
AKTIWITEIT 16 - NASIENRIGLYN: 

 

1. Dorpie 

2. Daar is 'n groter drempelbevolking 

3. Plaasopstal 

4. Stad 

5. Megalopolis 

6. Bied baie hoë-orde funksies 

7. B 

8. Dorp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTIWITEIT 17 - NASIENRIGLYNE: 

1. Sy-aansig van die stad / toon hoë geboue in die middel en laer geboue aan die 

buitewyke  

2. 

• Hoë grondwaardes en huurgeld. 

• Kompetisie om besighede te open in die mees toeganklikste deel van die stad. 

• Intensiewe / maksimum gebruik van die grond in die SSK 

3. Geboue is oud en vervalle omdat die eienaars dit nie onderhou nie.  

Dit is die toekomstige uitbreidingsgebied vir die SSK, dus onderhou verhuurders u nie 

die geboue nie. 

4. 

• Hoë grondwaardes 

• Hoë huurgeld 

• Verkeersopeenhoping (ontoeganklik) ontmoedig mense om na die SSK te kom 

• Hoë vlakke van misdaad wat die SSK onveilig maak 

• Gebrek aan parkeergeriewe skep ongerief 

• Hoë besoedelingsvlakke weens industriële aktiwiteite en voertuie 

• Onbeskeie en onhigiëniese strate 

• Gebrek aan spasie vir uitbreiding 

 

 

 

 

5. 

Die status kan VERMINDER word indien: 

 Die SSK nie meer toeganklik is nie 

 Geboue word verlate 

 Besighede word deur buitelanders 

beset 

Die status kan VERMEERDER word 

indien: 

• Die SSK word minder oorvol 

• Minder motorvoertuie in die SSK 

• Veiliger vir voetgangers in die SSK 



 Die SSK word oorheers deur lae 

kwaliteit / minderwaardige goedere 

 Geboue word verval en nie 

geonderhou nie 

 Onwettige besetting van vakante 

geboue 

 Stad nie meer aantreklik / verloor 

estetiese aansien 

• Verminderde besoedeling in die SSK 

• SSK word meer aantreklik vir beleggers 

 

  



AKTIWITEIT 18 - NASIENRIGLYN: 

1. SSK 

2. 

    • Hoë geboue as gevolg van beperkte ruimte; 

    • Goeie toeganklikheid van hierdie sone. 

3. Die grondwaarde van hierdie sone is hoog as gevolg van sy toeganklikheid en die 

hoë hoeveelheid funksies en dienste in hierdie sone. Daar is baie koopkrag en daarom 

wil meer mense en besighede hier vestig. 

4. 

    4.1 Desentralisasie 

    4.2 

          • Krotbuurte; 

          • toenemende misdaad; 

          • besoedeling; 

          • Omgewingsdegradasie; 

          • verlating van middestad geboue; 

          • Verkeersopeenhopings; 

          • Duur huur as gevolg van hoë grondwaarde; 

          • Oorbevolking gebiede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTIWITEIT 19 - NASIENRIGLYN: 

1. 

1.1 Beplande onreëlmatige 

1.2 Roostervormige/ Rooster / Blok 

1.3 Maklik om straatblokke op te stel en te onderverdeel 

1.4 

      • Mate van eiendomme wissel; 

      • Meer modern en esteties aangenaam; 

      • Vergemaklik verkeersopeenhoping. 

1.5 

      • Mees toeganklike gebied van die stedelike nedersetting; 

      • Hoogste grondwaardes word in die SSK gevind. 

1.6 

      • Grondwaardes verminder met afstand vanaf die SSK en eiendomme groei in 

horisontale mate; 

     • In die SSK is grondwaardes hoër, dus moet vertikale ruimte gemaksimeer word. 

1.7 Hoog 

2. 

    2.1 E 

    2.2 B 

    2.3 C 

    2.4 D  

    2.5 A 

 


