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Practicum afstandswaarneming met 
Gimp 2.6   


Instructieblad ‘Kleurencomposieten in Gimp 2.6’ 


Door Bart Van Bossuyt (www.begeleidzelfstandigleren.com) 


   


De natuurlijke kleurencomposiet 321 


1. Open Gimp 2.6. Zorg ervoor dat je eerst de achtergrondinformatie in ‘Practicum 


afstandswaarneming met Gimp’ doorgenomen hebt. 


2. Open de opname die overeenkomt met rood zichtbaar licht  (zie figuur 1). Negeer 


eventuele foutmeldingen. 


 


Fig. 1: een bestand openen in Gimp 


3. Je zou nu een vierkantige, zwartwitopname moeten zien. We gaan deze rood inkleuren in 


de volgende stap. 


4. Kies ‘Afbeelding’, ‘Modus’ en verander de selectie van ‘grijswaarden’ naar ‘RGB’ (zie 


figuur 2). 


 


 Fig. 2: een zwartwitafbeelding omzetten in een kleurenafbeelding 


5. Kies ‘Kleuren’,’Kleurbalans’ (zie figuur 3) en druk op Enter. 
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Fig. 3: de kleurbalans openen 


4. Schuif voor zowel ‘donkere kleuren’, ‘middenkleuren’ en ‘lichte kleuren’ de slider bij 


het kleurniveau cyaan-rood helemaal naar rood (zie figuur 4). Verander geen enkele 


andere instelling. Druk op ‘OK’. 


 


Fig. 4: de kleurbalans aanpassen 


De afbeelding is nu monochroom rood ingekleurd. De bewerkingen op sensor3.tif zijn 


hiermee voltooid. 


5. Nu wordt het tijd om het groene kanaal in Gimp in te lezen. We doen dat als volgt: kies 


‘Bestand’,’Openen als lagen’ (zie figuur 5) en selecteer sensor2.tif. 


 


Fig. 5: een afbeelding openen als ‘lagen’ 
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De modus staat al ingesteld op ‘RGB’, maar sensor2.tif moet nog groen ingekleurd worden. 


6. Schuif voor zowel ‘donkere kleuren’, ‘middenkleuren’ en ‘lichte kleuren’ de slider bij 


het kleurniveau magenta-groen helemaal naar groen (zie figuur 6). Verander ook hier geen 


enkele andere instelling. Druk op ‘OK’. 


 


Fig. 6: de kleurbalans aanpassen 


7. Nu zijn ook de bewerkingen op het groene kanaal 


voltooid. 


8. Tot slot moet je ook het blauwe kanaal invoeren. Ga 


hierbij tewerk als bij het groene kanaal: open sensor1.tif 


als laag, pas de kleurbalans aan voor donkere kleuren, 


middenkleuren en lichtere kleuren naar blauw. Je zou nu 


een monochroom blauwe afbeelding moeten zien. 


9. Tijd om de drie lagen te laten samensmelten tot één 


geheel. Ga naar het venster ‘Lagen, kanalen, Pen, 


Ongedaan maken’ en wijzig voor de drie lagen de modus 


in ‘scherm’ – zie figuur 7 (in het Engels is scherm: 


‘screen’). Je bekomt nu de natuurlijke kleurencomposiet, 


die echter dof en vaal kan zijn. De natuurlijke 


kleurencomposiet is niet hetzelfde als een foto. 


Fig. 7: de modus veranderen van ‘normaal’ in ‘scherm’ 
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Door Adrien Van den Bossche en Bart Van Bossuyt (www.dbz.be) 


   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                      Practicum bij het hoofdstuk Kosmografie (Aardrijkskunde) in  


ASO-richtingen met component wetenschappen 










Nuttige links 


Coördinatenkaart (leest ook coördinaten in) 


http://begeleidzelfstandigleren.com/aardrijkskunde/coordinatenkaart/coordinatenkaart.html 


Reliëfkaart (reliëfprofielen maken – kies voor ‘vogelvlucht’) 


http://www.begeleidzelfstandigleren.com/aardrijkskunde/vijfdes/reliefkaart/hoogtekaart.html 


