
AKTIWITEIT 1 – HULPBRONNE EN VOLHOUBAARHEID 

Die foto illustreer die nie-volhoubare gebruik van ŉ hulpbron.  Gebruik die foto om die 

volgende vrae te beantwoord.   

 

1. Watter term word gebruik om die proses in die foto te beskryf?    (1)  

    

2. Verduidelik waarom die hulpbron in die foto gesien kan word as ŉ hernubare 

hulpbron.           (2)  

    

3. Waarom dink jy, kan die gebruik van die hulpbron soos waargeneem op die 

foto, gesien word as hulpbron uitputting en nie hulpbron uitbuiting nie?  

(2)  

    

4. Bespreek die impak wat hierdie nievolhoubare gebruik van die hulpbron op die 

omgewing sal het.          (4)  

    

5. Hoe kan die hulpbron in die foto die plaaslike gemeenskap help met 

ekonomiese ontwikkeling?         (4) 

 

  



AKTIWITEIT 2 – HULPBRONNE EN VOLHOUBAARHEID 

1. Dui aan of die volgende stellings verwys na Hernieubare of Nie-hernieubare  

hulpbronne verwys:  

    

1.1. Windturbines wat energie deur wind opwek  

    

1.2. Spesiale toerusting soos fotovoltaïese panele te gebruik om energie op  

te vang  

    

1.3. Steenkoollae word gereeld deur groef- of strookmynbou verwyder  

    

1.4. Gas is ŉ fossielbrandstof gevorm uit plantmateriaal  

    

 1.5. Eskom bedryf ŉ aantal hidro-elektriese kragstasies  

    

1.6. Papiermeulens gebruik miljoene tonne saagsels en afvalhout om 

elektrisiteit op te wek  

    

1.7. Etanol as ŉ bio-brandstof word van voedselgewasse gemaak  

    

1.8. Geotermiese energie is energie wat opgegaar word vanuit warm  

gesteentes onder die aardoppervlakte       (8) 

 

  



2. Verwys na die koerantuittreksel oor kernkrag.  

 

1. Wat verstaan jy onder kernenergie.       (1) 

   

2. Waarom is kernenergie ŉ nie-hernieubare bron van energie.    (1) 

   

3. Verduidelik waarom Suid-Afrika se nasionale rooster ekstra energie nodig het.  

(4) 

4. In ŉ paragraaf van ongeveer 8 reëls, verduidelik waarom jy dink David  

Hallowes meen dat die R1tn kernooreenkoms ŉ ramp is.    (8) 

  



AKTIWITEIT 3 – HULPBRONNE EN VOLHOUBAARHEID 

Bestudeer die belangrikheid van herwinning en herverbruik.   

   

1. Wat word bedoel met volhoubare gebruik van hulpbronne?     (1) 

   

2. Onderskei tussen herwin en herverbruik.        (2) 

     

3. Bespreek hoe herwinning ekonomiese ontwikkeling kan veroorsaak.   (4)  

     

4. In ŉ paragraaf van ongeveer AGT reëls, evalueer die impak van herwinning en 

herverbruik vir omgewingsvolhoubaarheid.       (8) 

  



AKTIWITEIT 4 – GROND EN GRONDEROSIE 

Bestudeer die uittreksel en die diagram, en beantwoord die volgende vrae.   

 1. Lys TWEE natuurlike grondstowwe wat in die DRK voorkom.         (2) 

   

2. Verduidelik waarom die reënwoude van die DRK bedreig word.     (2) 

   

3. Waarom is daar so ŉ groot aanvraag na brandhout in hierdie land?             (2) 

   

4. Beskryf die uitwerking van die toenemende aanvraag na brandhout op die 

omgewing in hierdie deel van die DRK.              (4) 

   

5. Waarom is landbou en kommersiële boerdery ŉ bedreiging vir die 

volhoubaarheid van die reënwoude?               (2) 

   

6. Daar kan verklaar word dat brandhout nie langer ŉ hernubare hulpbron  

is nie.  Verduidelik waarom.                 (2) 

 

 

  



AKTIWITEIT 5 – GROND EN GRONDEROSIE 

Bestudeer die inligting oor grond as 'n nie-hernieubare hulpbron.  

