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Voorwoord
Dit kursusdiktaat is samengesteld aan de hand van uittre1'9els en aantekQningen
uit de literatuur 9 welke achterin dit diktaat gegeven is. Voor meer gedetailleerde informatie wordt hiernaar verwezeno
Bij het lezen van dit diktaat, zal onmiddelijk opvallen dat het foto-grammetrische aspect~ en de puur technische kant van de zaak summier behandeld
zijn. Dit is gedaan omdat de cursus slechts beoogt bodemkarteerders op te
leiden die onder begeleiding luchtfoto 1 s kunnen analyseren.
Uitgaande van het feit dat je luchtfoto-analyse en - interpretatie alleen
kunt leren door het doen ligt het in de bedoeling dat de cursus uit 40 %
theorie en 60 % praktijk bestaat.

De samenstellers
D. Noordam en B.F.H. Fokke
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Luchtfoto - interpretatie

Hoofdstuk l Inleiding
1.1.

Aspecten van een bodemkartering

Een bodemkartering bestaat uit:
a) Het in kaart brengen van de bodem
b) Bodembeschrijving en karakterisering

c) Bodemclassificatie
d) Interpretatie van de bodemkartering.

1.2.

De rol van de luchtfoto's bij een bodemkartering

Luchtfotografie kan alleen een rol spelen bij het eerst genoemde aspect a):

Het in kaart brengen van de bodem.
De voordelen van het gebruik van luchtfoto's zijn:
a. Tijdsbesparend (Afhankelijk van de schaal)
b. De bodemgrenzen kunnen nauwkeuriger worden vastgelegd.
c. De luchtfoto's kunnen gebruikt worden als basiskaart.
d. Ontoegankelijke gebieden kunnen in kaart worden gebracht,
Dus bij een goed gebruik van de luchtfoto's wordt een bodemkartering: goedkoper~ sneller uitgevoerd en precieser.
Hier moet nog vermeld worden dat de rol van luchtfoto-interpretatie bij een
bodemkartering toeneemt als de schaal van de te publiceren kaart afneemt
(1:20.000 is een grotere schaal dan 1:100.000).
1.3.

Luchtfoto-interpretatie bij karteringen van verschillende schaal

a) Groot-schalige karteringen (1:5.000 - lg25.000)
De luchtfoto 9 s hebben beperkte gebruiksmogelijkheden.

De op de bodemkaart aan te geven verschillen zijn veelal niet zichtbaar
op de luchtfoto.
b) Matig-grootschalige karteringen (1:25.000 - 1:100.000)
De luchtfoto 9 s zijn normaal bruikbaar, maar niet alle bodemgrenzen zijn
zichtbaar op de luchtfoto 9 s.

c) Klein-schalige karteringen (1:i00.000 - 1~500.000).
Hierbij is luchtfoto··interpretatie zeer belangrijk.
Alle kaarteenheden zijn vrijwel altijd zichtbaar op de luchtfoto.

1.4.

Luchtfoto-interpretatiekaart en bodemkaart

Het moet benadrukt worden dat een luchtfoto-interpretatie kaart ten behoeve

van een bodemkartering geen bodemkaart is.
Een bodemkaart kan pas ontstaan na aanvulling van de interpretatiekaart met
veldgegevens. De interpretatiekaart vormt de basis, en moet vertaald worden

tot een bodemkaart met behulp van de veldgegevens.
L 5.

De rol van de foto-interpretator

Niet elke foto-interpretatiekaart is even betrouwbaar, dit ia afhankelijk van
de kennis van de foto-interpretator (bodemkundige).

Deze kennis wordt ook wel referentie-niveau genoemd.
Hoe meer ervaren een bodemkundige is. des te meer informatie hij van een
foto kan halen.

De foto-interpretator kan conclusies trekken op basis van zijn:
Algemene kennis
Wetenschappelijke kennis
Gespecialiseerde kennis

Locale kennis (Wanneer de foto-lezer een gebied bestudeerd
waar hij bekend is~ dan is het locale referentie niveau hoog).
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Hoofdstuk 2
2.1.

Hoe worden luchtfoto's

emaakt?

lnieiding

voor een beter begrip van de gehele materie, wordt in dit hoofdstuk. kort ingegaan op de technische kant van de zaak.
Zoals het woord al zegt worden de foto's gemaakt vanuit de lucht m.b.v. een
vliegtuig.

Dit vliegtuig is speciaal ingericht voor dit doel, het heeft een grote camera
onder het toestel zitten welke bediend wordt door een vakman. De foto's gemaakt voor het gebruik bij boden:kartering zijn meestal zwart-wit foto's.

2.2.

Verschil tussen verticaal en horizontaal genomen foto's

Een foto van een landschap waar de horizon op te zien is heeft grote schaalverschillen.

De schaal onderaan de foto is veel groter dan de schaal bovenaan de foto.
Foto 1 s met dit v~rschijnsel zijn horizontaal genomen foto's.
Een foto van een object, waarbij de camera recht boven en precies evenwijdig
aan het object gehouden werd, vertoont haast geen schaal verschillen. Het
middelpunt van de foto heeft de grootste schaal en de buitenste randen hebben

een kleinere schaal. Maar nogmaals dit verschil is gering. Dit zijn de verticaal genomen foto 1 s. De luchtfoto's welke wij bestuderen zijn verticaal ge-

nomen. Want de camera zit recht onder het vliegtuig, en tijdens de opnamen
probeert de piloot het vliegtuig zo rechtmogelijk te houden.
Dit horizontaal vliegen is vaak een probleem en kleine schommelingen van het
vliegtuig tijdens de opnamen kunnen nauwelijks vermeden worden.

Als een foto genomen wordt wanneer het vliegtuig scheef hangtj worden de
schaal verschillen op de foto groter. Dit verschijnsel heet tilt. (Zie fig. 1)

2,3.

overlapping en stereo-beeld

Wanneerer luchtfoto 9 s genomen worden 1 moet er in rechte lijnen boven het op
te nemen gebied gevlogen worden,

Maar voor bestudering van de luchtfoto's is het niet alleen belangrijk dat de
foto's op een lijn li0gen, ook is het noodzakelijk dat de foto's elkaar
overlappen.
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wanneer twee foto's elkaar overlappen, komen op de 2 opeenvolgende foto I s
één en hetzelfde gebied voor. Bij luchtfotografie hebben we twee soorten
van overlapping.
Als eerste de overlapping van twee opeenvolgende fotovs in de vliegrichting

de voorwaartse overlappingj welke! 60% bedraagt. Als tweede de overlapping
van twee naast elkaar liggende foto's, de zijwaartse overlapping~ welke

+ 20% bedraagt (fig. 2).
De vraag is nu, waarom moeten luchtfoto's elkaar overlappen?
Dit is een vereiste om een stereoscopische beeld te krijgen van het gebied

wat gefotografeerd wordt.
Stereoscopisch zien is het vermogen om diepte waar te nemen. Ieder mens

kan in meer of mindere mate diepte zien. Men kan stereoscopisch zien omdat
de twee ogen twee verschillende beelden van hetzelfde 3-dimensionale voorwerp geven.

