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Brief van die Areabestuurder 

 

Hier volg die jongste vanaf die 

Reservaatbestuur aangaande wat 

gebeur het en wat vir die volgende 

paar maande beplan word. 

Ons het bogemiddelde reënval die 

afgelope winter in die natu-

urreservaat gehad. Die reënval wat 

vanaf Junie to September vanjaar 

gemeet is is soos volg: 184.5mm,  

74.8mm, 123.8mm en  101mm. Slegs 

Julie het minder as gewoonlik 

gehad. Tans is die Stad se damme 

76% vol vergeleke met 37.4% 

verlede jaar. Ons is dankbaar vir die 

reën, maar moet steeds water be-

spaar.  

Met die einde van die reënseisoen, 

begin die gevaar van veldbrande 

en voorsorgmaatreëls is reeds 

getref. Die brandbestrydingsfiksheid 

van die betrokke personeel sal 

binnekort bepaal word om te 

verseker dat ons ‘n fiks en gesonde 

reaksiespan het. Die veldwagters is 

ook tans besig om brandpaaie ron-

dom die reservaat te maak. Die 

Stad Kaapstad-Helderberg Natu-

urreservaat mag nou met die vrywil-

lige veldbranddienste (VWS) saam-

werk. Die VWS-span van Grabouw 

wat op bystand is, sal in die 

reservaat gehuisves word. Ge-

durende en na werksure sal lede 

van die verskillende VWS-spanne in 

die reservaat teenwoordig wees. 

Hulle sal hulle bystandspligte uitvoer 

en die reservaat as basis gebruik 

om die brandbestryders vir hulle 

werk voor te berei. Die bystands-

huisvesting word ingerig en ons sien 

uit na goeie samewerking. 
 

Die ander groot projek waarmee 

ons besig was, was om die mo-

torpaaie in die besoekersarea op te 

verbeter. Die paaie is geplavei in 

plaas daarvan om dit te teer, 

aangesien die plaveisel minder in-

standhouding verg en dus op die 

lang duur goedkoper is. 

Hierdie projek het in 2011 begin toe  

Ons soek vrywilligers vir die 

skemerkonsert 2018/19 

Kontak asseblief 

Projekbestuurder, 

Hendrik Dieckmann 

e-pos: hendrikdi@live.co.za 

of bel die besoekersentrum 

021 851 4060 

die pad by die ingang van die 

reservaat klaargemaak is. Soos 

geld beskikbaar was,is die meeste 

van die paaie geplavei. Die vol-

gende fase is die verbetering par-

keerterrein, danksy ‘n ruim skenking 

van die Vriende van die Helder-

berg Natuurreservaat. Ons hoop 

dat dit voltooi sal wees teen die tyd 

dat hierdie nuusbrief beskikbaar is. 

Die nuwe parkeerplek laat toe vir 

parkering loodreg met die heining. 

Sodoende skep ons 40 bykomende 

parkeerplekke. 

 

Die aanduidings in die reservaat 

word tans heroorweeg. Daar is 

reeds nuwe aanduidings by die 

hoofhek, in die piekniekarea en in 

die laerliggende dele van die 

reservaat. Ander kennisgewings 

wat opgerig sal word, is om piek- 

niekgangers te herinner dat ons 

geen vulishouers beskibaar stel nie 

en ook vrywaingskennigewings op 

die roetes na West Peak en die 

Dome. Daar is ook ‘n tyd gelede 

besluit om ‘n nuwe wandelroete te 

skep wat Watsonia Trail en die kon-

kelad na Porcupine Buttress met 

mekaar verbind. Dit sal voetslaners 

in staat stel om ‘n sirkelroete te 

neem indien hulle wil. Die aanduid-

ings vir die roete sal binnekort op-

gerig word.  Die meeste van die 

aanduidings is om die pad vanaf 

die parkeerarea by die Be-

soekersentrum en Oak Café na die 

regte wandelroetes aan te dui. 
 

Ek is bly om te kan sê dat die plank-

paadjie om Duck Pond voltooi is. 

Dit was weereens die Vriende wat 

tot ons redding gekom het met die  

nodige materiaal 

om die 

projek te voltooi. 

 

Ek wil graag vir 

Don Reid en sy span bedank vir hul 

bystand tydens die jaarlikse Helder-

berg Moutain Challenge in Augus-

tus. Die span het op die Sa-

terdagmiddag ‘n inligtingssessie oor 

die wedloop bygewoon en was 

Sondag- dagoggend vroeg reeds 

gereed om na hul onder- 

skeiekontrolepunte vevoer te word. 

Hulle het hul uitstekend van hul taak 

gekwyt – ek kan perso lik hiervan 

getuig omdat ek oorreed is om 

vanjaar die 11km-roete te hard-

loop. Dankie aan elk van julle vir die 

aanmoediging! 

Enigiemand wat opmerkings, klag-

tes of kommer met ons wil deel kan 

‘n epos aan die bestuur se kantoor 

stuur en ons sal na jou toe teru-

gkom. 
 

