
Dwarssnitte op topografiese kaarte  

  

   

1. Dwarssnit  

  

1.1.  Om ‘n duidelike beeld van ‘n landvorm te kry. Mag dit nodig wees om ‘n 

dwarssnit daarvan te maak.  

1.2.  ‘n Dwarssnit is ‘n tekening van die kant van ‘n landvorm, bv ‘n vallei, ‘n heuwel of 

‘n landskap.  

1.3.  Dit sal ook die intersigbaarheid toon. Intersigbaarheid wys ons of een punt 

sigbaar is vanaf ‘n ander punt en of daar voorwerpe in die pad is wat die sig 

blokkeer.  

1.4.  ‘n Dwarssnit maak ‘n dit moontlik om ‘n akkurate visuele indruk (skep van ‘n 

beeld in jou brein) van die topografie (al die natuurlike en vervaardigde kenmerke 

van ‘n geografiese area) te kry.  

  

2. Hoe om te dwarssnit te teken.  

  

2.1. Kry die inligting op die kaart.  Die kaart sal voorsien word.    

2.2. Vat ‘n liniaal en trek ‘n potloodlyn vanaf A na B.  

2.3. Vat ‘n stukkie papier en sit dit op die lyn tussen die twee punt (AB) wat gegee is vir 

die dwarssnit.  

2.4. Teken al die kaartinligting (kontoerlyne, trig bakens, hoogtepunte, plaasgrense, 

riviere ens.) op die stukkie papier.  Merk al die geografiese kenmerke wat met die 

papier kruis op die stukkie papier en benoem dit almal op die papier.  

2.5. Teken ‘n grafiek met ‘n horisontale as (waarop al die inligting op die papier getrek 

word) en ‘n vertikale as met die vertikale skaal wat in die vraag voorsien word (Begin 

met die nommer van die kontoerlyn wat laer is as die laagste kontoer in jou 

dwarssnit area en voltooi die met die kontoerlyn wat net hoër is as die hoogste 

kontoerlyn in jou dwarssnit area) Onthou dat kontoere in intervalle van 20 meter 

is.  

2.6. Plaas die papier strook op die horisontale-as en dra al die inligting vanaf die papier 

na die grafiek toe oor.  



2.7. Verleng elke kontoerpunt op die horisontale-as om met die dieselfde hoogte op die 

vertikale-as te korrespondeer.  

  

3. Voorbeeld:  

  

3.1. Trek ‘n dwarssnit vanaf windpomp A na B gemerk op die kaart in Figuur 3.1.  

Gebruik die vertikale skaal waar 1cm 20m verteenwoordig.  Toon al die geografiese 

kenmerke op die dwarssnit aan en heg die korrekte aanwysings en opskrifte aan.  

 

 

 

 

 



Antwoord:  

Stap 1: Teken ‘n potloodlyn van A na B  

Stap 2: Nommer die kontoerlyne sonder nommers (Onthou elke kotoerlyn verhoog met 

20m)  

 

 

 

Stap 3: Vat ‘n stukkie papeier en plaas die plat(reguit) kant op die potlood lyn van A na 

B  

 



Stap 4: Sit alle geografiese kenmerke op die strook papier en benoem dit asook die 

kontoerlyne en hoogtes, windpomp en trigonometriese bakens.  

 

 

 

 



 

Stap 5: Teken die diagram met die vertikale-as en die horisontale-as  

Stap 6: Teken die vertikale skaal: 20m word voorgestel.  



 

Stap 7: Begin die vertikale skaal deur 1 kontoerlyn laer as die laagste kontoerlyn op die 

kaart. Die kaart so laagste kontoerlyn is 320m, so begin die vertikale skaal op 300m, 

dan is die hoogste kontoerlyn op die kaart 400m, so heel bo op die vertikale skaal kom 

daar 400m  

Stap 8: Plaas die papier op die horisontale-as en sit alle inligting vanaf die stukkie 

papier op jou diagram.  



 

Stap 9: Benoem die informasie op die diagram.  

Stap 10: Teken die kolletjies op die diagram wat ooreenstem met die vertikale skaal.  



 

 

Stap 11: Verbind die kolletjies deur n ligte potlood lyn.  