Deze twee beelden worden in de hersenen samen gebracht en om-

gevormd tot een driedimensionaal beeld.

Wanneer wij tegelijkertijd twee fotois van hetzelfde gebied genomen onder
twee verschillende hoeken, bekijken kunnen wij (als alle aan andere voorwaarden zijn voldaan), een driedimensionaal beeld krijgen van twee, twee
dinensionale fcto 1 s.

Dit driediîilensionale beeld biedt ons de mogelijkheid het landschap, voordat
men er ooit is geweest 0 goed te bestuderen.
2.4.

Gegevens op een luchtfoto.

Wanneer men een luchtfoto voor het eerst bekijkts kan je dit vergelijken
net als je voor het eerst een spaans böèk open slaat,
Een blad vol gegevens waar je eigenlijk niet zoveel van begrijpt.

We moeten dus eerst een luchtfoto leren lezen. Allereerst heeft de luchtfoto gegevens aan de rands welke verklaard worden in fig. 3.
De

foto zelf geeft ons een beeld van het terrein vanuit één punt gezien

(lens). Het lezen of interpreteren van de foto zelf is een heel proces, wat
in volgende hoofdstuk uitvoerig wordt behandeld.
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Een luchtfoto met haar gegevens
Merktekens met welke het hoofdpunt p van de foto bepaaïd kan worden

11
111
IV

Hoogte-meter (geeft de vlieghoogte aan op het moment van opnamen)
Foto-nummer
Waterpas, dit geeft ruwweg de tilt aan op het moment van opnamen

V Klok waarop het tijdstip van opnamen is af te lezen
p 1 en p 11
foto's.

•

De overgebrachte hoofdpunten van de naast liggende
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Hoofdstuk 3
3. 1.

Hoe worder1 luchtfoto v s bestudeerd?

Inleiding

Een stereopaar kan bestudeerd worden met speciaal daarvoor ontworpen
apparatuur. Elk apparaat heeft zijn eigen gebruiksaanwijzingen.
Maar een ding hebben ze gemeen, deze optische apparatuur is zeer gevoelig.
Dus behandel ze voorzichtigo Zijn de spiegels, prisma 1 s en lenzen vuil,

gebruik dan watten met spiritus of alcohol. Raak ze nooit zo met je vingers

aan, dit geeft beschadigingen. Verder is het erg belangrijk de instructies
voor de orientatie van de luchtfoto in acht te nemen. Doet men dit niet en
bekijkt men de foto v s :;zomaar"~ dan staat de Dienst niet in voor de gevolgen. Want als U de foto op een verkeerde manier bekijkt en U houdt dit
vol~ dan wordt U onherroepelijk een brildrager met hoofdpijn.

3.2.

Stereoscopen

Deze stereoscoop heeft als voordeel dat hij goedkoop is, vrij eenvoudig te
gebruiken en makkelijk te transporteren; dit laatste voordeel maakt de
zakstereoscoop tot het meest bruikbare i.nstrument in het veld.

Een nadeel is echter dat de gehele overlap moeilijk te bestuderen is. Men
moet de foto's voorzichtig buigen.

Deze stereoscoop is dusdanig ontworpen dat de gehele voorwaartse over~
lapping van het stereopaar makkelijk kan worden overzien. Dit wordt mogelijk gemaakt door spiegels en 2 prismavs die ervoor zorgen dat de foto=
beelden worden overgebracht naar de lenzen van het optische systeem. De
meeste spiegelstereoscopen zijn uitgerust met binoculairen~ die de fotobeelden kunnen vergroten. Het nadeel is dat dan het gebied, dat overzien

kan worden~ erg klein is.

·- 9 --
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Met dit type kan met gemak de totale (voorwaartse) overlapping beatuder-en
wrden.

Het optische systeem is zodanig ontworpen dat de positie van het ene stel
spiegels ten opzichte van andere verenderd kan worden. Op deze wijze kunnen
verschillende delen van de overlap bestudeerd worden zonder dat men de

foto's en/of de stereoscoop hoeft te verplaatsen.
De

scanning- en spiegelstereoscoop worden alleen op het kantoor gebruikt~

in het veld zijn ze onhandig.
3.3,

De orientatie van een stereopaar onder een spiegel- en scanning-

stereoscoop.
Volg de instructie die hieronder gegeven worden precies op.

Allereerst worden enige basisbegrippen besproken, want zonder deze begrippen
is een goede orientatie niet mogelijk.
1)

Oogbasis

Dit is de afstand tussen de twee pupillen wanneer je in de
verte kijkt. Dit noemt men niet - geaccomodeerd kijken~ of
anders gezegd; je kijkt met evenwijdige oogassen.

2)

Instrumentbasis

Dit is de afstand tussen twee identieke punten

·.het

hoofdpunt en het overgebrachte hoofdpunt, op de twee
naast elkaar liggende luchtfoto 9 s onder de

stereoscoop

wanneer ze op de juiste wijze georienteerd zijn.
3)

Vlieglijn

Dit is de lijn op een luchtfoto die het hoofdpunt en het
overgebrachte hoofdpunt~ van de naast liggende luchtfoto,
verbindt (fig. 3).

I

Meet de basis van het instrument als volgt~
Instructie :Stel het binoculair in op je oogbasis ~ verschuif de beide
oculairen zodat de onderlinge afstand gelijk is aan je oogbasis.
- Het scherpstellen van de oculairen gebeurt als volgt~
Draai elk oculair afzonderlijk naar linksJ totdat het beeld vaag wordt~
draai vervolgens naar rechts totdat het beeld scherp is.
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Trek nu een rechte lijn van onseveer 40 cm lengte op een stuk papier.
Plaats de stereoscoop over de lijn. Door de stereoscoop te verschuiven

kan men er voor zorgen dat, wanneer men door de binoculair kijlt één
lijn ziet~ zorg er tevens voor dat de lijn door het centrum van beide
gezichts-velden loopt.
-

Vervolgens kijkt men alleen met het linkeroog en plaatst een punt A op
de lijn in het midden van het gezichtsveld 9 daarna kijkt men alleen met

het rechteroog" en plaatst op de lijn in het midden van het gezichtsveld
een punt B.
Wanneer U met be~de ogen door het binoculair kijkt moeten de pllllten A en

B samenvallen 9 men kijkt dan met parallelle oogassen. De afstand A-B is
de instrume:itbasis.

