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Beste Tom,
betreft: de resultaten van de meetcampagne van grondwaterpeilen bij het stilleggen van de VMW
winningen in de Dijlevallei te Korbeek-Dijle (Noord, Zuid en Ormandael) in het najaar van 2002.
Hier een woordje uitleg bij de massa’s files met alle divergegevens van de metingen op de VMW winningen
in de Dijlevallei te Korbeek-Dijle en Heverlee (Egenhoven).
• Files met de extensie “.mon” zijn de gegevens-file zoals die inleesbaar zijn in de Van Essen-diver
software Enviro-mon.
• Files met extensie .set bevatten de diverinstellingen voor de verschillende divers
• Files met de extensie “.csv” bevatten de meetgegevens van de verschiollende divers in de
verschillende meetperioden maar in ascii-formaat (comma separated) en dus vlot inleesbaar in
excell
• Files met in de naam het woordje “compensated” bevatten de meetgegevens die luchtdrukgecompenseerd zijn. De cijfers zijn uitgedrukt in cm t.o.v. de rand van de piëzometers. De negatieve
waarden wijzen erop dat de peilen onder de rand van de piëzometer staan (dat is hier altijd het
geval omdat er geen overstromingen van de terreinen geweest zijn gedurende de meetperiode.
• De excel-file handmetingen bevat de resultaten van de handmeting zoals die gebeurt zijn op het
ogenblik dat de divers uitgelezen werden. In diezelfde file staan ook de diver-serienummers, de
lengte van de kabel waaraan de divers hingen in de piëzometer en de nummer van de piëzometers
zoals ze op de buizen stonden op de verschillende winningen
• De files met het woord “luchtdruk” bevatten de gegevens van de atmosferische druk zoals die
gemeten werd onder een afdak in open lucht bij mij thuis, Neerijsebaan 19 te 3051 St. Joris Weert
Op die manier beschik je over alle meetgegevens van de campagne.
Mochten er nog vragen zijn of mocht ik zaken over het hoofd gezien hebben, dan veronderstel ik dat je me
wel weet te vinden.
Succes met de verwerking van de resultaten. Ik ben overigens zeer benieuwd naar de resultaten.
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