
AKTIWITEIT 12 – NEDERSETTINGS: 

1. Lees die artikel oor verstedeliking en beantwoord dan die vrae wat volg. 

 

1.1  Definieer die term verstedeliking. 

 

1.2  Noem die persentasie van die mense wat in stedelike gebiede in Suid- Afrika 

woon. 

 

1.3  Wat is die oorsake van verstedeliking in Suid-Afrika? 

 

1.4  Noem VIER probleme wat verband hou met verstedeliking. 

 

1.5  Verwys na die 'slegte' geboue in die artikel. 

 

1.5.1 Bespreek TWEE oorsake van 'slegte' geboue 

 

1.5.2 Stel TWEE moontlike oplossings vir die probleem van 'slegte' geboue voor.  

  



2. Lees die volgende gevallestudie gebaseer op verstedeliking in Suid-Afrika en 

beantwoord die vrae wat volg. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.1  Hoeveel Suid-Afrikaners het in 2011 in stedelike gebiede geleef? 

2.2  Gee TWEE moontlike redes vir die hoë verstedeliking koers in Suid-Afrika, soos 

in die gevallestudie genoem. 

2.3  Wat is die term wat gebruik word om die afnemende aantal mense in landelike 

gebiede te beskryf? 

2.4  Stel TWEE omgewingsvriendelike maatreëls voor wat geneem moet word om 

onbeheerde stedelike uitbreiding as gevolg van verstedeliking te voorkom. 

2.5  Bespreek kortliks die negatiewe aspekte van verstedeliking vir stede in Suid-

Afrika.  

SUID-AFRIKA GAAN MET DIE VERSTEDELIKING VLOEI 
Twee-derdes van mense in Suid-Afrika woon nou in stedelike gebiede as gevolg van toenemende 
verstedeliking oor die afgelope paar dekades. Die persentasie mense wat in stedelike gebiede 
woon, het van 52% in 1990 tot 62% in 2011 gestyg.  Deel van diegene wat in landelike gebiede 
woon, het in dieselfde tydperk van 48% tot 38% gedaal. 
 
Suid-Afrika se langtermynverstedeliking tendens is deels die gevolg van die vrye beweging van 
mense na die apartheid, veral Afrikane, van landelike na stedelike gebiede. Hoër ekonomiese groei 
in stedelike gebiede het ook mense na stede op soek na indiensneming, insluitend immigrante van 
buite die land, getrek. 
 
In Suid-Afrika het kleiner stede die vinnigste groei beleef, wat gedeeltelik aan klein aanvanklike 
bevolkings, sowel as groeiende ekonomiese bedrywighede, toegeskryf is. Thuthukani Ndebele, 'n 
navorser by die Instituut, het bepaal dat Polokwane, Rustenburg, Vanderbijlpark, Nelspruit en 
Ekurhuleni die land se vyf vinnigste groeiende stedelike gebiede is. Die gemiddelde jaarlikse 
bevolkingsgroeikoers is 1,6% tot 2,9% in die afgelope decade, waar in vergelyking met Kaapstad 
se koers 1,4% is. Bevolkingsgroei is die gevolg van 'n kombinasie van natuurlike groei en in-
migrasie. 



AKTIWITEIT 13 –NEDERSETTING: 

 Verwys na die figuur wat op sentrale plekke gebaseer is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Wat is 'n sentrale plek? 

2.  Wat is die hooffunksie van 'n markdorp? 

3.  Wat is die verhouding tussen die grootte van sentrale plekke en die aantal 

sentrale plekke? 

4.  Noem TWEE verskille tussen 'n hoë-orde diens en 'n lae-orde diens. 

5.  'n Drempelpopulasie is die minimum aantal kliënte wat nodig is om 'n diens of 

funksie te ondersteun. 

5.1  Bepaal die verhouding tussen die drempelpopulasie en die orde van die diens. 

5.2  Verduidelik die impak van die lokalisering van 'n hoë-orde diens in 'n gebied met 

'n lae drempelbevolking. 

 

 

 

 

 

 



AKTIWITEIT 14 - NEDERSETTING: 

Die volgende figuur toon die invloedsfeer en reikwydte van voedselwinkels en 

motorvoertuighandelaars in nedersettings A en B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Definieer die terme invloedsfeer en reikwydte. 

  

2. Watter produk, kos of motors, het 'n groter reikwydte? 

 

3. Gee 'n rede vir jou antwoord op VRAAG 2. 

 

4. Lewer kommentaar op die drempelbevolking wat benodig word vir verkope van 

motorvoertuie. 

 

5. Beskryf TWEE eienskappe van nedersetting A, wat 'n lae-orde-sentrum is. 

 

6. Verduidelik wat die invloed wat die invloedsfeer op 'n nedersetting, soos B sal hê. 

  



AKTIWITEIT 15 - NEDERSETTINGS: 

Gee EEN woord / term vir elk van die volgende beskrywings: 

1. 'n Groep mense, geboue, infrastruktuur en kommunikasie skakels wat saamwerk 

as 'n enkele, geïntegreerde stelsel. 

 

2. Die posisie van 'n nedersetting in verhouding tot die omliggende omgewing. 

 

3. Die stuk grond waarop 'n nedersetting gebou word. 

 

4. Hierdie nedersetting word aangetref in 'n gebied waar daar water is en mense 

vêr van die watervoorsiening woon. 

 

5. 'n Naam wat aan 'n stad gegee word met afhanklike dorpe wat dit omring. 

 

6. 'n Nedersetting wat naby aan 'n opening deur 'n fisiese versperring ontwikkel 

 

7. Die punt waar een vervoermiddel vervang word deur 'n ander. 

 

8. 'n Dorp wat ontwikkel waar daar 'n brug oor 'n rivier is. 

 