Wanneer men fotovs orientecrt onder de stereoscoop, moet de afstand tussen
het hoofàpc::1t en het overgebrachte hoofdpunt op de naastliggende fotof gelijk zijn aan de instrur;:c,ntbasis,

Een ander vereiste is dat de vlfoglijnen in elkaars verlengde liggen. Het
kan voorkomen dat men dan toch nog geen stereoscopisch beeld heeft, De afstand A-B kan dan gecorrigee~d worden,

Deze correctie vindt als volgt plaats: Zet d.e punt van een potlood in het
centrum van beide gezichtsvelden. De potloodeinden moeten in dezelfde
richting ilij zen, Beweeg ze naar elkaar toe, tot .dat ze samenvallen. Meet de

afstand en gebruik deze afstand als i-.:i.strumentbasis in het begin. Bepaal~ na
wat meer ge·uerkt te hebben met de stereosccop, opnieuw de instrumentbasis en

gebruik de daarbij verkregen afstand.

De

1)

orientatie:
Zorg eerst dat de overlappende delen van de luchtfoto's aan de binnenkant
van het stereopaar liggen.

2)

Verschuif de foto v s zodat de vlieglijnen op dezelfde rechte lijn liggen.

3)

De afstand tussen het hoofdpunt en het overgebrachte hoofdpunt moet gelijk zijn aan de instrumcntbasis (A-B).

4)

Leg nu de f0to 1 s vast.

5)

Plaats de stereoscoop over de georienteerde foto 1 s 9 zodanig dat wanneer
men door beide oculairen kijkt, de vlieglijnen samenvallen.

6)

Als alle instructie goed zijn opgevolgd moet U een driedimensionaal beeld
hebben, Als dat zo is~ dan kunne"1 we beginnen met het eigenlijke werk:
De analyse/De i:1terpretatie.
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Hoofdstuk 4

4.1.

~uchtfoto-interpretatie t.b.v. bodemkartering

Luchtfoto-ii.,terpretatie in het algemeen
Foto-interpretatie is het vermogen om typerende beelden van

Definitie

bepaalde verschijnselen in de vorm van fotografische opnamen
te herkennen.

Het verkrijgen van maximale informatie van de fotovs m.b.t.

Doel

een speciaal doel, waarvoor de fotovs worden gebruikt.
·- Tijdsbesparencl (efficiente wijze van onderzoek doen)

Voordelen

~,

Onderlinge samenhang van verschillende aspekten kan door een
totaal beeld duidelijker worden.

~ Eenheden kunnen vaak nauwkeurig worden aangegeven.

4.2.

Het proces van foto-interpretatie

Om de maximale informatie van de luchtfoto's te halen voor ons speciale
doel 1 bodemkartering~ kunnen we het proces~ foto-interpretati2 9 in vier

fasen verdelen.,

A, Detectie~ herkenning en identificatie
B. Analyse

c.

Classificatie

D. Deductie.
Deze termen zullen U niet veel zeggen en een uitleg van deze termen is daarom noodzakelijk,

A.

Detectie? herkenning en identificatie

De eerste stap in deze fase is de ontdekking dat er iets staat op de luchtfoto (detectie), De tweede stap is de herkenning van een object, m.b.v.
zijn vonu 9 grootte en andere zichtbare eigenschappen.
Uiteindelijk hebben we nog de identificatie, de naamgeving van het object
of verschijnsel.
Deze eerste fase wordt ook wel foto-lezen genoemd, het niveau van dit foto·lezen ie sterk afhankelijk van het refentieniveau van de foto-interpretator
(parf. 1. 5)

o

Om de foto-interpretator te helpen met de herkenning en de identificatie? kan
gebruik gemaakt worden van een sleuteli welke objecten uit de foto toont en
omschrijft zodat het gehele proces bevorderd wordt,

.• 12 -

B.

Analyse

Hieronder wordt verstaan: Het opdelen van de foto in delen~ op basis van
kwantitatieve overwegingen van een bepaald object of verschijnsel. Of anders
gezegd~ trekken van lijnen op een systematische manier zodat je een logische
groepering van objecten of verschijnselen krijgt.
Een analyse moet systematisch en consequent zijn.
De objecten of verschijnselen waarover gesproken wordt zullen voortaan

"elementen" genoemd worden. Dus een foto bestaat uit elementen en een fotoanalyse is een logische groeperine van deze elementen.

c.

Classificatie

Vergelijken en groeperen van eenheden, welke het resultaat zijn van de
analyse, op basis van bepaalde eigenschappen, is de derde fase in de fotointerpretatie.
Ook moeten de onderscheiden groepen gerangschikt en gedefinieerd worden.
Dit alles resulteert in een legenda.
De classificatie (àe legenda) geeft bijna alle infonn.atie welke is vereist

wanneer de elen1enten; die we bestudeerd hebben? zichtbaar zijn op de foto.

D.

Deductie (Gevolgtrekking)

Hieronder verstaat men het combineren van gegevens op de luchtfoto met ge·~
gevens van andere bronnen~ die leiden tot het verkrijgen van informaties van
de luchtfoto die niet direct zichtbaar zijn.
Het is beter deductie niet te zien als aparte fase van de foto-interpretatie,
omdat het eevolgtrekken gedurende de gehele interpretatie plaatsvindt, behalve natuurlijk bij detectie. Als verschillende waarnemingen tot één bepaalde conclusie leiden~ terwijl de afzonderlijke waarnemingen geen of weinig
nut hebben 9 spreekt men ook van deductie of van~ Naar één conclusie leidende
waarnemingen,
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4.3.

Elementen van de foto-inter)retatie

voordat met de foto-analyse begonnen wordt moet men aaret bepalen wet meu

wil analyseren.
Het soort voorwerp of verschijnsel waarop de analyse

is gebaseerd wordt

een "element1' genoemd.

Op elke foto is een groot aantal elementen to zien, maar deze zijn niet
allemaal van even groot belan3 voor de bodemkundige,
Deze kijkt alleen naar die elementen welke een relatie met de bodemgesteld-

heid hebben.
Drie groepen van elementen worden onderscheiden~
a)

Basiselementen
Deze zijn als zodanig zichtbaar op de foto b.v •
•,, helling en relief
-· natuurlijke vegetatie
- bepaalde gewassen
- bodemoppervlak
- rotsen
- water~ ijs en sneeuw
- menselijke constructie
- wolken

Dit zijn eleflenten welke op de foto zichtbaar zijn door combinatie van
2 of meer elementen van de eerste groep~ waarbij vaak voorkomen ervan
in een bepaalde patroon helpt bij de herkenning. Voorbeelden:
- drainag~,r.gf.'n

geulenj sloten etc.

