
AKTIWITEIT 12- NASIENRIGLYN: 

 

1. 

1.1  Verstedeliking is die proses waardeur die persentasie mense wat in die stedelike 

gebied woon, toeneem 

1.2  Ongeveer 60% 

1.3  Die natuurlike bevolkingsgroei en verdere migrasie van mense na stede. 

1.4 

 Oorbevolking; 

 Verkeersopeenhopings; 

 Oorgebruik van stedelike infrastruktuur; 

 Hoër vlakke van werkloosheid; 

 Hoër vlakke van armoede; 

 Hoër vlakke van misdaad; 

 Toename in antisosiale gedrag. 

1.5. 

1.5.1 

 Huurders verwaarloos die instandhouding van hul geboue; 

 Oordragte huurders / subhuur; 

 Huurders hou nie die geboue in stand nie. 

1.5.2 

 Stedelike vernuwing deur herstel; 

 Opknapping van gemeenskapsdienste en geriewe; 

 Wetgewing om misdadige eienaars te hanteer; 

 Stadsverbeteringsdistrikte (CIDs), waar 'n hele gebied van 'n stad verbeter 

word om 'n beter omgewing te skep. 

 

2. 



2.1  62% 

2.2  

 In post-apartheid Suid-Afrika word mense toegelaat om vryelik in alle 

stedelike gebiede te beweeg; 

 Hoër ekonomie groei in stedelike gebiede skep geleenthede vir 

indiensneming; 

 Immigrante van buite die land. 

2.3 Landelike ontvolking 

 

2.4 

 Skep groen bande; 

 Satellietdorpe; 

 Desentralisasie van nywerhede; 

 Ontwikkel van landelike gebiede; 

 Ontwikkeling van nuwe klein dorpe. 

2.5 

 Druk op bestaande dienste; 

 Meer grondbesoedeling as gevolg van meer afvalverwydering; 

 Toename in die hoeveelheid informele nedersettings; 

 Hoër indiensnemingsvlakke; 

 Hoër misdaadsyfers; 

Infrastruktuur kan nie eise hanteer nie; 

 

 

 

 

 

 



AKTIWITEIT 13 – NASIENRIGLYN: 

1. 'n Nedersetting wat stedelike goedere en dienste aan 'n omliggende gebied voorsien. 

2. Handel van plaasprodukte. 

3. Hoe kleiner die sentrale plek, hoe meer die aantal sentrale plekke. 

OF 

Hoe groter die sentrale plek, hoe minder die aantal sentrale plekke. 

4. 

 Hoë-orde dienste is duurder en gespesialiseerde (soos spesialis dokters) en 

mense is bereid om verder afstande te reis om voordeel te trek uit so 'n diens; 

 Lae orde dienste is goedkoper en sluit in alledaagse geriewe (soos om brood en 

melk te koop), mense reis kort afstande om toegang tot hierdie basiese dienste 

te verkry. 

 

5. 

5.1 Hoe hoër die volgorde van diens, hoe hoër die drempelbevolking. 

 OF 

  Hoe laer die volgorde van diens, hoe laer die drempelbevolking. 

 5.2 

 As 'n hoë-orde diens in 'n gebied met 'n lae drumpel bevolking 

gevestig word, sal die besigheid of diens nie 'n groot genoeg 

kliëntebasis of ondersteuningsbasis hê nie; 

 Dit sal sluit of bankrot raak. 

  



AKTIWITEIT 14 - NASIENRIGLYN: 

 

1. Invloedstreek is gebied rondom 'n nedersetting waaruit dit kliënte aantrek. 

Reikwydte is die verste afstand wat mense bereid is om te reis om van 'n bepaalde 

diens gebruik te maak. 

2. Motorverkope 

3. Mense is bereid om baie verder te reis om 'n motor te koop as om 

noodsaaklikhede soos brood / melk te koop 

Om 'n motor te koop is 'n belangrike aspek wat een keer in 'n lang tyd gebeur, daarom 

is mense bereid om groter afstande te reis vir die regte model en tipe motor. 

4. Motorverkope sal 'n groter drempelbevolking nodig hê om hul besigheid 

volhoubaar en lewensvatbaar te maak. 

5. Dit het 'n kleiner reikwydte. Dit het 'n klein invloedsfeer 

 

6.  

 

• Hoër orde goedere en dienste word in B gevind, in vergelyking met 

omliggende gebiede; 

• Mense is bereid om verder na B te reis om 'n gespesialiseerde produk of 

diens te koop; 

• Mense reis kort afstande om voordeel te trek uit lae orde goedere en 

dienste (soos melk ens.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTIWITEIT 15 – NASIENRIGLYN: 

1. Nedersetting 

2. Ligging 

3. Standplaas 

4. Natpunt nedersetting 

5. Metropolis 

6. 'n Poortdorp 

7. Vrag verbrekingspunt 

8. Oorbruggingsdorp 

 

 

 


