
AKTIWITEIT 8 – NEDERSETTINGS: 

Bestudeer die onderstaande figuur en beantwoord die vrae wat volg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Skryf een term vir die volgende beskrywings: 

1.1 Die proses waar baie mense landelike gebiede verlaat vir beter 

lewensomstandighede. 

1.2 Die proses waar meer en meer mense in 'n bevolking verkies om in stede te woon. 

1.3 Negatiewe dinge in landelike gebiede wat veroorsaak dat mense die gebied verlaat. 

1.4 Positiewe dinge in stedelike gebiede wat mense na stede lok. 

1.5 Die proses waar funksies en mense in een area gekonsentreerd is. 

2. Skryf 'n kort paragraaf van ongeveer agt reëls en verduidelik waarom so baie mense 

uit landelike gebiede beweeg. 

3. Verduidelik waarom dit belangrik is dat sommige mense in landelike gebiede agter 

bly. 

4. Stel enkele maatreëls voor wat aangewend kan word om mense in die platteland te 

behou. 

5. Bespreek TWEE uitdagings wat mense mag ervaar wanneer hulle in 'n stedelike 

gebied aankom. 

 

 

 

 



 

AKTIWITEIT 9 – NEDERSETTING: 

Bestudeer die volgende diagram en beantwoord die vrae wat volg: 

 

1.  Definieer die volgende terme: 

1.1  Landelike-stedelike migrasie 

1.2  Landelike ontvolking 

2.  Watter provinsie sal die grootste bevolking teen 2021 hê? 

3.  Stel TWEE redes voor waarom die Oos-Kaap meer uit- immigrante as in- 

immigrante het. 

4.  Watter invloed sal die toename in migrasies in VRAAG 2 op die provinsie hê? 

5.  Watter voordeel hou dit vir die Limpopo provinsie in as mense vanuit die 

provinsie na 'n ander provinsie migreer? 

6.  Hoe kan hierdie syfers die regering help? 

7.  Alhoewel die bevolking in die Noord-Kaap toegeneem het, is die bevolking 

steeds klein in vergelyking met die ander provinsies. Skryf 'n paragraaf van ongeveer 

agt reëls en stel oplossings voor wat aangewend kan word om die bevolking te verhoog. 

 

 

 



AKTIWITEIT 10 – NEDERSETTING: 

Bestudeer die volgende figuur wat die tendens van landelike bevolking in Suid-

Afrika vanaf 2004 tot 2015 toon. 

1.  Lewer kommentaar op die neiging vanaf 2004 tot 2015 in die grafiek rakend die 

hoeveelheid mense wat in landelike gebiede in Suid-Afrika woon. 

2.  Watter persentasie Suid-Afrikaners woon in landelike gebiede in 2015? 

3.  Gee 'n geprojekteerde persentasie van die Suid-Afrikaanse plattelandse 

bevolking in 2018. 

4.  Watter impak sal die tendens in VRAAG 1 op die plattelandse gebiede in die 

toekoms hê? 

5. As die tendens in VRAAG 1 voortduur, kan Suid-Afrika in die nabye toekoms 

voedselonsekerheid ervaar. In 'n paragraaf van ongeveer agt reëls, beskryf volhoubare 

maatreëls om voortgesette voedselsekuriteit te verseker. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTIWITEIT 11 – NEDERSETTINGS: 

Bestudeer die volgende diagram wat die data vir grondherverdeling in Suid-Afrika per 

provinsie toon.

 

1.  Definieer die term grondherverdeling. 

2. Gee die totale aantal grondeise wat tot dusver gemaak is. 

3.  Watter provinsie het tot dusver die grootste hoeveelheid grond vir 

grondherverdeling toegeken? 

4.  Lewer kommentaar op die totale grondkoste in verhouding tot die totale bedrag 

toegeken vir die grondverdelingsproses. 

5.  Gee TWEE redes vir jou antwoord in VRAAG 4. 

6.  Verduidelik die belangrike rol wat grondherverdeling in die sosiale 

geregtigheidsproses in 'n demokratiese Suid-Afrika speel. 

 

 

  

 


