
GRAAD 11



WAT IS 'N HULPBRON: Enige materiaal, eienskappe of produk wat in die 
behoeftes van mense / samelewing kan voorsien.

TIPE HULPBRON

NATUURLIKE 
HULPBRON

Hernubare hulpbron:  

Moenie lank neem om te vorm en kan 
hergebruik en hernu word nie. 
Voorbeeld: water, grond, lug

Nie-hernubare hulpbron:

Hulpbron wat lank neem om te vorm en 
slegs beperkte hoeveelhede is beskikbaar, 

dus nie herbruikbaar of hernubaar nie

MENSLIKE 
HULPBRON

Bestaan uit die fisiese (vaardigheid) 
en geestelike bydrae van die mens om 

goedere en dienste te produseer



Ontwikkeling, industrialisering en bevolkingsgroei het die 
uitbuiting en uitputting van hulpbronne veroorsaak;

Die dravermoë van die Aarde word oorskry (die hoeveelheid lewe 
wat die Aarde kan ondersteun);

Voorbeelde van uitbuiting en uitputting:
 Hulpbronne soos water, grond, fossielbrandstowwe en metale word 
vinniger gebruik as wat dit vervang kan word;

 Oorbevolking verval / beskadig hulpbronne;

 Diere- en plantspesies word uitsterf;

 Besoedeling van waterstelsels, grond en lug;

 Oorsaak aardverwarming



Mense moet opgevoed word oor hoe om die omgewing 
te versorg.

Besighede, fabrieke en individue moet:
Maak gebruik van omgewingsvriendelike produkte soos 
materiaal sakke eerder as plastieksakke

Minder vernietigende metodes van energie moet 
byvoorbeeld gebruik word - sonkrag of windenergie eerder 
as om fossielbrandstowwe soos steenkool te gebruik

Gebruik minder hulpbronne soos water

Verminder jou individuele koolstofvoetspoor

Volhoubare boerderymetodes om grond en water te bewaar





DEFINISIE VAN GROND: 

Los materiaal van die boonste laag van die aardkors waarin plante kan 
groei.

SAMESTELLING VAN GROND:

Vaste stof:
 Bestaan uit verweerde rotsmateriaal wat minerale soos fosfaat, kalsium en
kalium bevat.

 Humus (ontbinde plant- en dieremateriaal) wat deur mikro-organismes soos
bakterieë en swamme afgebreek word

Vloeistof:
 25% van die grond bestaan uit water wat ophoop in die porieë van die grond.

Gas:
 25% van die grond bestaan uit gasse soos suurstof wat ophoop in die 
porieruimtes



Minerale

Lug

Organiese materiaal



DEFINISIE:

Vertikale dwarssnit van die grond wat die horison (lae) van die grond vertoon.



HORISON EIENSKAPPE

O – horison:  boonste laag / 

humus

• Boonste laag grond

• Bevat humus en mikro-organismes

• Swart of donkerbruin van kleur 

(organiese inhoud)

• Wortels van klein plante of gras kom hier 

voor

A – horison: Ware grond / 

boonste laag

• Laag wat die meeste minerale bevat

• Dunner gronddeeltjies en voedingstowwe

• Bestaan uit sand, slik en kleigrond

• Die kwesbaarste vir winderosie en 

watererosie

• Laag is belangrik vir boerdery

• Voedingstowwe kan afwaarts infiltreer



HORISON EIENSKAPPE

B – Horison:  Subgrond • Mag hoë konsentrasies silikaatklei, yster, 

aluminium en karbonate bevat

• Dit word ook die illuvuasie sone genoem vanweë

die ophoping van minerale - klei en ander

materiale word hier neergesit.

• Dit is die laag waarin die wortels van groot bome

gevind word.

• Growwe grond

• Minder vrugbare grond

C – Horison:  

Verweerde ouerrotsmateriaal

• Min of geen plante / diere nie

• Gedisintegreerde ouerrotsmateriaal

• Die verweringsproses is oorheersend in hierdie 

laag

• Die C-horison het nie al die eienskappe van die 

lae hierbo nie.



HORISON EIENSKAPPE

R – Horison:  

Regoliet / ouerrotsmateriaal

• Vaste rots wat nie deur verwering opgebreek 

is nie

• Rotstipes wat hier voorkom, bevat graniet, 

basalt en kalksteen.





Grond word oor 'n lang tydperk gevorm deur 'n aantal faktore. 
Grondvorming is 'n lang stadige proses. Daar word beraam dat 'n duim 
grond 500 tot 1000 jaar neem om te vorm.

