
WERKKAART 5: BEGRIPSTOETS 

Lees die onderstaande leesstuk en beantwoord die vrae wat volg. 

AS DIE REËN WEGBLY 

 

 

As deel van ons 101 - jarige bestaan help ons lesers sin maak van 

aktuele gebeure. Die week: Waar anders as uit damme kan ’n 

droogtegebied soos die Wes-Kaap water kry? 

 
1. DAG ZERO. So word die dag genoem wanneer die krane leegloop en die 

miljoene mense sonder ’n druppel water gelaat word. Dit is nie ’n toneel uit ’n 

wetenskaps-fiksieprent nie: dis ’n al groter bedreiging vir die Wes-Kaap, wat 

die ergste droogte sedert 1904 beleef. 

 
2. Uit die Wes-Kaapse krisis en die planne wat beraam word om Dag Zero 

te vermy, kan owerhede en mense landwyd iets leer. 

 
3. Kenners is dit eens die Wes-Kaap, en eintlik die hele land, moet daarvan 

werk maak om hulle waterbronne te diversifiseer. “Die belangrikste strategie 

is om minder afhanklik te raak van damwater.” “Tans kom 98 persent van 

Kaapstad se water byvoorbeeld uit gebergte bronne soos damme en 

reservoirs,” sê dr. Kevin Winter van die UK. Hierdie bronne, damme, is tans 

gemiddeld rondom 18 persent vol. Kaapstad sal na uiteen-lopende 

watervoorsieningsbronne moet kyk. 

 
        4.  Maar vir eers moet die vraag na water bestuur word met beperkings,    
        waterdrukverlaging en beter instandhouding van pype. Tenks om reënwater op  
        bepaalde plekke op te vang en tenks waarin dit op strategiese plekke geberg  
        kan word, kan die Wes-Kaapse waternood tydelik help verlig. Die Wes-Kaapse  
        regering het die provinsie onlangs tot rampgebied verklaar en strawwe vlak  
        4-waterbeperkings vanaf 1 Junie is vir die Kaapse metro ingestel. Daarvolgens  
        is alle buitenshuise gebruik van munisipale water verbode. 
 

Watter moontlikhede bestaan daar vir Kaapstad om sy waternood te help     
verlig? 

Grondwater en boorgate: 

5. Eers moet onder meer met toetsboorgate vasgestel word of so ’n projek 

lewensvatbaar sal wees. Indien wel, word boorgate gesink en die grondwater 

word uitgepomp, gewoonlik na ’n verwerkingsaanleg om dit drinkbaar te 

maak, of na damme. Daar word tans gekyk na die bespoediging van dié 



ontwikkeling. 

 
 
 
 

Ontsouting: 
6. Die tegnologie daarvoor het meer energiedoeltreffend geraak en dit kan 
mettertyd ’n goeie opsie wees. Maar dit is ’n uitdaging om ontslae te raak 
van die neweproduk: pekelwater. As dit in die see teruggestort word, kan dit 
die seewater benadeel. 

 

7. “Ontsouting kan soveel water bied as wat jy wil hê,” sê Dawid Bosman, 

’n ingeneur en strategie raadgewer. Die koste van ontsoute water kan sowat 

R13 per 1000L wees. ’n Klein aanleg wat in Richardbaai in bedryf gestel is 

om die waternood in KwaZulu-Natal te verlig, het ongeveer R30 miljoen 

gekos. ’n Groot ontsoutingsaanleg kan binne sowat drie jaar goedgekeur en 

gebou word, terwyl dit agt jaar of langer duur om ’n dam te bou. 

Herwinning: 

8. Die verwerking van afvalwater is die mees kostedoeltreffende oplossing 

vir die Wes-Kaapse waterkrisis, meen Pierre Marais, ’n ingenieur. ’n Baie 

groot volume afvalwater wat nou die see binnevloei, kan as drinkwater 

herwin word. Sulke herwonne water is baie veilig om te gebruik en self ’n 

stadstaat soos Singapoer, maak hiervan gebruik. 

9. Geeneen van die bogenoemde moontlikhede sal binne die volgende ses 

maande al verligting kan bring nie. Self ’n normale reënval die seisoen sal 

geen kitsoplossing vir die waterkrisis in die Wes-Kaap bied nie. Dit kan na 

raming, drie jaar van gemiddelde tot goeie reën verg om die damvlakke 

behoorlik te laat herstel. 

10. Hou dus aan om water te bespaar, al het dit goed gereën. 

(Aantal woorde: 527) (Verwerk uit: HUISGENOOT, 8 Junie 2017) 

 

 
 

 

1.1.  Hoe oud is die tydskrif, HUISGENOOT, vanjaar?                                                         (1) 

1.2.  Dag Zero is die dag wat ons nie meer water sal hê nie. 

Is hierdie stelling WAAR of ONWAAR? Motiveer jou antwoord deur SES OPEENVOLGENDE 

WOORDE aan te haal.                                                                       (1) 



KOLOM A KOLOM B 

1.7.1 Richardsbaai A. afvalwater word herwin 

1.7.2 Singapoer B. as rampgebied verklaar 

1.7.3 Kaapstad C. seewater word ontsout 

1.7.4 Wes-Kaap D. waterbeperking 

 

1.3.  Wat is Suid-Afrika se grootste probleem rakende waterbronne?                                 (1) 

1.4.  Waar kom die grootste gedeelte van Kaapstad se water vandaan?                            (1) 

1.5.  Noem TWEE maniere waarop water beter bestuur kan word.                                      (2) 

1.6.  Wat word, volgens vlak 4-waterbesparings, nie toegelaat nie?                                     (1) 

1.7 Pas die NAAM in KOLOM A by die BESKRYWING in KOLOM B 

 

 

 

 

(4) 

1.8.  Hoe weet jy dat boorgate en grondwater ’n moontlike oplossing vir 

Kaapstad se probleem is? Haal ’n sin (uit paragraaf 5) as jou antwoord aan.                      (1) 

 

1.9.  Is daar ’n beperking op die hoeveelheid soutwater wat jy kan ontsout? Motiveer jou      

antwoord.                                                                                                                              (1) 

1.10. Hoe lank kan dit neem om ’n ontsoutingsaanleg te bou?                                             (1) 

1.11.1 Watter neweproduk word met ontsouting geskep?                                                    (1)  

1.11.2 Hoekom kan dit nie in die see teruggepomp word nie?                                             (1)  

1.11.3 Hoekom kon hulle by Richardsbaai ’n ontsoutingsaanleg bou?                                (1) 

1.12.1 Waarheen gaan die meeste afvalwater van Kaapstad?                                            (1)  

1.12.2 Wat kan eerder met hierdie water gedoen word?                                                      (1) 

1.13.1 Watter stadstaat gebruik die skrywer om die waarde van herwinne water 

aan te dui?                                                                                                                           (1)  

1.13.2 Hoekom dink jy het hy hierdie stad gebruik?                                                            (1) 

1.14 Watter tipe waterverwerking is die goedkoopste?                                                       (1) 

1.15 Dink jy die probleem van die waterkrisis kan gou opgelos word? Motiveer jou antwoord 

deur TWEE OPEENVOLGENDE WOORDE, uit paragraaf 9, aan te haal.                        (1) 



1.16 Watter verpligting word daar aan jou, die leser, gestel?                                             (1)                                    

[24] 

 