- drainagepatroon
- landgebruik
- percelering
- breuken en plooien
- dierlijke constructie
c)

Afgeleide_ elementen
Dit zijn elementen welke niet zichtbaar zijn

op de foto, maar welk~ door

deductie kunnen worden afgeleid uit elementen van de eerste twee groepen
b.v,
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•- drainane toestand
- moedermateriaal
- bodem.diepte
- erosie toestand
Enkele O!,)merkingen ~ Elementen zijn alleen wm belang bij de foto-interpretatie voor een bepaalde bodemkarterine als ze op een of andere manier
een relatie hebben tot de bodemgesteldheid zoals we die willen weergeven
op de uiteindelijke bodemkaart, Het voorkomen van een speciale soort
vegetatie bijvoorbeeld is veelal niet relevant als deze alleen het gevolg
is van menselijke activiteito
Eveneens is het minder relevant als het duidt op bodemverschillen welke niet
aangegeven kllllnen worden op de bodemkaart.
Een element heeft verschillende aspecten~ elk element wordt gekarakteriseerd door variaties in~
1 - gra&d of dichtheid

2 - type of vorm
3 - afmetingen

4 ~· regelmaat
5 - plaats of geografische positie
Een of meerdere van de bovengenoemde asp~cten zullen niet relevant blijken
te zijn of een onbeduidende rol spelen.
In principe echter moet er wel aan alle 5 aandacht worden geschonken,
4.4.

Bespreking van een aantal individuele elementen en hun relatie

tot de bodem
Slechts die elementen worden besproken, welke een relatie met de bodem hebben
en dus van belang zijn voor de bodemk.arteerder.
Ze worden besproken in dezelfde groepsvolgorde als hiervoor gebruikt:
basiselementen, samengestelde elementen en afgeleide elementen.
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4.4.L
I

Basiselementen
Hellin~· en relief

-----·---~---~-----·--

Deze zljn tezamen genomen omdat relief beschouwd kan worden als

aQn

complex cf een patroon van hellingeno Deze elementen zijn van groot
belang voor de bodemkarteerder. Ze hebben een "hoge" zichtbaarheidsgraad in het stereobeeld? een
11

heid en een

11

hoge 11 relatie tot de bodemiesteld-

hoge 1 ' samenval met bodemgrcmzen.

De relatie tot de bodemgesteldheid kan van verschillende aard zijn,.
a) direct ~. do oppervlakte gestGldhei<l als bodemfase

·-

b) indirect

-

relief als bodemvormende factor

As·1ecten van het element · · enkele hellin
l __ ~ __ Hclliugsaraad (%)

Hellingen kunnen verschillen in steilte, dit woré!t weergegeven in
helling·-percentaee, Deze verschillende percentages zijn onderverdeeld in klassen.
Begrenzing

Enkele helling

Relief

0

tot

l·- 3"'
/o

Vlak

Vlak

1-- 3%

tot

5- 8%

Zwak hellend

Zwak golvend

n.:z
5~,. O,o

tot

10-16%

Hellend

Golvend

10-,16%

tot

20--Jm~

Tamelijk steil

Heuvelachtig

20--30%

tot

45--65%

Steil

Steil

45-65%

en steiler

Zeer steil

Zeer steil

Tabel 1 klassifikatie van enkele helling en relief

~-:._Hellingvorm
Er zijn drie basisvormen
Convex~ concaaf en recht (fig. 4)

Vaak vindt men een combinatie van verschillende vormen op één
helling.
3 __

m

Afmetingen

Vaa.k niet relevant, maar soms heeft dit aspect praktische consequentie i.v.m. erosie.

Fig. l.

Heliingvormen
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4 _·-_Regelmaat
Sommige hellingen zijn zeer gelijkmatig, andere vertonen veel onregelmatigheden over korte afstand (veranderingen in hellinggraad
en richting),

De regelmaat van een helling kan een maat zijn voor de informatie
van het moedermateriaal,
De onregelmatigheid kan vaak worden toegeschreven aan stenigheid
en/of rotsigheid. Dus regelmatige hellingen dienen onderscheiden te
worden van onregelmatige.
S_~_Plaats_(lokatie)
De ligging of geografische pos:ltie v,e, helling kan een rol spelen
bij interpretatie (geografische bodemkunde)
Enkele voorbeelden hiervan zijn

- Een helling kan aan de loefzijde t,o,v, een overheersende windrichting liggen, waardoor er meer neerslag valt~ wat ander bodem-

vormende processen tot gevolg kan h,Jbben dan de bodemvormende
processen aan de lijzijde"
- Hetzelfde geldt voor een hoog gelegen plateau wat een ander klimaat
heeft als een vlak laagland.
Aspecten v/h element relief
Relief is het resultaat van geologische krachten, klimaat en vegetatie
welke inwerken op een bepaald moedermateriaal gedurende een zekere
tijdsperiode,

Relief is evenals helling niet alleen een bodemfase 9 maar ook een
bodemvormende factor. In grote lijnen heeft het element relief de=
zelfde relatie. tot de bodem als de afzonderlijke helling.
l_-~Graad (zie enkele helling)
We onderscheiden in relief de klassen die gegeven zijn in tabel 1.
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De vorm en positie van de individuele hoogtes of onregelmatigheden
~.b,t, hun omgeving zullen in grote mate een bepaald soort relief
karakteriseren en het tot een bepaald type maken b.v. doleriet gangen.
Vaak kan men een hoofd.niveau onderscheiden in een landschap {positief
of negatief relief).
De

vorm en verspreiding van bepaalde hoogtes of depressies kan zo

typisch zijn dat de relieftypen die erdoor gevormd worden hun eigen-

naam krijgen b.v. barchanduinen~ hummocky relief etc.
3_- Afmetinsen
Een vulk.?.an en een molshoop hebben dezelfde vorm, het zal duidelijk
zijn dat de afmetingen verschillen.
Houdt dae..rom .rekening met de afmeting op de foto en de fotoschaal.
Conclusie
Helling en relief zijn het resultaat en de weergave van de geologische
vorming welke vaak sterk gecorreleerd is met de bodemvorming (pedogenese).
De

II

luchtfoto geeft hiervan een moment opname,

Natuurlijke vegetatie
De natuurlijke vegetatie is herkenbaar op de foto door zijn grijstoon, textuur, hoogte en patroono
Het vertoont duidelijke verschillen welke het resultaat zijn van
bodemverschillen (omgekeerd is er in de loop van de tijd ook invloed
van ve3etatie op bodem).
Bij de herkenbaarheid van de vegetatie op de luchtfoto speelt de
kwaliteit en d1~ schaal van de foto een belangrijke rol.
Er is een nauwe relatie tussen dit element en de bodemgesteldheid,
maar doordat de vegetatie vaak verstoord is, zal het samenvallen van
vegetatieverschillen met bodemverschillen vaak "matig11 tot "laagii
zijn.

