
GRAAD 10

WATERHULPBRONNE



VORME VAN WATER:



HOE WATER SE VORM VERANDER:

Hitte word opgeneem deur:

- Sublimasie

- Verdamping

- Smelting

Hitte word vrygestel deur:

- Kondensasie

- Vries

- Afsetting



HIDROLOGIESE SIKLUS :



Definisie: 'n Natuurlike geslote sirkulasie van water tussen die land, see en 

die atmosfeer.

KARAKTEREIENSKAPPE VAN ‘N HIDROLOGIESE SIKLUS:

◦ Geen water word by die stelsel gevoeg nie;

◦ Geen water word uit die stelsel verwyder nie;

◦ Water word op verskillende plekke in verskillende vorms aangetref;

◦ Water word dus as 'n volhoubare hulpbron beskou

◦ Prosesse soos swaar reënval, droogtes en menslike aktiwiteite versteur die 

hidrologiese siklus.

◦ Die son voorsien die energie vir die siklus wat plaasvind



PROSESSE WAT IN DIE HIDOLOGIESE 
SIKLUS PLAASVIND :

Verdamping:

Proses waar 'n vloeistof in 'n gas 

verander.

Toestande noodsaaklik vir verdamping:

• Hitte (energie) is nodig vir 

verdamping om plaas te vind;

• Die gas moet onversadig wees;

• Hoër temperature verhoog die tempo 

van verdamping

Resultaat:

Verseker dat die waterdruppels 

beskikbaar is vir die kondensasieproses.



KONDENSASIE:

Proses waar waterdamp van ‘n 

gas na ‘n vloeistof verander.

Die volgende voorwaardes is 

nodig:

• Verdamping moet plaasvind 

sodat daar genoeg 

waterdruppels in die atmosfeer 

is;

• Die atmosfeer moet koel wees;

• Daar moet soutkristalle en stof in 

die lug wees, sodat daar 

kondensasiekerne is waar op 

kondensasie kan plaasvind.

Resultaat:

• Wolke vorm.



NEERSLAG:

Enige vorm van water wat na die 

oppervlak van die aarde val.

Toestande noodsaaklik vir neerslag:

• Lug moet versadig wees met 

waterdamp

• Vir ysreën, hael en sneeu om te vorm

moet die lug koud wees

• Lug moet afkoel om water in vloeibare 

vorm vry te stel

Tipes neerslag:

• reën

• sneeu

• hael

• ysreën



OPPERVLAKAFLOOP

Die vloei van enige vorm van 

neerslag oor die oppervlak van die 

aarde.

Faktore wat oppervlakafloop

beïnvloed:

• Meer afloop wanneer die helling

steil is

• Minder afloop wanneer daar meer

plantegroei is

• Nie-deurlaatbare rots lei tot hoër

afloop

• Meer reënval sal meer afloop

veroorsaak

• Poreuse grond sal meer infiltrasie

en minder afloop moontlik maak



VERSPREIDING VAN DIE WÊRELD SE WATER:



• Die oseaan bevat 97% van al die water op aarde.

• Slegs 3% kan deur mense gebruik word.

• Water in die oseaan verdamp waar dit kondenseer om 

reën te vorm.

• Riviere is kanale wat van die binneland na die oseaan 

vloei.

• Mere is natuurlike gebiede waar water ophoop en vir 

industriële en landboudoeleindes gebruik word.

• Grondwater infiltreer deur die grond en rots en beweeg 

ondergronds in die watertafel totdat dit by ‘n fontein 

uitkom.

• Water word ook in die atmosfeer gestoor as 

waterdamp of yskristalle.



DIE WÊRELD SE OSEANE:



DIE OSEAAN AS 'N BRON VAN 
SUURSTOF:

◦ Klein organismes genaamd fitoplankton is plante wat op die 

oppervlak van die oseaan leef wat suurstof deur fotosintese skep.

◦ 30% van die aarde se suurstof word in die oseaan geskep

◦ Die seelewe is afhanklik van fitoplankton.



