·10"

Slechtdoorlatende laag Il3 J

7. zandige grind

500

1250

-

Watervoerend pakket II

8.zandige klei

o-3

-

2.5·104

Slechtdoorlatende ID

I)

Z)

J)

In hydrageologische zin worden de eerste twee lagen samengenomen met een totale

hydraulische weerstand van 1.55·106 dag
In hydrageologische zin worden de derde en vierde laag samengenomen met een totaal
doorlaatvermogen van 10150 m2·dag"1
Een dergelijke kleilaag is feitelijk ondoorlatend
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In de hydrogeologie wordt aan de watervoerende lagen een lcD-waarde toege~end en aan, ~e
weerstandbiedende lagen een c-waarde. Een laag wordt dus slechts gekaraktenseerd door een
van beide grootheden.

Opgave 2-17 Korrelgrootteverdeling en permeabiliteit;
gedetailleerde boorbeschrijving

c

Dikte
(m)

u

A

(-)

(-)

B
(-)

(-)

k
(m-dag-1)

kD
(mz·daii)

1.

0.3

50

0.65

0.3

1.0

4

1.2

2.

0.5

40

0.65

0.6

1.0

18

9.0

3.

0.5

60

0.5

0.8

1.0

6

3.0

4.

0.9

40

0.45

0.6

1.0

11

9.9

5.

1.2

40

0.45

0.6

1.0

11

13.2

6.

1.7

25

0.5

0.6

1.0

32

54.4

Laag

Totaa11>

1)

90.7

De lagen van 5.1 tot 10.5 m diepte dragen niet bij aan het doorlaatvermogen vanwege hun
fijnkorreligheid.

Het totale doorlaatvermogen ter plaatse van boring M57 bedraagt dus 91 m2 ·dag- 1•

Opgave 2-20 Kwel of wegzijging door slechtdoorlatende laag
- De permeabiliteit van de kleilaag bedraag 1·1 04 m ·dag-1;
- de hydraulische weerstand kan men berekenen met vergelijking 2-16 en bedraagt bij een
kleidikte van 2 m: 2 ·1 04 dag;
- het stijghoogteverschil Ho- Hd is: 15-14 = 1 m;
- de flux Vz bedraagt derhalve (vergl. 2-15): -5·10-5 = -5·10-2 mm·dag-1•
- de flux is negatief, hetgeen impliceert dat deze neerwaarts is gericht (wegzij ging).
De wegzijging is overigens klein wanneer deze wordt vergeleken met gemiddelde
neerslagoverschot in Nederland (~0.75 mm·dag- 1).
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Opgave 3-14 Grondwaterafvoer naar Maas
Secties

Breedte

Aquifer

(km)

k
(m·dag-1)

Opp.
(m2) 1)

Stijghoogtegradiënt

Q
(m3·dag"1)

(-)
1. (zuid)

2.75

grind
m.zand2>

200
2.5

13130
33115

0.003
0.003

7878
248

2.

1.75

grind
m.zand

200
2.5

8940
35335

0.010
0.010

17880
883

3.

2.25

grind
m.zand

200
2.5

7325
67000

0.020
0.020

29300
3350

4.

1.85

grind

m.zand

200
2.5

6180
75945

0.017
0.017

21012
3227

5.

0.65

grind
m.zand

200
2.5

3800
28750

0.010
0.010

7600
719

6. (noord)

1.15

grind
Koö3>
m.zand

200
40
2.5

6545
74250
90000

0.008
0.008
0.008

10472
23760
1800

Totaal

1)
2)
J)

grind
Koö
m.zand

94142
23760
10227
128129

Opp. is doorstroomde oppervlakte (m2) loodrecht op de stromingsrichting; in dit gevalligt
dit vlak globaal zuid-noord
M.zand = Mioceen zand
Koö = Kiezeloöliet

De bijdrage van de grondwaterafvoer aan de Maas verdeeld over de verschillende geologische
eenheden van dit deel van Zuid-Limburg is:
Pleistoceen = 73%
Kiezeloöliet = 19%
Mioceen zand = 8%
Opvallend is de geringe bijdrage van het Mioceen zand, dit ondanks de geweldige dikte.
Indien we de doorlatendheid van het grind en het Kiezeloöliet halveren (resp. 100 en
20 m·dag- 1), dan neemt de grondwaterafvoer af tot 69178 m 3·dag (afname 46%), waarbij de
verschillende geologische formaties op de volgende wijze bijdragen:
Pleistoceen = 68%
Kiezeloöliet = 17%
Mioceen zand = 15%
Ondanks de halvering van de grondwaterafvoer, verandert de procentuele bijdrage maar
weinig.
Ter vergelijking de grondwaterafvoer van 128129 m3 "dag is ongeveer 2% van de gemiddelde
Maasafvoer bij Eijsden.
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Opgave 5-8

Verblijftijd in grondwater

- Bereken de volumestroomdichtheid (m·dag-1 = m3·m-2·dag-1; d.w.z. aantal m 3 grondwater
dat door een m 2 van een aquifer per dag stroomt in een vlak loodrecht op de
stromingsrichting) met vergl. 2-5.
(Wet van Darcy
- Schat k-waarde; voor fijn zand bedraagtdek-waarde ca. 5 m.dag- 1 (Tabel2-2).
- Bereken gradiënt i uit isohypsenbeeld:
i= 32-2212000 ~ 5·10-3 m·m- 1

v = 5 · 5·10-3 = 2.5·10-2 m·dag-1
Let op: dit is geen snelheid zoals de dimensie suggereert, maar een fluxdichtheid of
volumestroomdichtheid !
- Bereken de effectieve stroomsnelheid (vergl. 5-1):
V

V=e
Tfe

De volumestroomdichtheid moet door de effectieve porositeit worden gedeeld (water
stroomt alleen door de effectieve porië~ die dus bijdragen aan de grondwaterstroming. Het
stroomt niet/nauwelijks door zeer kleine poriën (daarom niet delen door totale porositeit en
uiteraard niet door vaste fase van de grond).
De effectieve porositeit voor fijn zand kan worden geschat op 0.29 (Tabel 2-1 ).
Ve =

2.5·10-2 I 0.29 = 8.6·10-2 m·dag- 1

- Bereken de verblijftijd (tr) over afstand L met vergl. 5-2:
L

tr=Ve

t7 = 2000 I 8.6·10-2 = 2.3·1 04 dag (:::64 jaar)
De aldus berekende verblijftijd gaat uit van volledige verdringing van water in de
effectieve poriën (het oude water bevindt zich dus altijd "benedenstrooms" van het jonge
water; dit wordt aangeduid met de term "propstroom (piston flow)"). In werkelijkheid zal
het water door de grotere poriën iets sneller stromen dan door de kleinere, waardoor het
water in de grotere poriën een kleinere verblijftijd zal hebben (dispersie verschijnsel). De
berekende verblijftijd moet dus worden gei'nterpreteerd als een indicatie voor de
gemiddelde verblijftijd.
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