   

 
1. Noem enige EEN komponent van grond.      (1) 
   
2. Wat is die grootste uitdaging wat grond teen 2050 as 'n hulpbron in die gesig 

staar?           (1) 
   
3. Noem hoe hierdie uitdaging (antwoord op VRAAG 2) die grondhulpbronne sal 

beïnvloed.           (2) 
   
4. Verskaf vanuit die inligting, TWEE effekte van matige tot hoogs gedegradeerde 

grond.           (2) 
   

  



5. Verwys na volhoubare grondbestuur.  

   

  (a) Wat is die uiteindelike positiewe effek van volhoubare grondbestuur?  (2) 

    

(b) Verduidelik in 'n paragraaf van ongeveer AGT reëls, hoe ‘hou grond beplant’ 

en 'bevordering van wisselbou' as volhoubare grondbestuursprosesse sal help 

om grond te red.          (8) 

 

 

  



AKTIWITEIT 6 – GROND EN GRONDEROSIE 

Gebruik die figure wat grondvormingsfaktore en grondhorisonne illustreer. 

Beantwoord die vrae hieronder deur die verskaffing van ŉ term/woord uit die figuur 

wat die beste by die beskrywing pas. 

1. Noem ŉ passiewe grondvormingsfaktor.   

      

2. In watter horison kom die moederrots voor?   

      

3. Noem die horison wat uit verweerde moedermateriaal bestaan.   

      

4. Die horison wat bestaan deur die hulp van ontbinde dier-en plantmateriaal.   

      

5. Die horison waar uitloging voorkom.   

      

6. Die horison wat die tekstuur, minerale samestelling en verweringspoed  

van die grond bepaal.   

      

7. Die aktiewe grondvormingfaktor wat die proses van salinasie bepaal.   (7) 

  



AKTIWITEIT 7 – GROND EN GRONDEROSIE 

Verwys na die figuur, wat ŉ eenvoudige grondprofiel aantoon, en beantwoord die 

volgende vrae.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pas die horisonne genommer 1, 2, 3, 4 en 5 met die volgende alternatiewe. 

 

R-horison; A-horison; B-horison; O-horison; C-horison    (5) 

   

2. Gronderosie is die verlies van bo-grond vanaf die grond deur water en wind.  

Lei af hoe ontbossing tot gronderosie bygedra het.     (2)   

 

3. Analiseer hoe reënval tot die proses van uitloging gelei het.    (6)   

 

4. Staaf waarom braking as ŉ effektiewe bestuurstrategie gebruik kan word om 

gronderosie te voorkom en te beheer.      (4) 

. 

  



AKTIWITEIT 8 – GROND EN GRONDEROSIE 

 

Bestudeer die figuur wat 2 plase in dieselfde gebied voorstel.  Die een boer poog om 

gronderosie te verminder terwyl die ander boer geen belangstelling toon nie.  

Beantwoord die volgende vrae.  

 

1. Wat is gronderosie?                    (2) 

   

2. Verwys na die diagram en gee DRIE oorsake van gronderosie.     (3) 

   

3. Watter boer (A of B) het nie maatreëls in plek gesit om gronderosie te voorkom 

nie?                       (1) 

   

4. Beskryf die maatreëls wat die ander boer geïmplementeer het om die 

uitwerking van gronderosie te minimaliseer.             (4) 

   

5. Skryf ŉ kort paragraaf (nie meer as SES reëls nie) om die impak van 

gronderosie op die mens en die omgewing te beskryf.           (6) 



AKTIWITEIT 9 – GROND EN GRONDEROSIE 

 

Die illustrasies in die figuur toon metodes wat aangewend word om gronderosie te 

voorkom.    

  

1. Noem die gronderosie voorkomingspraktyke by A en B onderskeidelik.  (2) 

   

2. Waarom is grond ŉ nie-hernubare hulpbron?      (1) 

   

3. Verduidelik TWEE voordele van metode A, as ŉ grondbeskermings- metode.  

(4) 

   

4. Die volhoubare bestuur van gronderosie is belangrik vir lande soos Suid Afrika.  

Bespreek in ŉ paragraaf van AGT reëls die negatiewe effekte wat gronderosie 

op die breër ekonomie van Suid-Afrika sal het.      (8)  

    

 

 

  

  



AKTIWITEIT 10 – KONVENSIONELE ENERGIE 

Bestudeer die grafiek, en beantwoord die volgende vrae.  