FASE 1:

Dit is die rots verpulverende stadium.

 Hier werk die magte van wind, reën, vrieswater en ontdooiende water, 
aardbewings, vulkane om klippe stadig te laat afbreek in kleiner deeltjies 
wat in grond kan vorm.

FASE 2:

Dit is die vroeë stadium van wat ons grond kan noem.

Hier voeg ons 'n bietjie lewe by, spesifiek ligene.

FASE 3:

Op hierdie tydstip het die klein sakke grond gevorm dat sommige groter 
plante, plante met wortels, vinnig kan groei.

FASE 4:

Die grond is ontwikkel om dik plantegroei te ondersteun.





OUERROTSGESTEENTES:

Die tipe ouerrots bepaal die:
Minerale samestelling

Tekstuur van die grond

Diepte en dreineringsvermoë

Grondkleur

Koers en tipe verwering



KLIMAAT

Beheer die spoed van verwering

Vog is nodig vir die groei en ontbinding van plantegroei en mikro-
organismes.

Swaar reën kan gronderosie veroorsaak, aangesien die bogrond 
weggespoel word

Baie hoë temperature laat die stadige ontwikkeling van humus nie 
toe nie en dit lei tot 'n tekort aan humus

Warm en nat temperatuur lei tot vinnige vorming van humus

Baie koue temperature beperk die ontbinding van dooie materiale



Warm en droë toestande veroorsaak growwe tekstuur en 'n dun 
laag bogrond

Koel en klam toestande lei tot chemiese verwering wat fyner en 'n 
dikker laag bogrond vorm

 In winderige gebiede sal die grond maklik erodeer

Wind verhoog die verdamping van die grond en laat dit droog word 
en lei tot verkalking (opwaartse beweging van kalsium)

Die uitsetting (bedags) en krimp (snags) van rotse veroorsaak dat 
klippe breek.

Sonskyn veroorsaak goeie plantegroei en lei later tot die 
ontwikkeling van humus as dit verval





TOPOGRAFIE / RELIEF :

Grond wat teen matige totgeleidelike hellings ontwikkel, word 
dikwels beter gedreineer as gronde onder in die valleie

Steil gradiënte belemmer die ontwikkeling van gronde weens 
erosie. Erosie kan die ontwikkeling vertraag deur die voortgesette 
verwydering van oppervlaksedimente.

Grondmikroklimaat word ook beïnvloed deur topografie. In die 
Noordelike Halfrond is die hellings suidwaarts warmer en droër as 
die hellings noordwaarts. Hierdie verskil lei daartoe dat die twee 
gebiede se gronde verskil ten opsigte van diepte, tekstuur, 
biologiese aktiwiteit en grondprofielontwikkeling.

Ryp in valleie beïnvloed plantegroei en humusontwikkeling



ONTWIKKELINGSTYD:

Langdurige grondvorming lei tot die vorming van volwasse grond 
met definitiewe lae in die grondprofiel.

Onvoldoende grondvormingstyd lei tot onvolwasse grond met 'n 
onduidelike profiel sonder definitiewe lae in die grondprofiel.



TIPES GROND:



GRONDKLEUR:

 Kleur van die grond dui die volgende aan:
 Tipe ouerrots

 Tipe plantegroei en klimaat van die streek

KLEUR: INDIKASIE:

Blou • Swak dreinering

• Moeras- en vlei-omgewing

Geel • Oormatige loging (wanneer reënval voedingstowwe 

van die A-horison tot onder in die grond spoel)

Wit • Oormatige verkalking

Grys • Lae humusinhoud

• Gewoonlik in droë gebiede

Donkerbruin • Baie humus

• Word in tropiese gebiede aangetref

Rooi • Hoë ysterinhoud



Ph INDEKS VAN GROND :

pH> 7 = Alkaliese grond

pH <7 = Suur grond as gevolg van baie loging

TEKSTURE VAN GROND :



Grond is 'n natuurlike hernubare hulpbron

Grond is belangrik om die volgende redes:
Absorbeer water en tree op as medium waar plantegroei kan 
groei

Bied 'n leefarea vir mikro-organismes en diere

Mense het daarop gebou en gebruik dit om mee te bou

Nodig vir boerdery wat indirek die voorsiening van voedsel aan 
die groeiende bevolking verseker

Belangrike minerale word in die grond aangetref

Basisvlak van alle voedselkettings.



DEFINISIE:

Die boonste laag grond en plante word verwyder 

en plante kan nie groei nie as gevolg van die verlies 

aan voedingstowwe.