DIE OSEAAN AS 'N VOEDSELBRON:
◦Die oseaan voorsien voedsel in die vorm van vis en skulpvis.

◦Daar kan jaarliks 100 - 200 ton vis deur die oseaan voorsien 
word

◦Arme gemeenskappe in Afrika en Asië is afhanklik van vis as ‘n 
proteïenbron

Visvangpraktyke in Suid-Afrika:

◦Die meeste van die hengel kom aan die Weskus (Wes-Kaap) 
voor.

◦Diep koue water by die Benguela-seestroom is ryk aan 
voedingstowwe

◦Voedingstowwe voed plantplankton wat voedsel vir die vis 
voorsien.





MARIKULTUUR (VISBOU):

◦ Gebiede van die oseaan word afgesper en gebruik om met 

verskillende visspesies te boer.

◦ Soms word 'n kunsmatige oppervlak binnelands geskep om 

visboerdery te beoefen waar seewater na hierdie gebied gepomp

word om seetoestande te stimuleer.

Marikultuur in Suid-Afrika:

◦ Seewier en mossels word in Saldanhabaai gekweek

◦ Garnale word aan die Weskus geboer

◦ Oesters word in Knysna gekweek

◦ Abalone word by Hermanus gekweek





DIE OSEAAN AS 'N BRON VAN ENERGIE:

◦Elektrisiteit kan opgewek word deur gety-energie en golfkrag.

◦Probleme met gety-energie en golfkrag sluit in: duur om te
installeer, masjinerie kan deur storms en tsoenami's beskadig
word, roes van metale en toevoer kan onderbreek word.

◦Aflandige boor produseer olie en natuurlike gasse wat diep op 
die seebodem voorkom

◦ Tafelsout wat vorm deur die verdamping van seewater, kan in 
Port Elizabeth gevind word.

◦Minerale soos broom, magnesium, gas, olie, diamante, yster, 
sink, nikkel en kobalt word van die seebodem onttrek.





SEESTROME:
DEFINISIE:

Horisontale beweging van die oppervlaktewater van die oseaan op 

makroskaal.

WAT VEROORSAAK SEESTROME?

◦ Wind dryf seestrome

◦ Verskil in watertemperatuur - Warm water beweeg van tropiese gebied

na hoër hoogtes en koue water beweeg van hoër hoogtes na tropiese

gebied.

◦ Soutinhoud - digtheidsverskil van water veroorsaak beweging

◦ Die rotasie van die aarde (Coriolis-krag).

◦ Gravitasiekrag veroorsaak dat digter water sink



BELANGRIKHEID VAN SEESTROME:

◦Versprei energie oor die hele wêreld.

◦Beïnvloed die temperatuur van die land:
◦ Koue seestrome veroorsaak dat die lug koud en droog is en veroorsaak dat dit 

droog is oor die land

◦ Warm seestrome veroorsaak dat lug warm en klam is en veroorsaak dat dit bewolk 
is en reën oor die land

◦Help met visvang in die koue seestroom weens die 
teenwoordigheid van plankton vir vis om op te voed

◦ Seestrome help met die handel, aangesien skepe 'n 
goedkoop manier is om te vervoer

◦Dra by tot die ekonomiese ontwikkeling van gebiede langs 
die kusgebied as gevolg van toerisme





VERHOUDING TUSSEN OSEANE EN 
MENSE:

BESOEDELING:

1. Oliestortings:

◦ Skepe kan oliestortings veroorsaak wat die seelewe en voëls benadeel.

◦ Kom voor as gevolg van die skoonmaak van skepe, botsing tussen skepe, 

oorboord besoedeling van passasiers, ontploffing op oliebore en foute met 

dieoliepypleidings op die seebodem

Ander vorme van besoedeling:

◦ Plastiek, riool, afvalstowwe van fabrieke / myne, kunsmisstowwe en 

plaagdoders beland in die see via die strandmeer.

◦ Rommel op strande weens toeriste





OORBEVISSING :

◦ Definisie: Te veel visse word gevang of doodgemaak.