··· .

.,,.,;;;,<~csil··lllllllllllllllllllllll!llllllllllll!lllllllllll------
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In dicht beboste gebieden (Suriname) is vegetatie een van de z2er
weinige elementen die gebruikt ktmnen worden om iets over de distributie van de bodems te zeggen, aangezien de vegetatie vele andere
elementen bedekt. De vegetatiG bedekt niet alleen~ het kan ook voorkomen dat de vegetatie zelfs een verkeerde indruk geeft van het relief.
Figuur 5 laat enkele voorbeelden zien.
Subtiele vegetatieverschillen spelen vaak een rol en de bodemkundige
zal een zekere specialisatie moeten verwerv8n om deze te kunnen
waarnemeno
As ecten van het element natuurli'ke ve etatie

Een grof onderscheid tussen vegetatie-typen is gemakkelijk~ een
fijnere onderverdeling is echter lastig. Bij het onderscheiden van
vegetatie-typen moet gelet worden op; Grijstoonverschillen~ textuur,
hoogte en dichtheid. Ora U een idee te geven van de verschillende
vegetatie-typen is in fig. 6 een grove indeling gegeven.
Het voorkomen van specifieke bomen~ indicatorplanten, wordt soms beschouwd als afzonderlijk element, Een bepaalde boomsoort kan een bepaalde bodemeigenschap aangeven,
Specifieke bonen moeten gemakkelijk te herkennen zijn op de foto.
Ze kunnen verspreid voorkomen in een overigens boomloos gebied~ of
door hun vorm, afmetingen en/of grijstoon herkenbaar tussen andere
bomen, Zoals bijvoorbeeld de kankantrie (ceiba pentranda) deze boom
komt voornamelijk in een vochtig milieu voor b.v. op de grens ritszwamp of boven op een afgevlakte heuveltop.
Een ander voorbeeld van een indicatorplant is de pina palm,

doorgaans

komt deze in een nat milieu voor.
Echter de meeste indicatorplanten komen in de onderetage of in de
ondergroei voor, zodat ze op de luchtfoto niet waargenomen kunnen
wordeno Voor meer eedetailleerde informatie m.b.t. vegetatietypen
wordt verwezen naar hoofdstuk VI van het cursusdictaat voor karteerderso Luchtfoto-analyse en luchtfoto-interpretatie (deel 1)
door B. Parsan.

R liid vervlakking
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/
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III

Gewassen
Evenals er verschillende vegetatietypen onderscheiden kunnen worden
kan er ook onderscheid gemaakt worden tussen individuele gewassen,

Bepaalde gewassen duiden op een bepaalde bodemgesteldheid~ waardoor
ze een belangrijke informatiebron kunnen zijn voor bodemkarteerders.
Soms volgt een bepaald, 6ewas de bodemgrens, maar over het algerae.en
zullen a.ndere faktoren een belangrijke rol spelen, zodat de gewassen
een 3eringe betekenis hebben voor het vaGtleggen van bodemgr:errzen.
Het samer~sestelde element landgebruik speelt wat dit betreft een belangrijke roL Een voorbeeld van een gewas wat duidt op bepaalde
bodey:,.eigenschappen is de natte rijst, Natte rijst wordt op slecht gedraineerde en zwaardere gronden verbouwd,

IV

Bodemot::pervlak en rot3en
Niet zo belangrijk voor Suriname aangezien het overgrote deel bedekt
is r12t vegetatie.
In enkele gevallen is het mogelijk om grenzen te trekken op basis van
wat we direkt waarnemen aan het bod,lmoppervlak (gebleekt zandsavanne).
De

aard van deze verschillen kan vaak niet Horden vastgesteld door

alleen op de foto te kijken" Alle grijstoonverschillen betekenen lang
niet altijd ook verschillen in bodemoppervlak. Mogelijke verschillen
ktmnen veroorzaakt worden door
a) Organische stof
b) Kalk

,0 ••••• , . , , ••••• , , , .

(oude Kreekloop b.v.)
,,,o(kalk komt aan opp. door ploegen).

c) Kwartszand
d) Vochtig oppervlak/droog oppervlak
e) Stenig oppervlak.
In pl~ats van bodemmateriaal kan er ook rots aan het oppervlak voorkomen. Veelal kan dit direkt geregistreerd worden op de foto zodat
gebieden van

11

non-soiln afgebakend ku.---inen worden.

In Suriname blijkt dit niet altijd op te gaan zodat de aanwezigheid
van rotsen en/of rotsblokken afgeleid moet worden uit andere elementen {bv, vegetatie), Indien de rots zichtbaar is, zal het vaak
mogelijk zijn om de aard ervan vaat te stellen, wat belangrijka

in-

::111.
i
r

formatie oplevert omtrent de bodem rondom de rots.
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Andere basiselcfö,.mt~n

De andere eenoc.nèe basimüementen zijn veelal van weinig belang voor
de bodemkarteerd2r,
Een basiselement wat wel

even 8enoemd noet worden is de menselijke

constructie, zoals concentratie van huizen, wegen en dijken enz,
De mensen zoeken haast altijd droge hoee plaatsen uit voor de bouw
van huizen en èe aanleg van wegen, Dit is geen regel~ maar toch wel
eoed om '.Jnthouden,

4,4.2,
I

Samen.estelde elementen
Stroomvormen en drainage atronen
Deze zijn zichtbaar op de 1uchtfoto 1 s door een aantal basiselementen
zoals - Relief (Stromen en draina3ckan':!len altijd op laagste plaatsen)
Hater (kan zichbaar zi.jn)
Bodem (donkere lijnen als gevolg van. slechte drainage en/of
ophoping organisch materiaal kunnen zichtbaar zijn),
- Ve3etatie (Sm2.lle stroken van vegetatie ktmnen de plaats van
een drainaeesysteem anngeven.)
Als we de relatie van drainagepatronen en :Jtromen met ,le bodemge·~
steldheid in 03enschouw neraen, dên noeten we ons realiseren dat de
activiteit van het water in de stroom en drainagekanalen twee kansen

heeft, te weten;
Destructief (afbrekend en eroderend) en constructief (opbouwend of
sedimenterend),
Bij een destructieve stroom, oefent het moedermateriaal een erote
invloed uit op het type drainagepatroon wat zich ontwikkelt.