AKTIWITEIT:

Ontbossing Die verwydering van plantegroei en die afsny van bome - lei tot geen 

wortels om die grond te bind nie of daar is geen windbreking.

Swak landboumetodes • Rotasie van vee veroorsaak dat die oorbeweiding van plantegroei en 

grond vertrap.

• Ploeg op en af teen die helling en skep kanale af wat afloop en minder 

infiltrasie veroorsaak

Konstruksie van stedelike

ontwikkeling

• Plantegroei word verwyder om kunsmatige oppervlaktes te konstrueer, 

wat die grond deur water en wind laat erodeer.

Besoedeling • Suurreën maak grond suur wat plantegroei laat doodgaan en die grond is 

dus geneig tot erosie.

Monokultuur • Lei tot uitbuiting van grond en die verhoging van die kans vir gronderosie

Mynbou • Die verwydering van grond vir mynbou laat grond weg waai





AKTIWITEIT:

Spat erosie Swaar reënval en groot reëndruppels as gevolg van 

konveksiewe donderstorms, kan maklik los grond erodeer.

Swaar reënval Kan lei tot oorstromings en die verwydering van die 

boonste laag grond.

Gradiënt van hellings Steil hellings veroorsaak die vinnige beweging van water 

teen die helling af en veroorsaak dat die grond 

weggespoel word.

Vure Plantegroei word verbrand en laat die grond blootgestel 

word om te erodeer.

Wind Wind waai los gronddeeltjies weg.









Vermindering van landbouprodukte vir tuis- en uitvoermark;

Hongersnood

Minder voedsel beskikbaar vir vee

Verlies aan inkomste vir boere en vir die land weens die onvermoë 
om produkte te produseer en te verkoop

Uitgawes neem toe as gevolg van voedsel wat ingevoer moet word

Die gesondheid van mense neem af

Riviere en damme word verswelg en die kwaliteit van die water 
verminder

Ekosisteme word ontwrig

Minder skoon drinkbare water



Vis eiers word versmoor en minder vis broei uit

Suspensie in water beland in die see en beskadig koraalriwwe

Veroorsaak menslike infeksies

Waterhouvermoë van damme neem af

Toerisme in die land neem af as gevolg van die verlies aan 
estetiese siening

Verlies aan biodiversiteit

Verminder die gronddiepte en veroorsaak die onvermoë van 
plantegroei  om wortels te skiet



Bewaar plantegroei

Beoefen volhoubare landbou wat wisselbou, kontoerploeg en 
grasmure tussen gewasvelde insluit

Gebruik kompos en grondbedekkings om die grondstruktuur te 
reserveer

Reguleer die hoeveelheid vee op 'n stuk grond

 Leer bestaansboere oor gronderosie

Gebruik kunsmisstowwe om die hoeveelheid voedingstowwe in die 
grond te verhoog

Beperk besproeiing in gebiede waar dit warm en droog is (minder 
uitdroging van die grond as gevolg van verdamping)



 Plant bome rondom gewasse of los grond om die windsnelheid te verminder

 Die opvulling van dongas /gate sal gronderosie verminder





DEFINISIE:

Opwekking van elektrisiteit deur fossielbrandstowwe soos 
steenkool, hout, olie of gas te verbrand.

DRIE TIPES KONVENSIONELE ENERGIE:

- Termiese krag (kragstasies waar steenkool gebruik word)

-Hidro-elektrisiteit (elektrisiteit opgewek deur vallende water)

Kernkrag (radioaktiewe uraan gebruik om elektrisiteit op te wek)









STEENKOOL:

• Steenkool is 'n fossielbrandstof wat diep onder die aarde se 
oppervlak gevorm word.

• Dit word gevorm uit plante wat versamel en saamgepers is onder 
afgesette sedimente.

• Laag steenkool word naad genoem.

• Steenkool is 'n nie-hernubare hulpbron.

• Maklik beskikbaar in SA en dus die goedkoopste metode om 
elektrisiteit op te wek.





METODES  VIR DIE ONTTREKING VAN STEENKOOL :

1. Oopgroefmyn:

- Word gebruik wanneer die steenkool naby die oppervlak is.

- Die boonste laag rots en grond word verwyder.

- Steenkoolnaad word geblaas om die rots los te maak.

- Sleeplyne en vragmotors verwyder die steenkool na 'n breker.



2. Skag mynbou :

- Steenkool is diep in die aardkors

- Vertikale skagte word gebruik om ondergronds te werk.

- Horisontale tonnels word van die skag na die steenkoolnaad gebou.

- Steenkoolnaad word ondergronds geblaas om die rots los te maak.