◦ Die natuurlike ekosisteme word versteur

◦ Kan daartoe lei dat sekere spesies uitsterf

MOONTLIKE OPLOSSINGS VIR OORBEVISSING :

◦ Hengelkwotas waar die hoeveelheid vis vir kommersiële doeleindes 

gereguleer word

◦ Geslote seisoen waar visvang toegelaat word - dit sal verseker dat vis 

genoeg tyd het om voort te plant

◦ Vislisensies

◦ Sorg dat mense net in sekere gebiede visvang





ONTSOUTING:

◦Definisie: Verwydering van sout uit seewater om dit geskik te 

maak vir verbruik deur mense

◦Die behoefte is meestal vir gebiede met geen varswater soos 

woestyngebiede en op skepe nie

◦ ‘n Proses waar soutwater onder hoë druk verkeer, veroorsaak 

dat sout en water skei.

◦Die meeste ontsoutingsaanlegte is in die Midde-Ooste waar 

elektrisiteit goedkoper is

◦Hierdie proses is baie duur en daarom nie volhoubaar nie

◦ Suid-Afrika het een groot ontsoutingsaanleg in die Wes-Kaap -

Sedgefield





STRATEGIEË OM DIE WÊRELD SE 
OSEAAN TE BESTUUR :

◦Verminder / bestuur die hoeveelheid besoedeling in riviere, 
mere of strome

◦Die volgende maniere kan geïmplementeer word om 
oliestortings op te ruim:
◦ Gebruik rubber om oliestortings te isoleer waar dit van die oppervlak af opgesuig 

kan word

◦ Biologiese skoonmaak van kuslyne

◦ Toue kan gebruik word om die olie op te suig

◦ Olie kan gebrand word (veroorsaak lugbesoedeling)

◦ Chemikalieë kan gebruik word om die olie te laat stol

◦ Stormwaterpype moet gereeld skoongemaak word om 
besoedeling na die see te verminder



◦ Implementeer visvangkwotas om oorbevissing te verminder

◦Beperk die gebruik van nette om vis te vang

◦ Skepe moet 'n dubbele voering hê om die moontlikheid van 

oliestortings te verminder

◦Onderwaterpypleidings moet gereeld instand gehou en 

opgegradeer word

◦Vermeerder die hoeveelheid rioolaanlegte om te voorkom 

dat rioolwater in die oseane beland

◦Beheer kuserosie

◦Beoefen marikultuur om die voortbestaan van visspesies te 

verseker



◦Beskerm koraalriwwe

◦Gebruik mense om strande daagliks skoon te maak

◦Bewaar sekere dele van die kuslyne



WATERBESTUUR IN SUID-AFRIKA :

◦Suid-Afrika bevat baie damme, mere, riviere en
reservoirs.

◦Suid-Afrika is 'n semi-droë gebied wat beteken dat
slegs 250 - 500 mm reën per jaar ontvang word.

◦75% van die watervoorrade kom van riviere en
damme af.

◦Die Suid-Afrikaanse regering het baie damme 
gebou om die gevolge van lae reënval oor SA te
beperk.



RIVIERE VAN SUID-AFRIKA :



◦Die eskarp verdeel die land in twee deel naamlik: 
die plato en die kus.

Daar is VIER hoofreliëdgebiede in SA:

◦Oranje opvangsgebied
◦Die belangrikste rivier in hierdie gebied is die Oranjerivier, die 
Vaalrivier, die Modderrivier en die Caledonrivier

◦Die oorsprong van die opvangsgebied is by die Drakensberge 
en die monding in die Atlantiese oseaan

◦Limpopo opvangsgebied
◦Die belangrikste riviere in hierdie gebied is die Limpoporivier, die 
Komatirivier, die Letabarivier en die Olifantsrivier

◦Die opvangsgebied is in die noordelike gebied van die plato en
die monding in die Indiese oseaan



◦Riviere wat die Oos-Kaapse riviere dreineer
◦Riviere in hierdie opvanggebied is die Umzimvubu-rivier, die 

Tugelarivier, die Groot Keiri-rivier en die Umkomaasrivier.

