
  

 

 

DIE BESTUUR BRING ONS OP HOOGTE 

 

Hayley-May Wittridge  - Biodiversiteits-areakoördineerder 

vanselfprekend aanvaar, terug te 

neem.  Die voetpaadjies, waar daar 

nie meer geloop word nie, wys klein 

plantjies wat daar opgekom het, en 

is besaai met ystervarkpenne en die 

mis van rooikatte. Duikers is die 

heeldag op die piekniekgrasperke - 

nie net vroegoggend of laatmid-

dag wanneer besoekers huis toe 

sou gaan nie. 

Op 15 Junie, is 30% van die 

reservaat se werkers toegelaat om 

terug te kom om hulle verpligtinge 

te hervat.  Dit beteken dat daar 5 

werkers is wat kan begin voorberei 

om die reservaat te heropen, ‘n da-

tum wat nog nie vasgestel is nie. 

Daar is ‘n klomp werk wat gedoen 

moet word en ook nuwe projekte 

wat begin. U kan meer lees oor die 

aktiwiteite wat plaasvind elders in  

die nuusbrief.  Ek wil van hierdie 

geleenthheid gebruik maak om dit 

duidelik te maak dat die bestuur en 

personeel van die reservaat nie die 

reg het om te besluit wanneer die 

reservaat oopmaak nie. Ons is 

onderhewig aan die Nationale 

Inperkingsregulasies en ons mag 

slegs heropen as ons die riglyn van 

die Stadsbestuurder onvang het. 

Die Stad Kaapstad het verskeie ver-

soeke ingedien vir parke en na-   

tuurreservate om oopgestel te 

word, maar ten tye van hierdie skry-

we het ons nog nie toestemming 

daarvoor gekry nie. 

Ons verstaan dat u desperaat is om 

weer die Helderberg Natuur-

reservaat te besoek. 
 

Ons deel u angstigheid en u frustra-

sie, maar ons vra vir u geduld en 

ondersteuning terwyl ons wag.   

Voordat ek my verslag vir die 

Nuusbrief skryf, kyk ek gewoonlik 

terug na die vorige uitgawe om te 

s ien wat ek geskryf  het . 

In die vorige brief het ek geskryf 

van die "aanhoudende stroom be-

soekers"  en die "gelag en geklets" 

wat op mooi dae oor die reservaat 

hoorbaar is.  Min het ek geweet 

dat net dae na hierdie brief in 

Maart, ons opdrag sou kry om die 

Natuurreservaat te sluit as deel van 

die landwye inperking wat ons 

almal sou raak. Na die aanvanklike 

skok dat daar geen besoekers sou 

wees nie, het die bestuurspan ta- 

kies begin verrig waarvoor daar 

gewoonlik geen tyd is nie. Dit het 

nie lank geduur voordat ons besef 

het dat die landwye inperking sou 

beteken dat geen personeel mag 

werk nie.  Die Helderbergnatuur– 

reservaat is al vir sestig jaar oop vir 

die publiek. Nooit het ek kon dink 

dat ek die een sou wees wat die 

hek sou moes sluit nie. Op 27 Maart 

2020 het ek die biodiversiteit-

pesoneel goeie gesondheid en 

veiligheid toegewens en die vol-

gende tydperk het begin - die 82 

dae waar ek die enigste be-

waarder van die beskermde ge-

bied was.  Ek dink dat ons almal 

verskillende fases van die inperking 

ervaar het.  

Daar was die aanvanklike veran-

deringe van die inperkingslewe: 

die besig bly deur reg te pak en uit 

te sorteer; dinge kry om te doen 

waarvoor daar gewoonlik geen 

tyd is nie; die frustrasie van en die 

algemene uitputting wat verband 

hou met Kovid-19. 

Terwy dit aan die gebeur was, was 

die natuur besig om te doen was 

sy die beste doen: voortgaan om  

die tyd en die spasie wat ons as  

Wanneer gaan ons open?  

Hoewel sommige natuurgegiede 

oopgestel is, bly ons reservaat (wat 

afhanklik is van beheerde toegang 

en openbare fasiliteite) steeds gesluit 

gedurende vlak 3. Die Stad Kaapstad 

se Omgewingsbestuursdepartement 

het ‘n beroep gedoen vir oopstelling, 

maar dit is geweier. Ons kan ongeluk-

kig nie sê wanneer die hekke weer 

oop sal wees nie, maar ons sal julle op 

hoogte hou.   

Wanneer ons wel oop is, sal van ons 

verwag word om die Kovid-19 

Gesondheids- en Veiligheidsregulasies 

toe te pas. Dit sal die volgende ver- 

anderinge vereis: slegs oefening en 

staptogte, geen pieknieks en party-

tjies nie, sosiale afstandhouding, dra 

van ‘n masker, beperkte aantal be-

soekers per dag ens.  Die regulasies 

sal verander soos wat die pandemie 

ontwikkel.   
Ons bedank ons Vriende/besoekers 

vir hulle geduld en ondersteuning. 