 1.  Waarom is Suid-Afrika so afhanklik van steenkool as ŉ bron van energie?  (1) 

   

2. Verwys na die uitdrukking  “koolstofvoetspoor” om die uitwerking van steenkool 

op die omgewing te verduidelik.                (4) 

   

3. Waarom het kernkrag ŉ slegte naam?                (1) 

   

4.  Gebruik hidro-elektrisiteit ŉ hernubare of nie-hernubare hulpbron? Verskaf ŉ 

rede vir jou antwoord.                   (2) 

   

5. Waarom is die opwekking van krag uit hernubare hulpbronne onbetroubaar?  

(2) 

   

6. Skryf ŉ kort paragraaf (nie meer as SES reëls) om bestuurstrategieë voor te 

stel wat die Suid-frikaanse regering in plek kan sit om verbruikers te help om 

hul koolstofvoetspoor te verminder.               (6) 



AKTIWITEIT 11 – KONVENSIONELE ENERGIE 

Lees die GEVALLESTUDIE oor die ‘Koebergkernkragsentrale’, om die volgende vrae 

te beantwoord.   

 1. Watter mineraal word gebruik om kernenergie te produseer?   (1) 

   

2. Verduidelik waarom dit nodig was om ŉ kernkragstasie in die Wes-Kaap te 

ontwikkel.                                                                         (2) 

   

3. Die produksie van kernenergie veroorsaak ŉ byproduk wat skadelik vir mense 

is.  Noem hierdie skadelike neweproduk.                     (1) 

          

4. Lei af uit die gevallestudie enige TWEE voorsorgmaatreëls wat by die Koeberg 

kernkrag stasie geïmplementeer is.                          (4) 

   

5. Ten spyte van die risiko’s verbonde aan die gebruik van kernkrag is die wêreld 

se afhanklikheid daaraan besig om toe te neem. Skryf ŉ paragraaf van 

ongeveer 8 reëls waarin jy sommige van die voordele van kernkrag analiseer.                                             

(8)  



AKTIWITEIT 12 – KONVENSIONELE ENERGIE 

Lees die uittreksel, oor die Switserse stem teen kernkrag.   

1. Noem die verskil tussen hernieubare en nie-hernieubare energiebronne.  (2) 

   

2. Noem ENIGE TWEE hernieubare elektrisiteitsvoorsieningsbronne wat in die 

GEVALLESTUDIE genoem word, wat as 'n alternatief vir kernkrag gebruik kan 

word.            (2)  

   

3. Die Switserse regering wil kernkrag uitfaseer. Gee TWEE redes vir hierdie 

besluit.           (2) 

   

4. Bespreek TWEE negatiewe gevolge van kernkrag wat hierdie besluit van die 

Switserse regering soos in VRAAG 3 genoem, sal ondersteun.   (4)  

   

5. As die Switserse regering die vyf kernkragstasies sluit, verduidelik TWEE 

negatiewe impakte wat dit op die Switserse ekonomie kan hê.  (4)  

    

 

  



AKTIWITEIT 13 – KONVENSIONELE ENERGIE 

Die statistieke toon die elektrisiteit wat vanaf 2005 tot 2014 in Suid-Afrika geproduseer 

is.   

1. Wat is ŉ konvensionele energiebron?       (1)  

 

 2. Wie het die meeste energie in Suid-Afrika in 2014 geproduseer?   (1)   

 

3. Hoeveel gigawatt-energie is in 2014 vervaardig?     (1)   

 

4. Watter jare het die minste en meeste energie onderskeidelik geproduseer? (2) 

   

5. Noem DRIE konvensionele energiebronne wat vir die opwekking van energie 

gebruik word.          (3)  

 

6. Bespreek in ŉ paragraaf van AGT reëls die negatiewe impak van konvensionele 

energiebronne op die omgewing.        (8) 

 

  



AKTIWITEIT 14 – KONVENSIONELE ENERGIE 

Verwys na die diagram, wat die verskillende kragstasies uitbeeld wat tot die nasionale 

energierooster in Suid-Afrika bydra.   

