
Kontoere en landvorme 
 

 
 
1. Kontoere 
 

1.1. Hulle word in bruin op kaarte aangetoon. 
1.2. Hulle verbind alle plekke met gelyke hoogtes bokan seevlak (0 meter). 
1.3. Hulle word met spesifieke intervalle getrek.They are drawn at specific 

intervals.   
1.4. 'n Kontoer word getrek met elke verhoging in hoogte van 20 meter bo 

seevlak op Suid Afrikaanse topografiese kaarte (1:50 000). 
1.5. 'n Kontoer word getrek met elke verhoging in hoogte van 5 meter bo 

seevlak op Suid Afrikaanse ortofotokaarte (1:10 000). 
1.6. As die bopunt van 'n heuwel of berg tussen twee kontoere val, sal dit 

gewoonlik as 'n punthoogte aangedui word. 
1.7. 'n Geleidelike eenvorminge helling word gevind waar die kontoere ver van 

mekaar af is en eweredig gespasieer is. 
1.8. 'n Skerp helling word gevind waar die kontoere naby aan mekaar is en 

eweredid gespasieer is. 
 

2. Landvorme 
 
2.1. Die beste manier om landvorme te bestudeer is om die kontoerlyne was 

hulle verteenwoordig te interpreteer.  
2.2. As kontoerlyne naby mekaar is, dui dit 'n skerp of steil helling aan. 
2.3. As kontoerlyne ver van mekaar is, dui dit 'n geluidelike helling aan. 
2.4. Die spasiering van die kontoerlyne dui ook die vorm van relief (hoogte) 

aan, bv. Konveks-, konkaaf- of terras hellings. 
2.5. Die patrone wat deur kontorlyne geskep word, dui die vorm en horisontale 

reik of grootte van reliefkenmerke aan, bv valleie, uitlopers (spurs), 
heuwels, bergriwwe of pleine. 

2.6. Op 'n konvekse helling is die bopunte van die helling geleidelik en die 
onderkant steiler. 

2.7. Op 'n konkaafse helling is die bokant steiler en die onderkant 
geleideliker. 

2.8. 'n Terrashelling het 'n area met geleidelike helling gevolg met 'n area met 
'n steil helling en dan weer 'n area met 'n geleidelike helling ens. 

2.9. 'n Afgrond (cliff) het 'n vertikale of amper vertikale helling waar die 
kontoerlyne baie naby aan mekaar is. 

2.10. 'n Uitloper (spur)is 'n hoër (kontoer) area wat in 'n vallei of plein uitloop. 

2.11. ‘n Vallei is die laagste kontoer in die middel. 

2.12. ‘n Waterval word aangetoon waar die kontoere bymekaar is in ‘n rivier. 

2.13. ‘n Versnelling (rapid) is ‘n gedeelte van ‘n rivier waar die helling skielik 
verlaag sonder dat dit vertikaal val. 

2.14. ‘n Delta is ‘n area in ‘n rivier waar die rivier opbreek in verskeie kanale 
sodra dit die see bereik. 

2.15. ‘n Plat-top heuwel (flat-topped hill) wys ‘n duidelike skoon groot area in 
die middel van kontoere op dieselfde hoogte.  Daar is geen indikasie dat 
die hoogte verander nie. 

2.16. ‘n Gepunte heuwel (pointed hill) wys dat die kontoere geleidelik 
bymekaar kom totdat dit ‘n stywe sirkel vorm. 



2.17. ‘n Gap/poort is ‘n pad deur ‘n bergreeks.  Gewoonlike op laer kontoere. 

2.18. ‘n Saal is laer liggende gedeelte tussen twee hoër liggende gedeeltes van 
‘n rif. 

2.19. 'n Eskarp is 'n hoogliggende area wat lei na 'n skerp afdaling. 

 



 



 



 

 

 