Vegetatiezones op aarde 


http://begeleidzelfstandigleren.com/aardrijkskunde/derdes/vegetatiezones/vegetatiezones.ht


ml 


Meer over Landsat en het bewerken van satellietbeelden (Engels) 


http://landsat.gsfc.nasa.gov/education/compositor/index.html 


 



http://begeleidzelfstandigleren.com/aardrijkskunde/coordinatenkaart/coordinatenkaart.html

http://www.begeleidzelfstandigleren.com/aardrijkskunde/vijfdes/reliefkaart/hoogtekaart.html

http://begeleidzelfstandigleren.com/aardrijkskunde/derdes/vegetatiezones/vegetatiezones.html

http://begeleidzelfstandigleren.com/aardrijkskunde/derdes/vegetatiezones/vegetatiezones.html

http://landsat.gsfc.nasa.gov/education/compositor/index.html
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Practicum afstandswaarneming met 
Gimp 2.6   


Leerlingenbundel 


   


 


Doelstelling en situering 


Afstandswaarneming (remote sensing) is een wetenschappelijke discipline die zich bezig 


houdt met het vergaren en interpreteren van informatie over grote afstanden. Waar dit 


vroeger meestal gebeurde met behulp van vliegtuigen worden nu vooral satellieten ingezet. 


Het Landsat-programma omvat een reeks satellieten die voor afstandswaarneming worden 


ingezet. Het programma wordt gezamenlijk beheerd door NASA en de US Geological Survey 


(USGS). Het werd opgestart in 1972 en is daarmee het langst lopende satellietprogramma 


(Landsat 7, de meest recente uit de reeks is nog steeds operationeel). 


In dit practicum maken de leerlingen van de derde graad ASO met component 


wetenschappen gebruik van Landsat 5-opnames. De hoofddoelstelling van dit practicum is 


inzicht verwerven in het interpretatieproces van de ruwe informatie afkomstig van de satelliet. 


Dit wordt bereikt doordat de leerlingen zelf een aantal composieten maken en hierop 


kenmerken identificeren. Het verwachte eindresultaat is een presentatie in OpenOffice, maar 


een poster is evengoed toegelaten.  


Ruwe Landsat-opnames met behulp van http://glovis.usgs.gov/ bij de USGS besteld worden. 


Voor de meeste van deze opnames wordt er geen kostprijs aangerekend. 


 


Werking van het menselijk oog 


Het menselijk oog is uitgerust met twee soorten receptoren: staafjes en kegeltjes. Staafjes 


zijn erg lichtgevoelig, maar we kunnen er geen kleuren mee onderscheiden. Dat kan enkel 


met kegeltjes. De gevoeligheid van staafjes en kegeltjes beperkt zich tot zichtbaar licht. We 


kunnen er bijvoorbeeld geen ultraviolette of infrarode straling mee waarnemen. 


Vereenvoudigd gesteld zijn er drie soorten kegeltjes: kegeltjes die gevoelig zijn voor rood 


licht, kegeltjes die gevoelig zijn voor groen licht en kegeltjes die gevoelig zijn voor blauw 


licht. Rood, groen en blauw noemen we daarom de primaire kleuren. Wordt een kegeltje 


geprikkeld, dan stuurt het een zenuwimpuls uit naar de hersenen met informatie over de 


waargenomen kleur. Wordt meer dan één type kegeltje geprikkeld, dan worden de kleuren 


gemengd volgens het principe van additieve kleurmenging (zie figuur 1). Met andere 


woorden: de niet-primaire kleuren kunnen bekomen worden door het mengen in bepaalde 


verhoudingen van de primaire kleuren. Een voorbeeld: waarnemen van gelijke hoeveelheden 


G (groen) en R (rood) zonder B (blauw) doet een gewaarwording van de kleur geel ontstaan 


(zie figuur 1).  



http://glovis.usgs.gov/
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Deze verhoudingen worden weergegeven in de RGB-notatie (zoals bijvoorbeeld gebruikt in 


Gimp).  