Een verar.deri:.:ig van drainagepatroon kan de grens tussen bodem~
lichamen van v2rschillen<le moedermaterialen aangeven. E:en verandering
in de dichtheid van het drainagepatroon kan varschillen in de bodemgesteldheid aanduiden, bijvoorbeeld een verandering in bodemdiepte
en/of hellingo

·- 24

~

De samenval van grenze!.1. tussen gebierlm1 net verschillende drainage

systenen en bodemgrenzen is mati3 zoerL
Anders gezegd, grenzt:m getrokken op basis ·11a..n. verschillen in drainagepatroon zij:r:: veelal gt.!en nauwkeurige bodemgrenzen.
Bij constructieve stroom is de situatie 3nders.
Naast het klimaat en de landscha.pso;:,bouw, zoals die is geschapen
door andere krachten, spelen de hoeveelheid en sanenstelling van de
stroor'.lladin 0 (het sediment) een rol in het afzettingspatroon®
Daardoor is h,~t patroon indicatief voor het afgezette materiaaL
Enbüe belangrijke stroomtypen en drainagepatronen zijn~
verwil<le:::-de rivier (grof materiaal) fig, 7a
meanderende rivier (fijn !'18teriaal) fig, 7b

Vele*hierna volgende drainagepatronen zijn
door Je structuur van geateentenforr~a.tie bepaald,* van de
dendritisch patroon; het meest normale basispatroon. Het wordt
ge.karakt1~riseerd door o-nregeJ matir,;e vertakking van zij stromen in
alle richtingen, Eet o:1twikkeld zich op materialen van 3elijke
resistentie met (een slechts) flauwe (rep:ionale) helling. (fig.
Sa, b)

- Pinnate patroon~ een belangrijke, va.ria.tie van het dendritiache
patroon, De grote stromen zijn dendritisch, maar er zijn veel dicht
bij elkaar li1::gende ztj stromen, min ..,f meer parallel aan elkaar,
welke onder een rechte :1oek in de grotere stromen uitkomen (veerachtig). Het parallelisme wordt veroorzaakt door de steilte van de
valleihellin5en. Het patroon is karakteristiek voor -Uepe, gemakkelijk ven-i1eerbare materialen van fijni:o textuur, {fig. 9)
- Distrihutiepatroon of <iichotoom patroon; stronen en geulen splitsen
zich in plaats van samen te komen. Typisch voor deltagebieden (fig.
10).
- Parallel patroon; Basispatroon veroorzaakt door steilte van helling
en

structuur van de ondergrond.• Ala het niet zo uitgesproken is

spreekt mea van "subparallel", (fig. lla~b"c)
- Diverse door de structuur bepaalde patronen b,v. rectangular,
angular (fiso 12a,b), Deze zullen hier niet nader worden genoemd.
Het is echter van belang zich te realiseren dat dergelijke patronen
belangrijke i:-Lformatie kunnen l,:!veren over gesteenteformatie,
breuken etc.

Verwilderde rivier
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Meanderende rivier

a.=

oxbo¼d ake

b.=

oude stroombedden

1

I

-Fig. 8a

Fig.

8

b

Dendritisch

Dendritisch

Fig.

F"
' 9·

9

11 a

Fig · 11c
'

Pinnate

Parallei

Sub-parallel

Fig.

F"19.

1O

11 b

Distributie-"
..
o1c h otom1c

Parallel

r
!

c·1 9

l

o

12a

Angulate

Rectangular

Andere aspecten

W''ii.l

Van belang

de foto~interpretatie ka.n verder nog zijn:

VO'.)r

het i~lement drainai:.:epatroon

Dichtheid

Dezelfde draina3epatronen ktmnen een verschillende dichtheid hebben.
fu did,theid han['.t af van de ho""vcelheid en verdeling van de neerslag,)

in relatie tot èe interne eu externe drainage-eigenschappen van de
bodem, De laatste externe drainage--eigenschappen kunnen sterk bein-

vloed worden door relief en vegetatie, Afwezigheid van een drainage-patroon duidt :;;.r meestal op dat alle neerslag door interne drainage
verwerkt kan worden.
Regelmati&heid
Hoe reeelmati3er het patroon en zijn dichtheid is, ho(~ groter de kans
is dat je t2 maken h~bt met een [;ebied van homogene~ moedermateriaaL
Aandacht moet geschonken worden aar, afwijkingen? daar deze duiden op
onregelmatigheden in het noedermaterfo.al.
Afzonderlil·ke ·::i:eulen
-- --·------·

,__,,,,,.,_t; - - - ~ - -

Niet van bel3ng voor wat betreft Suriname, daar hierbij gedacht wordt

aan de vorm van droge geulen, welke een belangrijke indikatie kan
geven over het moedernateriaal.

II

LANDGEBRUI.r.C
Het element landgebruik heeft een :hoge' 1 zichtbaarheid op de lucht-

foto. De relatie tot de 9odemgesteldheid varieert sterk. In gebieden
met traditionele landbouw heeft de boer zich vaak aangepast aan de
bodemgesteldheid bij de keuze van zijn land en bestemming ervan.
Moderne lanrlbouwsystemen volgen het bodempatroon in veel mindere ;na.te
en de relatie landgebruik bodemgesteldheid is minder "hoog''"
De samenval van bodemgrenzen met landgebruiks3renzen is in het ai3e·-

meen gerin3" Toch heeft het element landgebruik waarde als een globele
indicatie van bodemgrenzen welke van belang zijn voor de landbouw.
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Het element lan,.:lzebruik

k.an

naar ziJa al::,aroenf: patroon beschouwd worden

zonder teveel aandacht te schenken aan kleine afwijkende percelen,
Zoals op3emerkt ontleent het element landgebruik zijn waarde aan het
feit dat de landbouwer zijn lacd3ebruik heeft afgestemd op de boàern-gesteldheid, Maar in zekere zin kan ook het omgekeerde waar zijn, Vo':lr
Suriname kunnen we hierbij denken aan de oude plantages welke een van
de natuurlijke toestand afwijkende bodemgesteldheid (rijping, drai~

nage en Btructuur) hebben a,g,v, menselijke f.tctiviteit.

UI

PERCELERING

Dit element is sterk gerelateerd aan het element landgebruik,
Vorm en e.fneting van c~e afzonderlijke percelen, hun rangschikking en
regelmaat, geverc een bepaald patroon, Dit element is voor Suriname
van weinig belang.