◦Die oorsprong van die opvangsgebied is by die 

Drakensberge en die monding in die Indiese oseaan

◦Riviere wat die Wes-Kaapse riviere dreineer
◦Riviere in hierdie opvanggebied sluit die Goudritsrivier, die 

Breederivier en die Olifantsrivier in.

◦Die monding is in die Atlantiese Oseaan en die Indiese

Oseaan.



DAMME IN SUID-AFRIKA :
REDES WAAROM DAMME GEBOU WORD:

◦Voorsien water aan stede en dorpe.

◦Voorsien water vir besproeiing aan plase

◦Water word gebruik om hidro-elektrisiteit op te wek.

◦Help om vloede te verminder

◦Word gebruik vir ontspanning



IMPAK VAN DAMME :
◦Veroorsaak swaar vloede as dit oorloop;

◦Verhoog die voorkoms van waterverwante siektes;

◦Verminder die biodiversiteit stroomaf;

◦Verminder die beskikbaarheid van water stroomaf;

◦Verminder die visbevolking;

◦Vrot plantmateriaal verlaag die kwaliteit van water;

◦Damwalle verminder vismigrasie



FAKTORE WAT DIE BESKIKBAARHEID 
VAN WATER IN SA BEÏNVLOED :

REËNVALVERSPREIDING :

◦ Die oostelike deel van SA ontvang meer reënval as die westelike deel;

◦ Die verspreiding van reën is ongelyk;

◦ Die reënval infiltreer die grond maklik

omdat die grond droog is;

◦ Meer water word gestoor as

grondwater eerder as in damme

en riviere;



VERDAMPINGSTEMPO :

◦ Verdampingstempo is baie hoog;

◦ Die grootste deel van die land ontvang somerreënval - gedurende die 

somer verdamp die reënval so vinnig voordat dit selfs die oppervlak 

bereik

◦ Damme in SA is groot en die 

verdampingsyfers is dus hoog



GRONDGEBRUIKSONE :

◦ Teenwoordigheid van baie kunsmatige oppervlaktes veroorsaak 

dat die stormwaterpype groot afloop het en minder in die grond 

binnedring;

◦Groot voorkoms van besoedeling in landelike gebiede langs 

riviere en rivierbesoedeling naby nywerheidsgebiede

◦Damme, brûe en wateroordragskemas verhoog die spoed van 

die water en minder water word opgeneem

◦Ontbossing, oorbewerking en oorbeweiding veroorsaak hoër 

afloop as gevolg van die onvermoë van die grond om die 

infiltrasie van water moontlik te maak



ANDER FAKTORE SLUIT IN :

◦Minder plantegroei

◦ Toename in die bevolkingsgrootte

◦Die voorkoms van die El Nino-verskynsels

◦Die besoedeling van waterbronne

◦ Storting van riool en chemiese afval in rivierstelsels

◦Eutrofikasie in water



VOORSIENING VAN GRATIS BASIESE 
WATER :

Definisie :

Elke persoon word met gratis water voorsien om in hul basiese behoeftes te 

voorsien.

Voorsiening in stedelike gebiede :

Mense in stede is geregtig op 6000 liter gratis water per huishouding en 

moet met 'n watermeter gemonitor word.

Voorsiening van landelike gebiede :

Mense in landelike gebiede moet toegang tot water hê. Die regering moet 

toesien dat daar pype en krane vir almal geïnstalleer word.



Uitdagings met die verskaffing van gratis basiese water::

◦ Finansiële probleme - Slegs 0,5% van die nasionale begroting is opsy gesit om met 
die projek te begin. Alhoewel sommige gebiede van pype en krane voorsien is, is 
daar geen onderhoud gedoen om te verseker dat die projek volhoubaar is nie.

◦ Voorsiening van basiese dienste - munisipaliteite is verantwoordelik vir die 
voorsiening van waterpype. Sommige munisipaliteite het die infrastruktuur dus nog 
nie ontwikkel nie en hulle kan nie die koste bekostig om hierdie dienste te lewer 
nie.