In de RGB-notatie wordt eerst de intensiteit van rood licht, dan die van groen licht en 


tenslotte die van blauw licht weergegeven. 


 


 


Figuur 1: de primaire kleuren en additieve kleurmenging met twee primaire kleuren 


 


Werking van Landsat-sensoren 


Waar het menselijk oog drie types receptoren heeft, heeft Landsat 5 er zeven. We duiden 


deze aan als sensoren. Net als bij het menselijk oog stemmen deze receptoren overeen met 


een golflengte-intervallen (zie tabel 1). 


sensor golflengte-interval 


1 blauw 


2 groen 


3 rood 


4 infrarood 


5 infrarood 


6 infrarood (thermisch) 


7 infrarood 


 


Tabel 1: de sensoren van Landsat 5 
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Hierbij dient opgemerkt te worden dat de informatie afkomstig van sensor 6 (thermisch 


infrarood) erg weinig gebruikt wordt. Het wordt daarom niet bijgeleverd in het 


opgavemateriaal. Merk ook op dat het eerste kanaal informatie over blauw licht geeft en het 


derde informatie over rood (bij de RGB-notatie is het net andersom). 


Landsat 5 maakt van eenzelfde opnamegebied dus zeven* monochrome opnames in 


verschillende golflengtegebieden: 


   


sensor 1 (blauw) 


 


sensor 2 (groen) sensor 3 (rood) 


   


sensor 4 (IR) sensor 5 (IR) sensor 7 (IR) 


Figuur 2: de opnames door de verschillende sensoren bij Landsat 5 


* de opname van sensor 6 (thermisch IR) wordt niet meegeleverd 


 


De natuurlijke kleurencomposiet 


De informatie afkomstig van Landsat moet gevisualiseerd worden (op het beeldscherm of op 


een afdruk). We hebben in onze ogen slechts de drie types kegeltjes ter beschikking. We 


kunnen bijvoorbeeld geen gebruik maken van geel als vierde kleur omdat geel ook kan 


ontstaan door menging van gelijke hoeveelheden groen en rood licht. 


Van de zeven sensoren van Landsat kunnen we er maximaal drie kiezen. De informatie van 


die drie sensoren wordt ingekleurd in Rood, Groen of Blauw. 
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Wanneer de informatie van sensor 3 (het rode Landsatkanaal) Rood wordt ingekleurd, is de 


rode kleur op de afdruk of op het scherm representatief voor de werkelijke kleur: de 


gesteenteformatie die roodkleurig is op de afdruk zal dat ook zijn in werkelijkheid. 


Hetzelfde geldt voor de informatie van sensor 2 (Groen) en sensor 1 (Blauw). 


Wanneer de opname van sensor 3 rood ingekleurd wordt (zie figuur 3), de opname van 


sensor 2 groen en de opname van sensor 1 blauw en wanneer deze drie opnames 


versmolten worden tot één enkel beeld zullen alle kleuren representatief zijn voor de 


werkelijke kleuren (zie figuur 3). We noemen een dergelijke composiet (= samenstelling van 


opnames) de natuurlijke kleurencomposiet. 


 


Figuur 3: sensorcombinatie bij een natuurlijke kleurencomposiet 


 


Landsat-composieten worden meestal met hun driecijferig nummer aangeduid. Het eerste 


cijfer van dat nummer geeft aan welke opname rood ingekleurd is, het tweede welke opname  


groen ingekleurd is en het derde welke opname blauw ingekleurd is. De natuurlijke 


kleurencomposiet wordt dus aangeduid als 321. 


Schematisch wordt dit: 


R G B 


3 2 1 
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Valse kleurencomposieten 


Alle andere composieten worden valse kleurencomposieten genoemd omdat niet alle kleuren 


op de afdruk overeenstemmen met de werkelijke kleuren. Meestal is een valse 


kleurencomposiet een combinatie van IR en zichtbaar lichtopnames.  


Het nut van valse kleurencomposieten bestaat erin ze structuren zichtbaar maken die met 


een opname in zichtbaar licht niet waargenomen zouden kunnen worden. 