Hoop ons sien julle almal gou!  
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Penny Clifton-Smith - Voorsitter 

Peter Blaine - Ondervoorsitter 

Alistair Munday - Tesourier 

Muriel Rowcroft - Sekretaresse  

Freya Brett - Verteenwoordig 

WESSA, Eko-Skole, SW Voëlklub  

Hayley-May Wittridge - 
Biodiversiteitsareakoördineerder, 

ex officio 

Adriaan Roux 

Anrike Theron 

Fay Rolando 

James Silberbauer 

Margie Humphries 

Miona Janeke 

Nuno de Sousa 

Peter Gordon  

HELLO, VRIENDE EN LEDE 

 

- Penny Clifton-Smith 

Alhoewel baie lande oor die wêreld tot ‘n mate ingeperk was weens Kovid-19, 

het die uitdaging oor die naweek van 25-27 April plaasgevind.  Baie van die 

deelnemers, soos SA, kon nie verder as die grense van hulle eiendom gaan nie, 

maar dit het Kaapstad se natuurliefhebbers/fotograwe nie afgeskrik nie.  Inwoners 

van Kaapstad het die meeste waarnemings gemaak en die tweede meeste spe-

sies aangeteken:  34254 waarnemings en 3270 spesies.  Die grendeltyd, veral die 

eerste 5-6 weke, het mense baie meer bewus gemaak van die natuur in hulle 

onmiddellike omgewing.  Mag dit lank hou! 

Wel gedaan aan diegene van ons lede wat deur hul inskrywings, Kaapstad ge-

help het om so goed te vaar in die uitdaging. 

Internasionale 

Stadsnatuur-

uitdaging 

2020 

Vir die besonderhede sien hieronder: 

http://citynaturechallenge.org/ 

 
Vanaf die voorsitter… 
Die Algemene Jaarvergadering van die 

Vriende is hierdie jaar met behulp van 

Zoom aanlyn gehou weens die Kovid-19

-inperking.  Dit was vir die meeste van 

ons ‘n nuwe ervaring en ons is bly dat ‘n 

aantal van ons lede “teenwoordig” kon 

wees.  Die voorsitter se verslag en die 

finfansiële state is, saam met die kennis-

gewing van die AJV,  aan al die lede 

gestuur en beide is by die vergadering 

aanvaar.  Die twee verslae is op versoek 

beskikbaar – stuur ‘n epos aan die 

Vriendekantoor.  Ons verwelkom Peter, 

Anrike en Miona en sal graag met hulle 

saam werk om die bestuur van die 

Reservaat te ondersteun en die verskil-

lende aktiwiteite wat ons lede geniet, te 

beplan.  Met die inperking en sluiting 

van die reservaat vir die publiek, kon die 

hernuwing van en aansoeke om lid-

maarskap nie plaasvind nie.  Die publiek 

moet asseblief onthou dat ons onder-

hewig is aan die Stad en by hulle reëls 

en regulasies moet hou. Ek wil lede 

graag bedank vir hulle boodskappe van 

ondersteuning wat ontvang en op so-

siale media geplaas is.  Ons sal ons lede 

laat weet sodra ons weet wanneer ons 

die Besoekersentrum mag  heropen en 

die uitstappies en staptogte hervat 

word.   Sodra ons mag heropen, sal ons 

die voorsorgmaatreëls van die Stad vir 

die veiligheid van ons vrywilligers en 

lede moet instel – ons maak staat op u 

begrip en samewerking in die verband.  

Dit sou dwaas wees om oorhaastig te 

handel en dan net weer te moet sluit.  

Ondertussen stel ons voor dat diegene 

wat graag wil, die ledevorm op die 

webwerf kan voltooi en uitdruk en waar 

moontlik betaal deur EFO.  U kan dan 

die vorm en die bewys van betaling 

uitdruk en met u ledekaarte na die Be-

soekersentrum bring wanneer ons her- 

open.  Dit sal die hernuwingsproses be-

spoedig.  Daar sal uiteraard ‘n gra-

sieperiode wees wanneer vervalde- 

kaarte aanvaar sal word totdat die Be-

soekersentrum ten volle in werking is.  

Ons sien daarna uit om julle almal 

binnekort in die Reservaat terug te ver-

welkom. 

http://citynaturechallenge.org/
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 EKO-SKOLE / INPERKING 

VEELDOELIGE SENTRUM 

RIV:  Pam Davies, 
een van die Sondagvrywilligers  

in die Besoekersentrum, 
is na ‘n lang siekbed, 

in April oorlede. 
Ons sal haar vrolikheid , geredelike 

glimlag en lag baie mis.  
Ons dink met simpatie aan Peter en 

haar familie in hierdietyd van hartseer. 