◦ Wanbetaling - sommige verbruikers betaal nie vir die ekstra water wat hulle 
gebruik nie.

◦ Landelike gebiede - Landelike gebiede is gewoonlik klein en wyd verspreid en vêr 
van waterbronne, wat dit moeilik maak om water aan hierdie gebiede te 
voorsien.



ROL VAN REGERING IN VOORSIENING 
VAN WATER :

◦ Die regering het met die HOP-inisiatief begin om te verseker dat alle 

mense in alle gebiede gelyke toegang tot watervoorsiening het.

◦ Twee metodes om waterdienste op alle gebiede te verbeter

◦ Bou van damme

◦ Wateroordragskemas



DAMME :
◦ Ou metode om water te reguleer en water te stoor

◦ Damme is baie belangrik vir SA, aangesien dit gedurende droë seisoene 

water aan die land lewer

VOORDELE VAN DAMME NADELE VAN DAMME

Reguleer die vloei van water wat help om 

oorstromings te voorkom

Kan oorloop as dit vol is en oorstromings 

veroorsaak

Berging van water Die stadige vloei van water onder die dam 

kan die landbou en ekosisteme beïnvloed

Slik versamel op die bodem van die dam en 
plante wat groei in die slik kan help om die 

water te suiwer

Damme is groot en vlak en veroorsaak ‘n 
hoë verdampingstempo

Voorsien water aan besproeiingskanale Riviermondings word nie gereeld 

skoongemaak nie

Lok toeriste vir visvang en watersport Opbou van slik sal die dravermoë verminder

Bied werk aan die inwoners Vloedvlaktes krimp weens 'n laer aanbod 

van vloedwater



WATEROORDRAGSKEMAS :
◦Die regering het oordragskemas ontwikkel tussen gebiede met 

'n hoë aanbod van water, maar die vraag is laag en gebiede 

waar die aanbod min is, maar die vraag groot is.

◦Daar is 'n konstante stroom water wat deur 'n sluis beweeg 

wanneer dit oopgemaak word sodat water van damme in 'n 

rivier kan beweeg.

◦Daar is sewe wateroordragskemas in SA.

◦Die DRIE belangrikste skemas is :

◦ Die Lesotho Highland-skema

◦ Die Tungela-Vaal-skema

◦ Die Oranje wateroordragskema



DIE ORANJE RIVIER-OORDRAGSKEMA :
◦ Sluishekke by die Gariepdam en die Vanderkloofdam laat 'n 

konstante vloei van water in die Groot Visrivier in.

◦Die skema is om die volgende redes rondom die Oranjerivier 

gebou:

◦ Om water vir besproeiing aan die Vrystaat, Noord-Kaap en Oos-Kaap te 

lewer

◦ Voorsien water vir gedesentraliseerde nywerhede

◦ Om toerisme aan te moedig

◦ Om hidro-elektrisiteit met surpluswater op te wek

◦ Om vloede te beheer

◦ Om te verseker dat die Oranjerivier 'n permanente rivier is





LESOTHO HOËLAND PROJEK :
◦Water word vanaf Lesotho na die Gauteng-omgewing 
vervoer.

◦ Suid-Afrika se grootste oordragskema

◦ Lesotho trek voordeel uit die hidro-elektrisiteit wat in die dam 
opgewek word

◦Die doel van hierdie projek is om :
◦ Om Gauteng en Vrystaat van skoon water te voorsien

◦ Lesotho kan 'n inkomste verdien uit die verkoop van die water

◦ Voorsien werkverskaffing en vaardigheidsverbetering

◦ Moedig toerisme aan en verbeter die ekonomie indirek

◦ Infrastruktuur rondom die skema word ontwikkel

◦ Verbeter landbou en bosbou in Lesotho





TUGELA - VAALSKEMA :

◦Hierdie skema is 'n gepompte stoorskema om water 

gedurende droogtes beskikbaar te stel.

◦Elektrisiteit word snags gebruik om water deur die 

Drakensberge na die Driekloof- en Sterkfonteindam en dan 

na die Vaaldam te pomp.

