
LUGFOTO'S & ORTOFOTOKAARTE 
 

Kaarte is waardevolle hulpmiddels om landskappe te bestudeer, maar dit is beter om 
lugfoto's te gebruik omdat hulle meer en fyner besondehede bevat wat nie op kaarte 
vertoon word nie. 
 
1. Skuinshoek Foto's 
 

1.1. Hierdie tipe foto word vanaf 'n skuinshoek geneem. 
1.2. Dit word vanaf 'n hoogliggende punt of uit 'n vliegtuig geneem. 
1.3. Hierdie tipe foto kan problematies wees aangesien daar baie dooie grond 

(verborge voorwerpe) op die foto's kan wees en dit beteken dat baie 
voorwerpe nie op die tipe foto's gesien kan word nie omdat dit deur ander 
voorwerpe geblokkeer word. 
 

2. Vertikale foto's 
 
2.1. Dit word geneem met kameras wat op vliegtuie gemoteer is en foto's 

neem van reg bokant die  voorwerp. 
2.2. Hulle vertoon 'n groot hoeveelheid inligting. 
2.3. Hulle is waardevol om saam met ander kaarte te gebruik. 
2.4. Hulle skakel die probleem van dooie grond (verborge voorwerpe) uit. 
2.5. Hulle het 'n meer konstante skaal regoor die foto's. 
2.6. Hulle is gewoonlik in swart en wit. 

 
3. Foto's word gebruik om landvorme en -kenmerke te identifiseer. 

 
3.1. 'n Plattelandse landskap: Bruin areas sal of veld of ge-oeste areas wees.  

Groen lyne wys waar riviere vloei en onderhou bome en struike. 
3.2. Sportgronde en stadia is maklik om te identifiseer. 
3.3. Residentiele areas and industriele areas kan geïdentifiseer word met die 

verskillende tipes geboue wat gebruik is. 
3.4. Landbou areas kan geïdentifiseer word met gewas areas, boorde en 

wingerde. 
 
4. Om swart en wit foto's te interpreteer, word die volgende riglyne gebruik: 

 
4.1. Grootte:  Huise en woonstelgeboue is kleiner as  

   winkelsentrums. 
Snelweë is breër en het meer bane as 'n hoofpad. 
Skole het verskeie geboue en sportvelde. 
'n Golfbaan dek 'n groot groen area. 

 
4.2. Vorm:   Lughawens het lang aanloopbane en hulle is groot. 

Hulle het verskeie aanloopbane en is in die rigtings 
van ‘n  kompas gebou. 
Fabrieke sal groot plat geboue wees met riwwe op hul 

 dakke. 
Gemaakte strukture sal duidelike geometriese vorme 
hê wat gewoonlik eweredig verspreid is. 
Damme en mere sal onreëlmatige buitelyne hê. 



Opgaardamme sal normaalweg geronde strukture 
wees. 
Rioolwerke sal gewoonlik rond of reghoekig wees. 

 

4.3. Skadu's van grys: Liggekleurde voorwerpe sal gewoonlik as liggrys  
   vertoon. 

Donker kleure sal in donker skakerings vertoon. 
Wateroppervlaktes sal glad vertoon en mag die son 
reflekteer. 
Growwe oppervlaktes sal gewwonlik donker vertoon 
as gevolg van die skaduwees. 

 
4.4. Tekstuur:  Natuurlike lang gras sal growwer vertoon as kort gras. 

Grond om damme mag glad vertoon a.g.v. die slik wat 
op die kante gedeponeer is. 
Bosse en woude gee ‘n geveerde voorkoms. 

 
4.5. Skaduwees:  Hoë geboue en - natuurlike landvorme gee langer  

   skaduwees. 
Skaduwees vertel watter tyd van die dag foto’s 
geneem is.  Skaduwees wat in ‘n westelike of 
suiwestelike rigting lê, wys dat die foto voor middag 
geneem is. 

  
4.6. Patrone:  Mensgemaakte kenmerke het gewoonlik reghoekige  

   patrone en reëlmatige spasiëring. 
   Straatpatrone is duidelik sibbaar. 

Landgebruike kan laerinkomste behuising met ‘n 
eenvoudige ruit en klein blokke wys, terwul hoër 
inkomste gebiede onreëlmatige straatbeplanning en 
groter blokke het. 
Dreineringsplanne vertel ons van die onderliggende 
rotsformasies. 
Die vorm van grondkenmerke: plat heuwels en –
berge vertel ons baie van die rotsstrukture in ‘n area. 

 
5. Hoe om 'n lugfoto met 'n topografiese kaart te orienteer. 

 
5.1. Vergelyk kenmerke op die foto met die ooreenkomstige kenmerke op die 

kaart. 
 

5.2. Kyk vir ongewone kenmerke op die foto en soek hulle op die kaart. 
 
5.3. Kyk vir, paaie, riviere, straatpatrone, velde of ongewone geboue. 
 
5.4. Inlandelike areas kyk vir prominente hoogtes, ander landkenmerke, 

plaasgrenslyne,riviere, paaie en interseksies. 
 

6. Ortofotokaarte. 
 

6.1 Hulle is vertikale foto’s met kontoerlyne wat bygesit is. 



6.1. Die skaal van hierdie foto’s is altyd 1:10 000 (1cm op die kaart 
verteenwoordig 10 000cm of 100m of 0,1km in die werklikheid). 

 
6.2. Dit toon meer besonderhede at ‘n topografiese kaart. 
 
6.3. As jy jou foto met die topografiese kaart georiënteerhet, sal dit jou help om 

landkenmerke makliker te identifiseer. 
 
6.4. Maak jouself met die verskillende kenmerke wat op ‘n ortofotokaart mag 

verskyn. 
 
 

 


