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1. Suid-Afrika se hoӫ en lae gebiede 

Ons kan Suid-Afrika in drie hoofgebiede indeel. Elke gebied het ‘n ander hoogte bo 
seevlak. Onthou, seevlak is die vlak van die see by die kus. Die hele Suid-Afrika 

lê bo seevlak maar daar is ‘n paar plekke in  die wêreld wat onder seevlak is.  

 

Suid-Afrika se drie fisiese  

hoofgebiede is: 

1. Die kusvlakte 

2. Die platorand 

3. Die plato 

 

Kusvlakte 

Dit is die gebied naby die kus. Die grond is taamlik plat en 

nie baie hoog bo seevlak nie. Die woord “vlakte” beteken 
plat aarde. Sommige van Suid-Afrika se grootste stede is 

op die kusvlakte. 

 

Die Platorand 

Die platorand is ‘n gebied met baie steil hellings. Die 

platorand skei die kusvlakte van die plato. Daar is hoӫ 
berge langs of naby die platorand. In Suid-afrika is die  

platorand die hoogste in die ooste, tussen 2000m en 3300m  

hoog. Die kant van die platorand in die ooste het baie steil  

gebergtes, genoem die ukhalamba-Drakensberg berge. 

 

 

Die Plato 

‘n plato is ‘n groot, plat gebied met steil sykante, die platorand. Die plato dek die 

grootste deel van Suid-Afrika. Dit is die hoogste in die ooste. Die plato is tussen 

1 000m en 2 000m bo seevlak. 

 

 

 

Die laagste punt op droӫ land 

is die kus van die Dooie See, 

gedeel met Israel, die Wesbank 

en Jordan, 418m onder seevlak.  

Die hoogste punt op aarde is 

Mount Everest. Dit is 8848m 

bo seevlak. 

Die hoogste punt in 

Suid_Afrika is Mafadi, dit is 

3450m bo seevlak. Dit is in die  

Drakensberg, op die grens van 

Lesotho. 

In geografie “relief “ 
bedoel die hoogste en 

laagste plekke van ‘n 
gebied. Berge is 

gewoonlik die hoogste 

punte en valleie die 

laagste. 

 

 

 

Oos-kus Weskus  

platorand 

kusvlakte kusvlakte 

platorand 

plato 
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Figuur 2: SA se hoӫ en lae gebiede. 

 

AKTIWITEIT 1 

A. Skryf die regte antwoord. 

 

Platorand;           plato;          kusvlakte;       relief;       seevlak 

 

B. Skryf die ontbrekende woord. 

1. Die hoogste berg in die wêreld word ______________genoem.  Dit 

is__________m bo seevlak. 

2. Die laagste punt op die aarde is die __________ _______. Dit is deel van 

Israel, Jordan en die Wesbank in die Middel Ooste. 

3. Die hoogste punt in Suid-Afrika is _______________in die_______________ 

bergreeks op die grens van Lesotho. 

4. Die Ooskus van Suid-Afrika lê langs die ____________________Oseaan. 

5. Die Weskus van Suid afrika lê langs die _________________Oseaan. 

a. Hierdie gebied is naby die see/kus. 

b. Die hoogste en laagste plekke in ‘n gebied. 

c. ‘n Groot, plat gebied met steil sykante . 

d. Dit is ‘n fisiese kenmerk met baie styl heilings. 

Dit skei die kusvlakte van die plato. 

e. Die vlak van die see by die kus. 

 

a. ……….…….…………………… 

b. …………………………………… 

c. ………………………..………… 

d. …………………………………… 

e. …………………………………… 

Platorand 

Kusvlakte 

Plato 

Laagland 

WES-KAAP 

OOS-KAAP 

Kaapstad 

Plato bo 1000m 

NOORD-KAAP VRYSTAAT 

NOORDWES 

SLEUTEL 
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2. Fisiese gebiede (Streke) 

Die onderstaande kaart verdeel Suid-Afrika in die volegende kleiner fisiese streke:  

1. Hoӫveld 4. Groot Karoo 

2. Laeveld 5. Klein Karoo  

3. Kalahari  6. Namakwaland 

 

The Hoӫveld  

Die natste en mees vrugbare gedeelte van die plato 

is die Hoӫveld. Dit is geleӫ in die sentrale, ooste gedeelte van die plato. Dit is tussen 

1500 - 2100m bo seevlak. Die hoogste gebied is op die ooskant van die plato (Die 

Drakensberg Gebergtes). Die Hoӫveld maak op meeste van die plato.   

 

The Laeveld  

Dit is die kusvlakte gebied wat tussen die Limpopo en die Mpumalanga Drakensberg 

en die oseaan in die ooste geleӫ is, saam met die Limpopo-rivier vallei. 

Hierdie laagland, nie meer as 500m bo seevlak nie, vorm Suid-Afrika se noordelike 

grens met Botswana en Zimbabwe. Die suidelike gedeelte van die Laeveld is gegrens 

met Mosambiek in die ooste en die Noord-ooste deel van die Drakensberg in die 

weste. Die wêreldberoemde Krugerwildtuin is in die Laeveld. 

  
 

The Groot Karoo  

Die westelike gedeelte van Suid-Afrika aan die binnekant van die Kaapse gevoude 

berge, word die Groot Karoo genoem. Dit is ‘n halfdorre woestyn, noord van die 

platorand. Dit is ‘n streek van plat vlaktes en steil berge. Die Swartberge skei die Groot 

Karoo van die Klein Karoo. 

 

The Klein Karoo 

Die Swartberge skei die Groot Karoo van die Klein 

Karoo. Dit lê in ‘n 300km, lang, dun vallei (50km 

wyd) in die Kaapsegevoude berge, met die Swartberg 

in die noorde en die Langeberg-Outeniquaberge in 

die suide. 

Dit is so droog soos die Groot Karoo, behalwe langs 

die voetheuvels van die Swartberge, wat baie water  

kry van die talle stroompies wat van die berg af vloei. 

  

Dinge wat die ses fisiese gebiede van 

mekaar onderskei,is: 

 Hoogte 

 Grootte 

 Reen. 

 

Figure 3: Die Letaba-Rivier in the 

Krugerwildtuin. 

 

Fig 4: The Klein Karoo met die 

Swartberge in die agtergrond. 
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Die Kalahari 

Die Kalahari is byna een miljoen vierkante kilometer. Dit bedek ‘n groot deel van 
Botswana, gedeelte van Namibiӫ en Suid-Afrika. Dit is halfdorre woestyn met goeie 

weiding vir diere na goeie reӫns. Die Kalahari ondersteun baie meer plante en diere 

as ‘n woestyn soos die Namibwoestyn in die weste. 
 

 

                                                                       
          .                                                                     

Namakwaland 

Dit is ‘n droӫ gebied langs die Noord-westelike 

kus van Suid-Afrika, gedeeltelik bo en gedeeltelik 

onder die Groot Platorand. Die gebied strek tot in 

Namibiӫ, Noord van die Oranjerivier, waar dit 

‘Groot Namakwaland’ genoem is of ‘Namaland’  
Die Suid-Afrikaanse gedeelte word ‘Klein 
Namakwaland’ genoem en is geleӫ in die Noord-

Kaap. Dit sluit in die Namibwoestyn. 

Namakwaland is wêreld-beroemd vir die pragtige 

wilde blomme wat daar groei in September.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: The Kgalagadi Transfrontier Park 

in die Kalahari. 

Fig 6: Lente blomme in Namakwaland  
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 2: Kyk na die kaart hierbo (Fig. 7) en beantwoord dan die vrae. 
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