IV

BREUK.EU EN PLOOiföGEU

Deze manifesteren zich door reliefverschijnselen en e..:m min of meer
rechtlijnige rangschikking.
Ook kunnen ze zich uiten d,mov, net drainagesysteeo, maar dit is
niet noodzakelijk,

Hoewel ze in de eerste plaats van belang zijn voor geologen, hebben
ze ook hun bele.ng voor de bodemkarteerder.
Verschillend moedermateria.al kan aangetrc,ffen worden aan de twee
zijden van een breuk,
4,4,3 AFGELEIDE ELEMENTEN
DRAINAGETOESTAl!D

Dit is een belangrijke bodeneigenschap en het is daarora nuttig als <le
bodemkarteerder het in z'n foto·-analyse/interpretatie kan betrekken,
De

aanw2zigheid ven het element moet afgeleid worder, uit andere

elementen, Dit is niet altijd mogelijk"

r

Een aantal elementen welke een aanwijzinp 6even m.L"t* de drainage
toestand van een bepaald gebied zullen hieronder besproké!n worden.
e

1

Een gebied kan onder water staan, en het wateroppervlak is zichtbaar op de foto.

2e

Een indikatie kan zijn het voorkom3n van een speciale ver;etatie

maar ook het ontbreken van vegetatie, Dit moet altijd in samen···
hang met het lokale klir.iaat bekeken wor:ien.
3e

Het landgebruik kan een indikati.e geven over de relatieve
drainagetoestand,

4e

De grijntoon eeeft soms een aanwijzinB~ natte plekken zijn
donkerder dan droge bij overigens gelijke omstandigheden.
Dit is alleen te zien hij een kaal of bjjna kaal oppervlak maar
de grij stoonverschillen kunnen ook
paald worden,

5e

* vele andere factoren

be-

* door

Het relief kan een idee teven waar de slecht gedraineerde eebieden
verwacht kunnen worden.

6e

De aanwezie;heid van een drainagesysteem kan een indruk geven van

de drainagetoestand,
De drainagetoestand is een bodeneigenschap zodat de relatie van dit
element met de bodemgesteldheid "hoog" is. Dat wil echter nog niet
zeggen dat er een

11

hoge 11 samenval is van grenzen van bodems en grenzen

getrokken op de luchtfoto op basis van verschillen in drajnagQtoeatand, aangezien de foto slechts een moment opname is. Dit omdat de
drainagetoestand wisselt met het seizoen, een gebied dat in de droge
tijd het aanzien van een grasvlakte heefts kan het aanzien van een
me.er hebben in de natte tijd. Het is daarom belangrijk de datum en
het seizoen van opnamen te weten. Bij beschouwing van dit element is
het verder belangrijk de ligging van het betreffende eebied in de
gaten te houden (vergelijk plateau in binnenland met laagland liggende
bij de zee).
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BODEHDIE::?TE
Er kunnen talrijke aanwijzingen zijn waaruit man de bodemdiepte bij
benadering kan afleiden~
- Relief~ Vlakke gebieden hebben vaelal diepe boderas.
Vaak ook wordt het relief bepaald door het onderliggende gesteente"
Het relief tezamen met dagzomend gesteente kan dan een indruk van
de bodemdiepte geven.

4.4.4 Conclusie
Al de zojuist behandelde elementen die worden r;ebruikt tij deus de lucht·,.

foto-interpret~tie ten behoeve van de bodemkartering hebben ieder hun
eigen waardering met betrekking tot;
De

zichtbaarheid in het stereobeeld; Relatie met de bode.mgestaldheid en

Het samenvallen met bodemgrenzen.
Deze drie punten bepaL2n de bruil--,.baarheid van de elementen bij de fotointerpretatie ten behoeve van de bodemkartering. (zie tabel II)
De derde kolom

11

Samenvallen met bodemgrenzen' 1 verdient een toelichting. Men

kan de grenzen als volgt indelen:
Grenzen zichtbaar op de foto welke waarde hebben voor de
B-·

bodemkaart◊

Grenzen zichtbaar op de foto welke 2;een waarde hebben omdat
ze geen relatie tot de bodemgesteldheid weergeven. B.v. vegetatie-

verschillen a,g,v. menselijke activiteiten 1 of
- ze kleine bode.mverschillen aanduiden welke niet van belang zijn voor

de uiteindelijke bodemkaart, B.v. grijstoonverschillen.
C-

Grenzen zichtbaar op de foto waarvan de waarde voor de uiteindelijl:::~
bodemkaart een vraagteken is. Deze zullen in het veld gecontroleerd
moeten worden,
Grenzen zichtbaar op de fotos maar gemist gedurende de interpretatie~
omdat de uitvoerder niet voldoende inzicht heeft in de relatie landschap/bodem.

E-

Grenzen welke niet zichtbaar zijn op de foto maar welke wel waarda
hebben voor de bodemkaart,

De

nauwkeuri~heid van_de_grenzen

Soms kan een grens maar op een plaats getrokken worden; dan is hij nauwkeurig, In andere gevallen echter is er een zone waarbinnen een grens getrokken kan worden. In dit geval zal tijdens het veldwerk de juiste ligging
vastgesteld moeten worden,

De waardering van de foto-interpretatie elf'.menten
t , b.v. d2 bodemkartering (Soil bullet in no, 6 FAO

Tabel II

by Doeka Goossen)

Zichtbaarheid

f

Relatie met

in

:ie

Stereo-beeld

Bodemgesteldheid

Samenvallen
met
Bodemgrenzen

Landtype

Hoog

Hoog

Hoog

Relief

Hoog

Hoog

Hoog

Helling-vorm

Hoog

Hoog

Hoog

Drainagetoestand

Matig

Hoog

Matig

Constructü:f
drainagepatroon

Hoog

Hoog

Hoog

Destructief

Hoog

Hoog

Matig

Natuurlijke
vegetatie

Hoog

Hoog

Matig

Moedermateriaal

Laag

Hoog

Hoog

Grij stoon

Hoog

Matig

Laag

Landgebruik

Hoog

Matig

Laag

drainagepatroon

Opmerkin

'

~

Deze tabel geeft het algemene beeld weer. Locale condities kunnen
deze beoordelingen wijzigen.

1

4. 5

De methodes van luchtfoto-,fo.ter retatie

In paragraaf 3,2 zijn de stappen van het proces fato-interpretatie
besproken, Het proces op zichzelf is no 0 niet aan de orde gekomen,

Hieronder volgt een kort omschrijvin'..:',van 3 verschillende methodes

van luchtfoto-interpretatie,

Deze methode is gebaseerd op een systemat ische*van afzonderlijke
eleruenten 9 zichtbaar op d<'~ luchtfoto) welke een relatie kunnen hebben
tot de bodemgesteldheid, We krijgen dus verschillende kaarten b,v.
Ve8etatie; relief; drainagepatronenkaart, Deze kaarten moeten ge•combineerd word2n, De combinatie van de afzonderlijke elementens
moet leiden tot een kaart" welke gebruikt k,3.n worden als basiskaart
voor h2t veldwerk, fö:::deel van de methode is;: Zeer tijdrovend~ omdat

er vele kaarten. e,:eruaakt moeten worden,

-J.:

analyse

Voordeel van c.e methode is dat het toegepast kan worden door relatief
onervare bodern::arteerderso
Fxsiografische anal,;::se_

Deze BE:thode vereist meer ervaring en een grondige kennis van de
fysiografie, in het bijzonder de geomorfologische aspecten ervan.