  
1. Noem die tipe kragstasies A, B en C onderskeidelik.     (3) 
   
2. Vanaf die skets, identifiseer TWEE gebruike van elektrisiteit in Suid-Afrika. (2) 
   
3. Bespreek die impak van kragstasie B op die omgewing.     (4) 
   
4. Gebruik die diagram wat aantoon hoe krag by B opgewek word, om die proses 

van termiese elektrisiteitsopwekking in ŉ paragraaf van AGT reëls te 
verduidelik.            (8) 

 



AKTIWITEIT 15 – NIE-KONVENSIONELE ENERGIE 

Bestudeer die kaart wat insolasie data in mega joule per vierkante meter voorstel om 

die volgende vrae te beantwoord.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Verduidelik waarom die noordelike dele van die Noord-Kaap meer geskikte 

terreine vir die opwekking van sonkrag het.              (2) 

    

2. Waarom is die noordoostelike kus van Suid-Afrika minder geskik vir die 

opwekking van sonkrag?                     (2) 

    

3. Vir watter vorm van nie-konvensionele krag is die noordoostelike kus van Suid-

Afrika meer geskik?                    (2) 

    

4. Beskryf die voordele van sonkrag vir die omgewing van Suid-Afrika.   (4) 

    

5. Beskryf die invloed van nie-konvensionele kragbronne op die ekonomie van 

Suid-Afrika.                      (4) 



AKTIWITEIT 16 – NIE-KONVENSIONELE ENERGIE 

Lees deur die koerantartikel oor ‘Windturbines’ om die volgende vrae te beantwoord.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Verduidelik wat windenergie is.                                                  (2) 
    
2. Is windenergie ŉ vorm van konvensioneel of nie-konvensionele energie?    (1)   
  
3. Interpreteer wat met die volgende stelling bedoel word: “SA betree skoon 

groenenergie era”.                                                           (2) 
    
4.  ‘... die Van-Stadens projek is egter nie maklik vir die ontwikkelaars nie nadat ŉ 

aantal inwoners begin gekla het oor ...’   
Verskaf TWEE moontlike klagtes wat deur die inwoners, teen die windturbines, 
geopper kan word.                     (4)  

    

5. Verduidelik, in ŉ paragraaf van ongeveer 8 reëls, waarom energie vorme, soos 

windenergie, in die wêreld toeneem.                      (8) 

 



AKTIWITEIT 17 – BESTUUR VAN ENERGIE 

Die uittreksel wat uitgehaal is uit president Zuma se Staatsrede van 2015.  Lees dit 

sorgvuldig en beantwoord die volgende vrae.     

   

1. Noem EEN kort en mediumtermyn plan wat die regering wil implementeer om 

Suid-Afrika se elektriese uitdagings te hanteer.     (1)  

   

2.  “Die langtermyn plan sluit in die finalisering van ons langtermyn energie  

sekuriteitsmeesterplan”, volgens president Zuma. Verduidelik TWEE

 maatreëls wat jy in so ‘meesterplan’ sal insluit om sodoende die energieuitset 

van Suid-Afrika te vermeerder.       (4)  

   

3. Eskom is geforseer om beurtkrag as ŉ maatreël te gebruik om die druk op 

kragstasies te verminder.  Bespreek die effekte wat beurtkrag op klein 

besighede het.            (4)  

   

4. Die gebruik van dieselkragopwekkers deur Eskom, om die gaping te vul  

wanneer kragvoorrade laag is, is ŉ algemene praktyk.  Evalueer hoe 

volhoubaar hierdie proses vir die land as geheel, is.       (6) 

 

  



AKTIWITEIT 18 – BESTUUR VAN ENERGIE 

Bestudeer FIGUUR 3.5, wat data-inligting oor Suid-Afrika se energieverbruik  

en-behoeftes aantoon.   

 

  

1. Watter huishoudelike eenheid verbruik die meeste energie in Suid-Afrika?  (1) 
    
 
2. Noem hoe die geprojekteerde bevolking vanaf 2010 tot 2030 energieverbruik 

sal beïnvloed.            (1) 
    
 
3. Beskryf die tendens in die grafiek wat Suid-Afrika se huishoudings met en 

sonder elektrisiteit illustreer.          (2) 
    
 
4. Verduidelik hoe die inligting in die grafieke die ekonomie van Suid-Afrika 

nadelig sal beïnvloed.           (4) 
     
 
5. In ŉ paragraaf van ongeveer AGT reëls, lewer kommentaar oor hoe individue 

in huishoudings in Suid-Afrika elektrisiteit meer volhoubaar kan gebruik.   (8) 
 

 