1. Gemaalde steenkool word verbrand om die water te kook

2. Die water word omgeskakel na stoom

3. Die stoom dryf die turbines om meganiese energie te skep.

4. Meganiese energie veroorsaak die rotasie van die turbines

5. Elektriese stroom word geskep wat na die transformator
oorgedra word

6. Van die transformator word dit na die nasionale kragnetwerk
verskuif

7. Die stoom word in 'n vloeistof gekondenseer en word in die 
koeltorings geberg.

8. Water word terug na die ketels herwin.



Oopgroefmynbou veroorsaak baie gronderosie en ontwrig die 
ekosisteme.

Omgewingsherstellings is nooit suksesvol nie, aangesien die 
dreineringspatroon, grond en habitatte vernietig is.

Storting van rotse veroorsaak agteruitgang van die grond/land

Veroorsaak baie lugbesoedeling

Laat metaan en ander chemikalieë vry wat in die riviere beland of 
suur reën veroorsaak.

Veroorsaak geraasbesoedeling



Stofdeeltjies en steenkoolas kan longsiektes, hartprobleme, asma
en ander infeksies veroorsaak.

Waterbronne word besoedel.

Giftige chemikalieë veroorsaak suurreën wat die omgewing
beskadig.

Die vrystelling van metaangas verhoog klimaatsverandering.

Veroorsaak lugbesoedeling op groot skaal.

Veroorsaak geraasbesoedeling

Veroorsaak massiewe gronderosie en agteruitgang van die 
land/grond





DEFINISIE:

Kernenergie is afkomstig van die splitsing van uraanatome - 'n proses 
wat slyting genoem word. Dit genereer hitte om stoom te produseer, 
wat deur 'n turbine-generator gebruik word om elektrisiteit op te 
wek.



VOORDELE NADELE

Laer kweekhuisvrystellings Duur om te bou

Die bedryfskoste is laer Die moontlikheid van radioaktiewe 

lekkasies is baie gevaarlik

Vervoerkoste is laer Natuurrampe kan die lekkasie van 

radioaktiewe gasse veroorsaak

Uraan kan maklik verkry word Ontploffings kan hoë sterftesyfers 

veroorsaak

Het nie baie werkers nodig nie Kernreaktore kan slegs vir maksimum 50 

jaar gebruik word. Daarna is dit gevaarlik 

om hulle te onderhou

Verminder die afhanklikheid van olie en 

natuurlike gasse in ander lande

Radioaktiewe afval word vervaardig wat 

veilig verwyder moet word





SUID-AFRIKA SE POTENSIAAL OM ELEKTRISITEIT VAN BRANDENDE 
STEENKOOL TE VOORSIEN:

Die druk van die wêreldorganisasie om die vrystelling van 
koolstofdioksied te verminder, beteken dat SA beperk sal word tot die 
opwekking van steenkool as 'n metode om elektrisiteit op te wek.

Steenkool is nie-hernieubare hulpbronne en beteken dat 
steenkoolreserwe binnekort nie meer voldoende sal wees nie, 
aangesien dit gebruik word om elektrisiteit op te wek, petroleum te 
produseer en vir die uitvoermark

Krag tekorte in SA as gevolg van 'n toename in die vraag, sal ou 
kragstasies laat heropen.

Toename in die skaarste van water sal die gebruik van water vir die 
skepping van termiese energie beperk.



SUID-AFRIKA SE POTENSIAAL OM ELEKTRISITEIT VAN KERNKRAG 
TE VOORSIEN:

South Africa has a large supply of uranium and sites where 
nuclear energy can be constructed but there is a lot of opposition 
against nuclear energy as it’s regarded as dangerous and SA 
doesn’t have enough funds to construct a site for nuclear energy.

SUID-AFRIKA SE POTENSIAAL OM HIDRO-ELEKTRIESE KRAG TE 
VOORSIEN :

Die jaarlikse reënval is oneweredig en oneweredig versprei, wat 
hidro-elektriese krag onbetroubaar maak.

Slegs enkele permanente riviere in Suid-Afrika





VOORDELE NADELE

Geen afvalmateriaal nie Slegs tans op klein skaal

Lae bedryfskoste as dit aan die 

gang is

Verdere beleggings en navorsing

nodig

Hoef nie te deel van die nasionale 

netwerk rooster te wees nie

Hou 'n gevaar vir die voëllewe in

Verminder die hoeveelheid 

wêreldwye besoedeling

Beperk tot slegs sekere gebiede 

wat geskik is



VEREISTES:

Moet in sonnige gebiede wees

Moet op plat gebiede buite die skaduwee en weg van geboue wees

Toestelle vir gebruik van sonkrag:

Sonverhitters: water sirkuleer deur die paneel en word deur die son 
verhit en in tenks geberg.