◦Die doel van die opbou van hierdie skema is :

◦ Om water vanaf die Tugela-rivier na Gauteng oor te plaas

◦ Om ekstra elektrisiteit op te wek met hidro-elektrisiteit

◦ Om water vir landbou en industriële gebruik te voorsien







STRATEGIEË VIR VOLHOUBARE 
WATERGEBRUIK :

REGERING :

◦Doen navorsing oor alternatiewe waterbronne soos ontsouting

◦Moedig munisipaliteite, myne en nywerhede aan om water te
herwin

◦ Skep streng wette rakende die besoedeling van waterbronne

◦ Beskerm vleilande en riviermondings

◦Verwyder inheemse plantspesies

◦ Reguleer die verwydering van rioolwater deur munisipaliteite en
chemiese afval uit nywerhede en myne

◦Voed mense op oor watergebruik



INDIVIDUE :

◦Maak die kraan toe wanneer jy dit nie gebruik nie

◦Hergebruik water

◦Eerder stort as om te bad

◦Maak waterpype lek reg

◦Maak jou tuin slegs nat as 

die son sak

◦Gebruik 'n emmer wanneer 

jy jou motor wil was



VLOEDE:



DEFINISIE:

Oorstromings kom voor wanneer 'n rivier meer water het as wat 

die rivier kanaal kan dra en water oorloop op 'n gebied waar 

daar nie normaalweg water is nie.

SOORT VLOEDE:

◦Kus oorstromings - vind plaas in laagliggende gebiede as 

springgety en sterk winde is.

◦Rivieroorstromings - Gereelde tipe oorstromings waar die 

dravermoë oorskry word.



OORSAKE VAN VLOEDE:
FISIESE OORSAKE:

OORSAKE HOE VLOEDE GEVORM WORD

Swaar reënval en ander vorme 

van neerslag

Konveksie-donderstorms sal

veroorsaak dat 'n vinnige styging in 

volume van riviertakke veroorsaak

dat riviere oorstroom en die 

boonste grondlaag maklik

versadig sal word.

Versmelting van ys of sneeu sal 'n 

hoë afloop veroorsaak



OORSAKE HOE VLOEDE GEVORM WORD

Reliëf / gradiënt • Kom meestal voor in laeliggende 

gebiede waar riviere stadiger 

vloei

• Steiler helling laat hoë en vinnige 

afloop toe

Plantegroei Lae plantegroei bedekking lei tot 

minder infiltrasie en veroorsaak 'n 

hoë / vinnige afloop

Weerversteurings soos siklone Lei tot oormatige reënval en 

stormstuwings

Tipe klip/grond • Water sal nie nie-deurdringbare 

gesteentes binnedring nie en 'n 

hoë afloop veroorsaak.

• Water kan kleigrond nie 

binnedring nie.



MENSLIKE OORSAKE:

OORSAKE HOE VLOEDE GEVORM WORD

Ontbossing en oorbeweiding Lae plantegroei bedekking lei tot 

minder infiltrasie en veroorsaak 'n hoë 

/ vinnige afloop

Kunsmatige ontwikkelings Water kan nie bakstene en teer of 

kunsmatige oppervlak infiltreer nie en 

kan direkte afloop en meer water oor 

die oppervlak veroorsaak

Bou op vloedvlaktes Huise en plase word oorstroom 

wanneer vloedwater in die 

vloedvlakte vloei.

Veranderings aan die loop van die 

rivier

Oorstromingswater is geneig om die 

natuurlike loop van die rivier te volg wanneer 
die waterspoed toeneem en dit kan 

veroorsaak dat menslike eienskappe 

oorstroom



OORSAKE HOE VLOEDE GEVORM WORD

Kanale Deur water in smal gebiede te 

kanaliseer, kan dit oorspoel 

wanneer die volume en snelheid 

van die kanaal toeneem

Afstand vanaf damme of kuslyne Kusgebiede oorvloei tydens 

hoogwater en as die dravermoë 

van damme oorskry word

Stormwaterpype As stormwaterpype nie onderhou 

word nie, kan dit oorspoel



VLOEDHIDROGRAFIEK:
DEFINISIE:

Grafieke wat die afloop of afvoer van die rivier op 'n spesifieke tydstip langs 

die loop wys.