Er worden eenheden onderscheiden op de basis van hun voorkomen maar
ook op basis van processen die deze e,s-mheden gevormd hebben. Ook hier
vormen de elementen het medium.,, waardoor de eenheden zichtbaar zijn
op de luchtfoto. De interpreteerder heeft hierbij kennis van de fysiografische processen nodig,

Fxsiognomische analyse
Deze methode beperkt zich strikt tot de uiterlijke verschijningsvormen

van een gebied, Er worden eerst grote homogene eenheden {landtype)
onderscheiden welke vervolgens onderverdeeld worden in componenten. Bij

deze analyse ligt de nadruk bij het*van een bepaald gebied op de foto.
* beeld

J5

Als je: een .fys:fognomische analyse zeer gedetailleerd uitvoert; dt,n ben
je eigenlijk er;;!n element-analyse aan tet r:iaken.l)•~ze methode is sneller
dan de eleoent-analyse en wordt in de praktijk vaak toegepast, daar
men vaak niet: direkt een 3oed inzicht heeft in de fysiografie van
het gebied,
4.6

Dele enda van de luchtfoto-inter retatie.kaart
Eerste stap bij systematische interpretatie is onderscheiden van grote
landscha1,pel:i.jke eenheden (of land.typen), ong"2.acht de toegepaste
methode, Deze eenheden zullen ook de hoofdindeling van de legenda
vormen. De onderverdeling hiervan z9.1. gevorracl. worden door de fysiografische of fysioenomische cenhed.:m. Een -::n•'.)eilijk punt is altijd de
classificatie en naamgeving var~ de eenheden, Bij een fysiografü:;che
analyse zal :men zoveel mogelijk moeten aansluiten bij de geomorfologische termil'.')logie. Mogelijk wordt hierbij nader onderscheid ge«maakt voor wat betreft aspecten welke buiten de interesse van de pure
geomorfologie vallen, zoals hydrologische toestand, vegetàtie etc.
In het 8eval er ger~n goede geomorfolo3isehe nomenclatuur voorhanden is~
of in het geval van een fysiognomische analyse, dan zal men de onder·scheiden eenh;~d,ln ze ~oed mogelijk ::i.o;.;ten omschrijven.
Binnen de fysiografieche of. fysiognomische eenheden kunnen nog verdere
onderverdelingen worden aangebracht op grond van kleine verschillen in
verschijning" welke kunnen wij zen op een gering verschil in bodem
binnen een bodemlichaam.
Het niveau tot welke men onderverdeeld hangt af van het type kartering
b.v, voor verkcnningsbodemkaarten zal men alleen landtypen begrenzen.
Verder hangt het af van de schaal en/cf kwaliteit van de foto•s"

De

onderverdeling is systematisch, elke kaarteenheid heeft dan ook maar een

symbool en wordt bega:-en.sd door kaarteenheden met een ander symbool. Het symbool begint meestal met een hoofdletter Bevolgd door cijfers; maxima.al drie
cijfers achter de hoofdletter. Het symbool wat hieronder gegeven is bestaat uit
vier elementen,
A 132

A~ Het hoogste niv~au van generalisatie
1 ~ Middelste niveau van generalisatie
2~ Laag niveau van generalisatie
3; Het laagste niveau van generalisatie.

Dit symbool behoort tot de vol 0 ende legenda"

A

.Al

1

1\lll

!

t.112
Al21

A13

tJ.31
A"132

i\2
n

D

}32

B21

De k::i.arteenhcden van d,-,zé, Jerenda. zijn: Alll-All2-Al2l·~Al22

0efenir1g: Haak een legenda '.n:tar het symbool B341 in past,

en 32ef de kaarteenheden aan,
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Programma v:=m de luchtfotc·-interpreta.tie kursus 19i;Q

Praktijk/Theorie

Onderwerp

AanLu.

3enodigdheden

Praktijk

Stereotest

Testkaart, pocketstereoscoop

Theorie

Hf::L st. 1+2

Dictaat, voorbeelden

'i'heorie

Hfd.st. 3

Stereoscoop:Topcon Dubbelsc.

Praktijk

llfd.st, 3

Foto's E.un 4m 4635-36-37

Orientatie

Theorie

oefening I

Stereoscoop, papier 50x3ücm

iif.:LsL 4.1

Dictaat

Theorie

Dtctnat, verp;roting Kustvlakte",
Binnenland

Praktijk

Relief

Foto's Run 23w 5254-55-56

Theori2
Praktijk

Dictaat
!JaL veg,
E'otr) ~ s Ru,, 14I'l 2078-79·~80
lic.,to' s Run 50 2902-03-04

oef2nir1g IIIa~
oefenir1g IIIb

Theorie

Gewassen

c.:..L

boderaop:,.
'T.heorie

Praktijk

Stroom e::i drain,

Foto's Run 28w 5247-48-49

Stro(m en drain.
of~fenin[; IV

Theorie

Landgebruik
p~rcelerin~3

Theorie"

Drain. toestand

Praktijk

Drain.toestand

Foto's Run 16w 9072-73-74

oefenin:::: V
Theorie

1:od, diepte, Conclusie
hfdoSto !.,05

Theorie

HféLst. 406

Dit komt neer op een totaal

VI!.n

uur waarvan

uur praktijk en
uur theorie.

Het aantal uri!ti nodig om dit pro;iramma af te ,·1erken is ons tc,t nu toe

onbekend 0 na bc'•'eindlgen van de cursus zs=;:l deze colom ingevuld 1,1orden,

Oefening T
Vragcnlij st bij d,?, o:c:5:ming "Orientatü~ wm

22n

sterecpaar onder de

stereoscoop::.

Wat is je oogb2sis?

'yJ.2.t

i[?

je in.strurn!~r1tbasis?

Vraa 0 3

Van welk eebiecl ?:J.Jn

è.r2ze

foto; s (run 4m 4 1,:,35--36"-37)

Vr~~
Wat is

A)

B)
C)

.....,,

J.J/

E)

F)
G)

R)
I)
J)

Vraag 5
Geef de Dr.Soi::,hie ?.edmondstr. a.ln op de foto
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