Fotovoltaïese panele: Sonlig word omgeskakel in elektrisiteit

Konsentrerende sonkragstelsels: gebruik lense en spieëls om op 'n 
groot oppervlakte van die son se hitte in 'n klein balk aan die bokant
van 'n toring te fokus.





VOORDELE NADELE

Hernubare hulpbron - onuitputlik Kan deur bewolkte dae of nagte 

onderbreek word

Skoon en veilig – produseer nie

afvalprodukte nie

Duur om te konstrueer en te 

installeer

Maklik om te installeer en geen 

oortollige hitte word 

geproduseer nie

Nie op die nasionale kragnetwerk 

nie

Bespaar steenkool en water dus 

volhoubaar

Kan nie deur almal bekostig word 

nie



VEREISTES:

Moet in winderige gebiede wees

Moet groot oop ruimtes beskikbaar hê









VOORDEEL NADEEL

Vry beskikbaar Is onbetroubaar - as daar geen wind is 

nie, kan die turbines nie draai nie

Hernubare energiebron Bederf die skoonheid van die omgewing

Geen vrystelling van koolstofdioksied en 

ander skadelike gasse nie

Duur om te konstrueer en te installeer

Bespaar steenkool en water Windturbines is raserig

Grond onder windturbines kan gebruik 

word vir boerdery

Voëls en vlermuise word doodgemaak 

deur die lemme van die turbines

Geen oortollige hitte word geproduseer 

nie

Ekosisteme word vernietig omdat groot 

gebiede skoongemaak moet word om die 

turbines op te rig.



EKONOMIE:

 Steenkoolmyne sal gesluit word weens 'n afname in die vraag na 
steenkool. Dit sal lei tot 'n afname in werkgeleenthede en tot 
armoede lei.

Die konstruksie en installering van hierdie energiebronne is duur en 
benodig baie beleggings.

Nuwe vorme van indiensneming word geskep wat die plaaslike 
ekonomie verbeter.

Die skep van nie-konvektiewe bronne kan buitelandse 
kapitaalbeleggings verhoog

Die vraag na steenkool kan verminder word en meer kan uitgevoer 
word en kapitaal kan verdien word.



GROENE ENERGIE:

Energie wat nie die omgewing benadeel nie en wat geproduseer word uit 
hernubare hulpbronne soos wind en sonlig. Hierdie energiebron gee nie 
koolstofdioksied of enige ander skadelike gasse vry nie.

GROENE ENERGIE IN LANDELIKE EN STEDELIKE GEBIEDE:

Met behulp van songeisers en panele

Gebruik hidro-elektriese krag

Gebruik gloeilampe of ander energiebesparende gloeilampe, want dit is 
energiedoeltreffend

Plaas baie vensters in huise vir natuurlike lig

Korrekte posisionering van vensters en deure om deurvloei te skep om die 
gebruik van lugtoestelle en waaiers te verminder.





INDIVIDUE:

Skakel geisers uit wanneer dit nie gebruik word nie en bedek die 
geiser met kombers om die water warm te hou

Monitor die gebruik van toestelle en skakel dit uit wanneer dit 
nie gebruik word nie

Skakel ligte uit as jy nie in die kamer is nie

Leer / leer mense op om elektrisiteit te bespaar

Stort eerder as bad - gebruik minder energie en bespaar water



BESIGHEDE:

Moedig werkers aan om rekenaars en verkoelers af te skakel as 
hulle nie in die kamer is / middagete gaan nie.

Kantoorgeboue moet ontwerp word om ligte en lugsirkulasie te 
gebruik eerder as ligte en lugtoestelle

 Installeer kompakte fluoresserende gloeilampe

Skakel die geisers snags af

Ontkoppel toestelle wanneer jy die kantoor verlaat

Herwin papier



REGERING:

Navorsing rakende nie-konvensionele energiebronne moet 
befonds word

Die regering moet projekte vir die installering en konstruksie van 
sonpanele en windplase subsidieer

Moedig mense aan om sonkragstelsels by hul huise te installeer 
deur hulle afslag te gee op hul aankope

Skep bewusmakingsprogramme of opvoedkundige programme om 
mense te leer hoe belangrik dit is om elektrisiteit te bespaar

Verseker dat instandhouding gedoen word op windplase wat in SA 
gebou is

Kontroleer die produksie en verwydering van chemiese afval / 
gevaarlike afval

Moedig die gebruik van omgewingsvriendelike produkte aan