Die enigste wat my nog te doen 

staan, is om my personeel vir hulle 

harde werk gedurende die af-

gelope jaar te bedank. Weereens 

‘n hartlike dankie aan die Vriende 

van die Helderberg Natuurreservaat 

se Bestuurskomitee vir hulle hulp 

met die onderskeie projekte wat 

aangepak is: die vrywilligers wat die 

Besoekersentrum beman het sowel 

as diegene wat staptogte en 

uitroeisessies gelei het. Moet nie die 

organiseerders van die Skemer-

konserte vergeet nie – sien alles 

aangaande hiedie jaar se gebeure 

op die voorblad. Ten laaste baie 

dankie aan die Vriende en be-

soekers  - sonder julle ondersteun-

ing, sou ons baie van hierdie pro-

jekte nie kon deurvoer nie. Dankie. 

Veilig bly hierdie feesseisoen, rus 

goed uit en kom terug regom ons 

wonderlike Helderberg Natu-

urreservaat te verken.  

Tot weersiens, Owen. 
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 Somerset-Wes 

Voëlklub 

Al die byeenkomste 

vind Donderdag- 

aande om 19.30 in die 

SomersetWesbiblioteeksaal plaas. 

10 Januarie:  

Otto Schmidt deel sy reis deur Na-

mibië, Angola en Chobe met ons. 

7 Februarie: 

Eleonor Weideman se onderwerp 

is “Fantastic Plastic or Ecological 

Nightmare” 

7 Maart: 

Dr Anina Coetzee bespreek: 
“Sunbird Colour Vision” 

Ondersteun asseblief die winkel in die Besoekersentrum 

Ek is seker dat kersversierings al in 

die supermarkte sal wees en Boney 

M oor die luidsprekers sal weergalm 

teen die tyd dat jy hierdie nuusbrief 

lees. 

Met die warmer weer gaan ons 

“swaeltjie-“lede weer terugkeer en 

ons sal bly wees om weer hulle 

bekende gesigte in die natu-

urreservaat te sien. 

Ons is gelukkig om ‘n groep 

toegewyde vrywilligers te hê wat 

die besoekersentrum daagliks 

beman. ‘n Paar nuwe helpers het 

onlangs by ons aangesluit. Dit is ‘n 

groot voordeel om genoeg vrywil-

ligers te hê om al die skofte te dek 

as iemand afwesig is. Ons het seker 

gemaak dat ons genoeg voorraad 

in die geskenkwinkel het. Besoek 

ons gerus wanneer jy jou 

kersinkopies doen. Dankie aan al 

die lede wat ons gereeld onder-

steun. 

- Fay Rolando 

Nuus van ons besoeker 
Sentrum en Geskenkwinkel 

JOHAN JOUBERT 

se AFRIKAFIETSTOER  
Ons is opgewonde oor een van 

ons nuwe lede, Johan Joubert, 

wat die 11,295km van Kaap Agul-

has tot Kaïro in 162 dae per fiets 

afgelê het. Hy het vir 40 jaar 

hierdie droom gehad en dit in 

2016 verwesenlik. Sy inspirerende 

storie en details van sy wonderlike 

reis is beskikbaar by: 

www.johancycleafrica.wordpress.com 

WESSA Praatjies 
SW Biblioteeksaal 
om 19.30, R10 toegangsfooi 

21 Nov Rooibostee, Brande van die Bokkeveld 

  -deur Nick Helme 

16 Jan Ervaar ons die 6de massa-uitwissing, wat sé

 die wetenskaplikes?  
 -deur Andreas Groenewald 

        Eko—Skole 

        Prestasies 

         en uitdagings! 
 

   

Die WESSA-EkoSkoleprogram is nie 

‘n kompetisie nie. Ons streef eerder 

daarna om groei aan te moedig en 

die omgewing voortdurend te ver-

beter deur projekte soos herwinning, 

opruim van strande, die bewaring 

van hulpbronne en uitreiking na ge-

meenskappe.  

Eko-Skole streef ook daarna om 

denke en houdings te verander. 

Natuuruitstappies en Eko-kampe 

help in hierdie proses omdat leerd-

ers by hierdie geleenthede die 

natuur en dierelewe self ervaar. 

Vyf skole het Boomplantdag in die 

reservaat gevier en geleer aan-

gaande die waarde van inheemse 

bome. Elke skool het ook ‘n boom 

vir hulle skool ontvang.  A.C.J. 

Phakade Primêre skool het die 

Roofvoël Rehabilitasiesentrum be-

soek en was opgewonde, maar 

Skrikkerig toe hulle die Witkruisarend vir die eerste keer gesien het.  Dr. G.J. 

Joubert Primêre Skool het ‘n oggend by Butterfly World deurgebring. Die 

leerders was geboei deur dit wat hulle van die skoenlapperwêreld gesien 

en gehoor het. 

Daar word voortdurend gepoog om meer skole by die Eko-program te 

betrek. Die Platinumskole in die Helderbergnodus is aangemoedig om dit 

‘n doelwit te maak om nuwe skole te werf. Fazeka Pre-Primêr wil graag by 

die program aansluit. 