Een voorbeeld hiervan is te zien in figuur 4: 


  


321 – de natuurlijke kleurencomposiet geeft 
nauwelijks informatie over de aanwezige 
vegetatie 


432 – een valse kleurencomposiet, geeft in rood 
duidelijk de vegetatie weer 


Figuur 4: vergelijking tussen de natuurlijke en een valse kleurcomposiet (Landsat 5 data) 


 


Een van de composieten die de leerlingen maken is 541. Schematisch wordt dit: 


 


R G B 


5 4 1 
 


Wat als rood of groen ingekleurd is op een afdruk of op het scherm is in werkelijkheid 


infrarood. De afdruk geeft dus geen informatie over de intensiteit van rood of groen in 


de werkelijkheid. Wat blauw is op de afdruk stemt wel degelijk overeen met blauw in 


werkelijkheid. 
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Verwachtingen 


1. Maak een presentatie in OpenOffice. Voorzie een titelslide.  


 


2. Het midden van de opnames komt overeen met de coördinaten 10.144239 °NB 


105.520576 °OL.  Het opnamegebied beslaat een oppervlakte van ongeveer 25 bij 25 


km. Typeer wat er op het gebied van de opnames te zien is (grondgebied van welk 


land, grote verkeersassen, grote meren en rivieren, andere 


macrolandschapskenmerken). Typeer het gebied ook klimatologisch (indien 


mogelijk). 


 


3. Maak de natuurlijke kleurencomposiet. Gebruik hiervoor het instructieblad 


‘Kleurencomposieten in Gimp 2.6. Voorzie hiervoor een aparte slide. Voorzie een 


titel.  


 


4. Beschrijf wat waargenomen kan worden op de natuurlijke kleurencomposiet: 


natuurlijke landschapselementen (meren, rivieren…) en menselijke elementen (rechte 


lijnen zoals wegen of perceelsgrenzen, cirkelvormige structuren), vegetatie, 


braakland…Beschrijf enkel elementen waarvan je zeker van bent. Duid deze 


kenmerken aan op de kleurencomposiet. 


 


5. Maak kleurencomposiet 541 (ook hier: aparte slide, titel voorzien). 


 


6. Beschrijf op de volgende slide wat er op 541 te zien is. Gebruik hiervoor de 


bijgeleverde interpretatietabel. Hou rekening met de kenmerken van het gebied 


(zie verwachting 2) om zo tot een zo volledig mogelijke interpretatie van het gebied te 


komen (wat is de kleur van water op de afdruk en waar op de opname komt water 


voor?).  


 


7. Maak een kleurencomposiet naar keuze (ook hier: aparte slide, titel voorzien) uit de 


interpretatietabel. Voorzie ook hier op de daaropvolgende slide een beschrijving van 


de interpretatie. Motiveer waarom je voor deze combinatie gekozen hebt. 


 


8. Alle gemaakte kleurencomposieten indien nodig in Gimp schalen tot 1000 bij 1000. 


Opslaan als jpeg als ‘321_familienaam_voornaam.jpg’ en in de uploadmap in 


Smartschool steken. 


 


 


 


 


 


 


 


Bundel opgesteld door de leerkrachten aardrijkskunde van Don Boscocollege Zwijnaarde 
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Interpretatietabel  


   


 


Combinatie Gebruik en kenmerken 


234 Actieve vegetatie: rood en roze 


Water: zwart 


Menselijke structuren: wit tot lichtblauw 


321 De “natuurlijke kleuren” 


Pas gerooide akkers: lichte tinten 


Beste doordringing van water (informatie over sediment en in dieptemeting) 


In studies over verstedelijking 


Om schaarse begroeiing op te sporen zijn 451 of 432 meer geschikt 


Om diep van ondiep water te onderscheiden is 753 meer geschikt 


Om het onderscheid in vegetatiesoorten te maken is 451 meer geschikt 


375 Actieve vegetatie: bruin tot oranje 


Stadsrand: groengeel 


Stadskern: blauw 
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432 Gezonde vegetatie: rood (hoe feller rood, hoe beter de groei – grasland of 


schaarse vegetatie is lichtrood) 