◦ Toon hoe swaar reënval

'n gebied beïnvloed

◦ Toon:

◦ Reënfal in mm

◦ Afvoer in kumeks



◦ As 'n storm begin, begin die afvoer van die rivier nie dadelik nie, want 

slegs 'n klein hoeveelheid water beland in die rivier.

◦ Die water wat die rivier bereik is te danke aan die afloop van die 

oppervlak en oppervlaktevloei en die afvoer word dus verhoog.

◦ Die gaping tussen die swaar reënval begin en wanneer die grootste 

hoeveelheid water afgevoer word, word dit die vetragingstyd genoem.

◦ ‘n Rivier met 'n kort vetragingstyd en 'n hoë afloop sal oorloop.





1. Die lyngrafiek toon die volume van die rivier oor tyd. Die horisontale as wys die 
tyd in ure en die vertikale as vertoon afloop in kubieke meter per sekonde.

2. Die stygende segment toon die tempo waarteen die water in die rivier 
toeneem. Dit is steil as die infiltrasie vinnig is. Dit is geleidelik as die infiltrasie stadig 
is, want dit neem langer vir water om die rivier te bereik.

◦ Stedelike gebiede het 'n vinnig stygende segment, aangesien die water vinnig 
die rivier bereik.

◦ Natuurlik begroeide gebiede laat infiltrasie toe en die stygende segment is 
minder steil.

3. Die dalende segment toon die tempo waarteen die water in die rivier afneem. 
Dit kan minder steil wees as die stygende segment.

◦ In stedelike gebiede val die segment vinnig omdat minder water bygevoeg is 
as oppervlaktevloei as gevolg van laer infiltrasie.

◦ Natuurgebiede toon 'n stadiger afname as gevolg van die bykomende
oppervlaktevloei uit geïnfiltreerde water.



4. Die staafgrafiek toon die hoeveelheid reënval (neerslag) wat   

mettertyd in die dreineringsbekken voorkom. Dit word in millimeter 

(mm) op die vertikale as getoon.

5. Tydsvertraging (ook genoem tydsduur) is die tyd wat dit neem van 

die swaarste reënval tot die volle hoeveelheid water in die rivier 

(spitsvloei). Dit word bereken deur die tydsverskil tussen die swaarste 

reënval en die piekstroom van die rivier vas te stel.

6. Basisvloei is die grondwater bydrae tot die afvoer van 'n rivier.

7. Die hoogste punt op die lyngrafiek is die piekvloei-afvoer. Dit is 

wanneer die rivier sy hoogste volume bereik.



BESTUUR VAN VLOED :

◦ Beperk die ontwikkeling in / naby vloedvlaktes

◦Maak seker dat daar genoeg stormwaterpype is wat 

skoongemaak word

◦Moenie in vleilande bou nie, want dit dien as 'n natuurlike sponse

◦ Bou oewerwalle om die rivieroewers op te lig

◦Vermeerder aantal plantegroei naby riviere om infiltrasie te 

verbeter

◦Verminder boerdery (oorbewerking / oorbeweiding) naby riviere

◦Moenie die loop van die rivier verander nie



◦Maak die sluise van damme oop om te verhoed dat damme 
oorvol raak

◦Verwyder uitheemse plante, aangesien dit die normale vloei 
van 'n rivier onderbreek

◦Vroeë waarskuwingstelsels aan gemeenskappe

◦Beoefen kontoerploeg om gronderosie met hoë infiltrasie te 
voorkom

◦Maak seker dat kanale diep en breed genoeg is om groot 
hoeveelhede water in te hou

◦ Sorg dat daar 'n ontruimingsplan is

◦Voed mense op oor veiligheidsmaatreëls tydens vloede

◦Bou kos en mediese voorrade op