 

Daar is besorgdheid oor volgende jaar se inskrywings, aangesien die in-

skrywingsfooi vir volgende jaar na R1200.00 verhoog is. Hierdie bedrag is 

te veel vir die meeste skole. Ons gaan hierdie uitdaging aanpak en is 

hoopvol vir ‘n positiewe uitkoms! 

 

Ons is dankbaar vir die hulp wat ons van die Vriende en die Nasionale 

Loterye kry om die eko-saak te bevorder. 

Vir meer inligting, kontak:    Freya Brett:  082 708 1016 
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 Beplande Staptogte 

ŉ Reeks dag - en naguitstappies en ook ‘n ske-

mer-uitstappie is beplan. Die stapgroepe word 

tot 25 persone beperk, dus is vroegtydige be-

spreking raadsaam.   

ŉ Klein fooi word gehef en ontmoet by die be-

soekers sentrum.  

—  Beplande daguitstappies  

Daguitstappies word op die laaste Sondag van 

die maand gehou.  
 27 Januarie:  Inheemse Bome begin 08:00 

 24 Februarie:  Medisinale Plante begin 08:00 

 10 Maart:  Voëls begin 08:00 

 (ontmoet by die ingang) 

Die uitstappies duur ongeveer 2-3 uur en is nie 

veel-eisend nie. Dra gemaklike skoene en ŉ 

hoed en bring iets om te drink saam. 

— Beplande naguitstappies 

Dit vind op die Saterdag naaste aan die nuwe 

of volmaan plaas. Deelnemers ontmoet by die 

ingang.  
 05 Januarie: Nuwemaan begin 20:00  

 19 Januarie: Volmaan begin 20:00 

 02 Februarie: Nuwemaan begin 20:00 

 09 Maart: Nuwemaan begin 20:00 

 23 Maart: Volmaan begin 20:00 

Uitstappies duur omgeveer 2-3 uur. Dra gemak-
like skoene; bring ŉ flits saam.  

 16 Februarie:  Skemeruitstappie / Volmaan 

Uitstappie begin om 18:30 en duur omgeveer  

+- 4hours.  Die uitstappie sal ŉ gelydelike klim na 

die bopunt van Leopard’s Loop behels – ŉ 

matige graad van fiksheid is nodig. Daarvan-

daan sal ons die sondergang dophou, bring jou 

eie piekniek en geniet 'n nader kyk na die 

naghemel. 

Leiers 

Andreas Groenewald sal al die uitstappies lei – 

behalwe die voël-uitstappies wat deur 

Jill Mortimer gelei sal word. 

Om deel te neem… 

Kaartjies is by die Besoekersentrum verkrygbaar, 

bespreking is noodsaaklik en ons aanvaar slegs 
kontant. 

Lede: R30 vir volwassene, R15 per skolier. 

Nie-lede:  R50 vir volwassenes, R25 skolier, be-

taal ook die normale toegangsfooi tot die 

reservaat.  Sou dit nodig wees om ŉ uitstappie 

te kanselleer, sal die besprekingsgeld te-

rugbetaal word. 
Besprekings open op 1 Januarie 2019, 

Nie vroeë nie. 

Uitroei van Indringers 

Beplande 

uitroeidatums 

10 November 

08 Desember 

12 Januarie 

09 Februarie 

09 Maart 

Begin om 7:30am. 

Vir meer inligting 
skakel: 

James Silberbauer 
078 306 1660.  

3 Nov 7.30 West Peak 3B Oranje 

1 Des 7.30 2A Groen 

5 Jan 7.30 2A Groen 

2 Feb 7.30 2.5A Groen 

2 Maart 7.30 3B Oranje 

6 Apr 7.30 2A Groen 

Grading:  1 maklik  2 matig  3 moelik 
A: geen bloodstelling nie  B: bietjie bloodstelling   C: matige 
bloodstelling 
Groen:  .Maklik loop op 'n gevestigde pad met 'n relatief gladde 
oppervlak. 
Oranje:  Stap op 'n pad, dikwels rotsagtige, met af en toe ge-
bruik van hande benodig (maklike klouter). 
Rooi:  Stap op of sonder 'n pad, gereelde gebruik van hande 
om op te klim / steil afdraandes met los klippe / roetes waar 
goeie balans of sterk enkels nodig is. 

Hierdie staptog-
te vind elke 

eerste Saterdag 
van die maand 
plaas. Ontmoed 

by Oak Café. 
Gepaste skoene 
is noodsaaklik 
Bring warm, 

waterdigte klere, 
water (1.5L), ‘n 
hoed en eet-
goed saam.  

 

Vir meer 
inligting skakel 

 
Don Reid: 

072 270 7972 

Uitgegee deur:  Die Vriende van die Helderberg Natuurreservaat   NWO Registrasie Nr: 062-777-NPO 

Posadres:  Posbus 2075, Somerset-Wes 7129  E-pos: helderbergfriends@telkomsa.net   

  Besoekersentrum  021 851 4060  Mike Woods Omgewingsopvoedkundige Sentrum  021 444 9745  
 Webwerf: www.helderbergnaturereserve.co.za 

Facebook: https://www.facebook.com/helderbergnaturereserve 

John McNaught-Davis onkruid skoonmaak met 'n graaf 


