
Plooiing 

 

1. Die proses van Rotsplooiing: 

1.1 Plooiing is die vou van gesteentes as gevolg van saampersende 

drukkragte in die Aarde se kors. 

1.2 Meeste berge bestaan uit sedimene gesteentes wat min of meer 

horisontaal afgeset is. 

1.3 Ons kan dikwels sien hoe die gesteentes gevou en gebuig is. 

1.4 Dit is soos om ‘n tafeldoek van twee kant aft e stoot.  Voue word dan 

gevorm.  As mens dieselfde doen met karton, sal die gevolge verskillend 

wees. 

 1.5 Die buiging van rots gesteentes vind op dieselfde manier plaas. 

1.6 As die drukkragte klein is en die rotse is stabile dan vind kromtrekking 

plaas en die horisontale lae het slegs ‘n klein buiging. 

1.7 As die druk groter en oor ‘n langer tyd plaasvind, sal die rotse nie baie 

weerstand bied nie en plooiing vind dan plaas. 

1.8 Wanneer die druk baie groot is en die rotse nie meer kan vervorm nie, dan 

vind ‘n verskuiwing plaas. 

1.9 ‘n Verskuiwing is ‘n duidelike skeur in die Aarde se oppervlakte. 

1.10 Sommige dele van die Aarde se kors is baie stabiel en as swak 

horisontale druk toegepas word, sal slegs klein veranderinge waargeneem 

word.  Daarom sal slegs klein, plat en onreëlmatige opwellinge vorm met 

vlak valleie tussen hulle. 

1.11 Suid-Afrika het baie goeie voorbeelde van die kors kromtrekking. 

1.12 Die eskarp in SA is opwaarts gevou as gevolg van kromtrekking. 

  Voorbeeld van plooiing: 

 



2. Landvorme geassosieerd met Plooiing: 

2.1 Plooiing vind plaas as rotse genoeg plasies is om te kan buig as kragte op 

hulle inwerk. 

2.2 Dit vind plaas as twee plate teen mekaar druk of bots.  Die plate se rante 

druk opwaarts.   

2.3 Plooiberge vorm so.  Dis hoe die Alp-gebergte in Europa en die Himalaya-

gebergte in Asië gevorm is. 

2.4 Voorbeelde van plooiing is die volgende:  

1.3.1 Andes-gebergte in Suid-Amerika. 

1.3.2 Atlas berge in Noord-Afrika. 

1.3.3 Kaapse Plooiberge in die Wes-Kaap. 

1.3.4 Rotsgebergte en Appalieseberge in Noord-Amerika. 

2.5 Tipes Plooiings: 

2.5.1 Monoklien: 

2.5.1.1 Dit is die eenvoudigste plooi en vorm as die kragte 

wat op die rotslae werk nie baie sterk is nie. 

2.5.1.2 Dit is ‘n trapagtige plooi. 

2.5.1.3 Hulle is soms moeilik om te identifiseer omdat die 

buig baie reëlmatig is en oor baie groot afstande is. 

2.5.1.4 Die Lebomboberge in Suid-Afrika is ‘n voorbeeld.  Die 

berg is 800km lank en baie nou. 

2.5.1.5 As die drukking bietjie groter word sal die rotslae 

meer buigbaar word en meer gewone plooie word 

gevorm. 

2.5.1.6 As daar ‘n opwaartse plooing in ‘n n-vorm is word dit 

‘n antiklien (anticline) genoem. 

2.5.1.7 As daar ‘n afwaartse plooing in ‘n u-vorm is word dit 

‘n sinklien (syncline) genoem. 

 
 Voorbeeld van ‘n Monoklienvou 

  



 Monoklien-diagram
 

 

2.5.2 Oorplooi (Overfold) 

2.5.2.1 Die druk is As die drukkragte is sterker aan die een 

kant as aan die ander kant. 

2.5.2.2 Die plooi wat vorm is asimmetries en ‘n lêplooi word 

gevorm. 

2.5.2.3 Die oorplooi is weggebuig van die sterkste krag en die 

helling is skuinser aa die een kant van die plooi as 

aan die ander kant. 

  2.5.3 Oorskuifplooi (Overthrust fold): 

   2.5.3.1 Dit is ook bekend as nappe. 

2.5.3.2 As daar baie sterk kragte inwerk op rotslae vind daar 

plooibreuke (-frakture) en verskuiwing 

plaas.Subsequent stage faulting occurs. 

2.5.3.3 Een kant word dan oor die ander kant gedruk en 

oorskuifplooie vorm. 

2.5.2.6 Die Swartberge naby Oudtshoorn is ‘n voorbeeld 

hiervan.  Die plooie leun oor na die noorde. 

  2.5.4 Lêplooi (Recumbent): 

2.5.4.1 Vind onder die uiterste druk plaas. 

2.5.4.2 Dit veroorsaak dat die bene amper horisontaal lê. 

 



 

 

 

Overthrust Mountain 

 

 

 2.6 Landvorme geassosieerd met Plooiings: 

` 2.6.1 Cuesta landvorme 

  2.6.2 Homoklinale riwwe 

  2.6.3 Maanhaarriwwe 

2.6.4 Die Kaapse Plooiberge is ‘n goeie voorbeeld en bestaan uit 23 

reekse met die hoogste piek 2325 meter bo seevlak en dis ouer as 

die Alpe en die Himalayas. 



3. Impak op mense: 

 3.1 Die areas is gewoonlik yl bevolk. 

 3.2 Beeste, skape en bokke isgeskik vir boerdery in bergagtige areas. 

3.3 Teen die voet van die berg sal die area geskik wees vir gewas boerdery 

en dis bekend as terrasboerdery. 

 3.4 Dit is baie geskik vir toerisme, sport soos bergklim en vit fotografie, 

 3.5 Goed vir bosbou.  Ontbossing lei tot erosie. 

3.6 Steil hellings met vining vloeiende water is geskik vir hidroëlektriese 

kragopwekking 


