
LIGGING 

 

1. Geografiese Ligging 
1.1 Geografiese ligging verwys na ‘n posisie op die Aarde. 
1.2 Jou absolute geografiese ligging word bepaal deur twee koördinate, die 

lengtelyn en die breedtelyn.  Hierdie twee koördinate kan gebruik word om 
spesifieke ligging te gee sonder die gebruik van ander verwysingspunte. 

1.3 Relatiewe ligging definieer ‘n ligging met verwysing na ‘n ander 
geografiese punt.  Byvoorbeeld:  Pretoria is Noord van Johannesburg. 

1.4 Die twee geografiese liggings kan elkeen baie nuttig wees in verskillende 
omstandighede. 

 
2. Lengtelyne en die Meridiaanse lyn. 

2.1 Lengtegrade verwys na die oos/wes ligging van ‘n geografiese punt.  
2.2 Lengtegrade loop van Noord na suid regoor die Aarde en tussen die 

Noordpool en die Suidpool.  
2.3 Die Meridiaanse lengtegraadlyn is die nul graadlyn en loop vanaf die 

Noordpool na die Suidpool deur Greenwich, England.  
2.4 Die Meridiaanse lengtegraadlyn deel verdeel die Aarde in Westelike- en 

Oostelike halfronde. 
2.5 Die Internasionale Datumlyn verdeel die aarde se datumbeginpunt aan die 

teenoorgestelde kant van die Die Meridiaanse lengtegraadlyn. 
2.6 Die Internasionale Datumlyn is nie reguit nie a.g.v. sosiale redes, maar al 

die ander lengtegraadlyn loop parallel met die Mediaanse Tydlyn. 
 
3. Breedtelyne en Ewenaar 

3.1 Breedtegraadlyne vertoon die Noord/suid ligging van ‘n geografiese punt. 
3.2 Breedtegraadlyn loop horisontaal oor die Aarde en reghoekig met die 

Lengtegraadlyne. 
3.3 Die ewenaar is die nul-graad breedtegraadlyn en verdeel die Aarde in ‘n 

Noordelike- en Suidelike halfrond. 
3.4 Alle ander breedtegraadlyne loop parallel met die ewenaar. 
3.5 Lyne wat bokant die ewenaar loop is Noordelike breedtelyne en die lyne 

wat aan die onderkant van die ewenaar loop is suidelike breedtelyne. 
 
4. Eenheid van Meting 

4.1 Die eenheid van meting van lengtelyne en breedtelyne is grade, minute en 
sekondes. 

4.2 Die Oostelike en Westelike halfrond het elk 180 grade van lengtelyne en 
gesamentlik is dit 360 grade.  

4.3 Die Noordelike en Suidelike halfrond het elk 90 grade van breedtelyne en 
gesamentlik is dit 180 grade.  

4.4 Die grade van breedtelyne en lengtelyne word verder verdeel in minute.  
Daar is 60 minute in elke graad. 

4.5 Die minute word verder verdeel in sekondes en daar is 60 sekondes in 
elke minuut. 

4.5 Grade word vertoon met ‘n (°), minutes word vertoon met ‘n (ʹ) en 
sekonders word vertoon met ‘n (ʺ) 

 
5. Gebruik van Presiese Geografiese Ligging 

5.1 Die koördinate-sisteem vir geografiese ligging word  verteenwoordig 
spesifieke plekke op die aardbol. 

5.2 Die lengtelyne en breedtelyne vorm ruite op die Aarde waar hulle kruis en 
daarom kan jy plekke presies bepaal met net twee koördinate (dit is waar 
die twee lyne kruis).  



5.3 Hiedie koördinate is uiters belangrik vir internasional navigasie. 
5.4 Globale posisionerings (GPS) instrumente, kaarte en ander navigasie 

dienste vind hierby baat om akkurate ligging van plekke aan te 
dui.position. 

 
6. Gebruik van Relatiewe Geografiese Ligging 

6.1 Relatiewe geografiese ligging is behulpsaam vir menslike navigasie 
sonder enige hulpmiddels.  

6.2 Sonder instrumente moet jy op natuurlike kenmerke en ander punte van 
belang staatmaak om jou posisie te bepaal.  

6.3 Byvoorbeeld:  dit is waarskynlik makliker om noord na Pretoria te ry as jy 
weet dit is ongeveer 60km noord van Johannesburg as om om te probeer 
om by 23 drade oos; 34 grade suid uit te kom. 

 
7. Om Presiese Ligging te Vind 

7.1 Breedtelyne loop horisontaal op ‘n kaart en vertel jou hoe ver jy van die 
ewenaar is.equator you are. 

7.2 Lengtelyne loop vertikaal op ‘n kaart en vertel jou hoe ver jy van die 
Meridiaanse Tydlyn is. 

7.3 Die Ewenaar is as 0° breedtelyn genommer. 
7.4 Die Noordpool is genommer breedtelyn 90° N en die Suidpool is 

genommer breedtelyn 90° S. 
7.5 Die Meridiaanse Tydlyn is as 0° lengtelyn genommer. 
7.6 Die Oostelike halfrond strek vanaf lengtelyn genommer 0° tot lengtelyn 

genommer 180° E en die Westelike halfrond strek vanaf lengtelyn 
genommer 0° tot lengtelyn genommer 180° W 

7.7 Suid-Afrika sal altyd in Suidelike halfrond en in die Oostelike halfrond 
wees. 

7.8 Dir beteken dat die ruitverwysing vir S.A. altyd Oos; Wes sal wees. 
7.9 Amerika, Kanada, Mexico, Panama, Kuba, Guatemala sal altyd ‘n Noord; 

Wes ruitverwysing hê. 
7.10 ‘n Ruitverwysing gebruik grade, minute en sekondes en lyk soos volg:  
 33°53ʹ35ʺ S; 23°17ʹ0ʺ E. 
7.11 Dit verteenwoordig die kruisingspunt tussen 33°53ʹ35ʺ Suid en 23°17ʹ0ʺ 

Oos. 
7.12 Hierdie ruitverwysing is vir Hoogtepunt 332 op die aangehegte KAART 1.  

Kyk of jy die punt kan opspoor deur die ruitverwysing te gebruik. 
 
Aktiwiteit 1.3 
 
Gebruik Kaart 1 om die vrae (waar nodig) te beantwoord. 
 
1. Op watter breedtegraadlyn is die Suidpool geleë?    (2) 
2. As ‘n mens ‘n ruitverwysing vir Suid-Afrika gebruik, sal die lyne altyd oos en suid 

wees OF noord en wes?        (2) 
3. Hoeveel minute is daar in ‘n breedtegraad?     (2) 
4. Hoeveel sekondes is daar in ‘n lengtegraad?     (2) 
5. Watter simbole verteenwoordiggrade, minute en sekondes?  Skryf die volgende 

neer en gebruik die simbole:  34 grade, 30 minute en 20 sekondes suid (4) 
6. Wat is die ruitverwysing vir die bonste linkerhoek van KAART 1?      (2) 
7. Wat is die ruitverwysing vir die onderste regterhoek van blok D3 op 
 KAART 1?          (2) 
8. Watter land in die wêreld sal alltyd ‘n ruitverwysing van noordelike breedtelyne 

en westelike lengtelyne hê?       (2) 
9. Watter punt is die naaste aan die ewenaar: die bokant of onderkant van  

KAART 1? Verduidelik jou antwoord.      (4) 



KAART 1- Skaal is 1:50 000 
 

 