Geen vegetatie: groen tot bruin 


Waterlichamen: blauw 


Diep water en helder water: donkerblauw tot zwart 


Water met sediment: lichter blauwe tinten 


Steden: blauwgrijs 


Sneeuw en wolken: helder wit tot blauwachtig wit 


Naaldbomen zijn donkerder dan loofbomen 


= dé combinatie voor vegetatiestudies  


451 Gezonde vegetatie: rood, bruin, oranje, geel 


Bodem: groen tot bruin 


Menselijke structuren: wit, lichtblauw, grijs  


Pas gekapte terreinen: felblauw 


Groei van nieuwe vegetatie (bij schaarse graslanden): roodachtige tinten 


Helder en diep water: zwart of donkerblauw 


4 en 5 tonen de sterke reflectie van gezonde vegetatie 


Meestal samen met 321 gebruikt, zeker bij overstroomde gebieden en bij 
vegetatie 


Af te raden voor het onderscheiden van menselijke structuren (wegen, 
landingsbanen) 


453 Vegetatie: bruin, groen, oranje 


Gebruikt om waterlichamen en rivieren op te sporen  


Hoe vochtiger de bodem, hoe donkerder 


457 Gipsduinen: lichtblauw 


Zand: donkerblauw 


IJs en sneeuw: rood 


Vochtige aarde: geel 


531 Voor topografische texturen 
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541 Gezonde vegetatie: helder groen (hoe feller, hoe gezonder) 


Blauwtinten: water (hoe lichter blauw, hoe ondieper) 


Roze: braakland 


Paars: menselijke structuren 


Ideaal voor landbouwstudies 


Vergelijkbaar met 742 


543 Verbrande gebieden na bosbrand, uitgedroogde velden: roze 


Gezonde vegetatie: groen (hoe helderder het groen, hoe hoger het 
vochtgehalte – bijvoorbeeld in geïrrigeerde akkers, nabij rivieren of in 
valleibodems) 


Met sediment beladen water: blauw 


Bodems: paars 


Ideaal voor vegetatiestudies en gewasbescherming 


742 Zoutpannen: lichtblauw 


Menselijke structuren: paars tot donkerroze 


Gezonde vegetatie heldergroen 


Grasland: groen 


Gebieden zonder vegetatie: roze 


Schaarse vegetatie: oranje tot bruin 


Droge vegetatie: oranje 


Water: blauw 


Zand, bodem en mineralen: gevarieerd 


Bosbranden: rood 


Lichtgroene vlekken in een stad: park, begraafplaats, golfbanen… 


Bossen: olijfgroen tot felgroen 


Naaldwouden zijn donkerder dan loofwouden 


Ideaal voor bosbranden in seizoen waar weinig vegetatiegroei optreedt 


Voor landbouwstudies is 541 meer geschikt 


745 Zelfde informatie als 754, maar de vegetatie is nu groen 


752 Actieve bosbranden: geel 


Rook: transparant lichtblauw 


Verbrande gebieden donkerbruin 
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753 Vuurlijnen van bosbranden: heldergeel 


Verbrande vegetatie: roze 


Vegetatie: groentinten 


Menselijke structuren: wit, grijs, lichtblauw of paars 


Zand, bodem en mineralen: gevarieerd 


Door de sterke absorptie van midden-IR in water, ijs en sneeuw: scherpe 
begrenzing van kustlijnen en waterlichamen 


Sneeuw en ijs: donkerblauw 


Water: donkerblauw tot zwart 


Hete oppervlakken (vulkanen, bosbranden…): rood tot geel 


Overstroomde gebieden: donkerblauw tot zwart 


754 Geen zichtbare golflengtes 


Ideale atmosferische penetratie 


Scherpe afbakening van kustlijnen en stranden 


Vegetatie: blauw 


Sneeuw: lichtblauw 


Bij bodem- en geologische studies 


  


Deze tabel is zeker niet volledig – ze moet met de nodige portie gezond verstand gebruikt 
worden. 


 