Sedert die grendeltyd 3 maande 

gelede begin het, het die Eko-Skole in 

die Helderberg vele probleme en teen-

spoed gehad. Skole van minder bevoor-

regte areas is veral hard getref met 

ouers wat hul werk verloor het en voed-

seltekorte wat ‘n voortdurende problem 

is. Hopelik sal die Eko-Skoolprogram, 

waardeur ‘n gesonde leefwyse en 

goeie higiëne bevorder word, bydra om 

daardie gemeenskappe gesond en 

veilig te hou. 

Die prysuitdeling was vir Maart beplan, 

maar moes ongelukkig uitgestel word. 

Dit sal nou later vanjaar plaasvind wan-

neer al die Eko-Skole terug is om die 

akademiese jaar te hervat. 

Die akademiese jaar sal hierdie jaar 

baie kort wees. Dit sal tot gevolg hê dat  

die skole nie voldoende tyd sal hê om 

die volle Eko-Skoleprogram te voltooi 

nie. Die enigste uitweg sal wees om die 

program aan te pas om elke skool 

afsonderlik tegemoet te kom.  

Aan die Eko-Skole wat heropen het, 

wens ons die beste toe en bedank die 

onderwysers dat hulle ons leerders veilig 

hou terwyl hulle die leerders onderrig 

en motiveer tot sukses te midde van die 

“nuwe normal”. 

  
Vir meer inligting, kontak assblief  

Freya Brett by 082 708 1016 

  
Let asseblief daarop dat die  

Eko-kantoor gesluit is tot 

verdere kennisgewing 

In 2007 is die behoefte aan ‘n doel-

matige sentrum geïdentifiseer wat vir 

Omgewingsopvoedkunde en ander 

aktiwiteite gebruik kan word.  Die ge-

bou wat tans die doel dien, is ‘n ou 

huis.  Die vertrek is te klein vir ‘n 

gemiddelde grootte klas en die 

akoestiek is nie gepas vir lesings en 

funksies nie. 

Die Reservaarbestuur het vinnig begin 

met die ontwerp en ontwikkeling van   

BLY WARM EN VEILIG 

Pam Davies - Regs 

‘n projek wat aan die behoeftes van 

die reservaat voldoen.  Gedurende die 

middel-1960’s is ‘n plantasie denne-

bome geplant waaruit fondse 

gegenereer kon word wanneer die 

bome volwasse is.  Die reservaatbestu-

ur het toestemming verkry om die geld 

van die houtverkope, vir die nuwe 

setrum te oormerk. 

Die dennebome is in 2014/15 afgesaag 

en tot dusver het die bestuur daarop 

gefokus om fynbos in die plek van die 

plantasie te hervestig.  Ondertussen is 

die beplanning en ontwerp van die 

veeldoelige sentrum op die agter-

grond geskuif. Ten spyte van teenspo-

ed, onder andere een genaamd Kovid

-19, het ons daarin geslaag om koers 

te hou.   

In Junie is die terrein amptelik aan die 

projekspan oonhandig en die kon-

struksiemaatskappy het uiteindelik ‘n 

begin gemaak met die baie op-

windende ontwikkeling. 

Die Veeldoelige Sentrum word agter 

die huidige Besoekersentrum gebou. 

Hierdie area sal die besoekersmiddel-

punt van die reservaat word.  Groen 

tegnologie sal in die oprigting van die 

gebou gebruik word en die infrastruk- 

tuur sal ‘n toonbeeld van volhoubare 

boutegnieke wees. ‘n Paar voor-

beelde van hierdie tegnologie is die 

gebruik van ‘n gekompakteerde 

grondmuur, buitebande en ekostene 

as bouma– teriaal en ‘n houtdek en 

skanskorwe as deel van die buite–  

ontwerp.   

Die watersisteem is geslote: die water 

wat vir die bouwerk gebruik word, loop 

na ‘n ondergrondse behandeling-

skamer en dit word dan teruggepomp 

vir hergebruik in en om die fasiliteit.  

Sontegnologie sal gebruik word vir 

beligting en elek-  trisiteitsverskaffing. 

Die omgewing is afgesper en sal nie vir 

die publiek toeganglik wees wanneer 

die reservaat oopgestel word nie.   
 

Daar word verwag dat die bouwerk 

teen Junie 2021 voltooi sal wees. 

- Hayley-May Wittridge 
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 BEPLANDE STAPTOGTE 

DAG- EN AANDUITSTAPPIES 

UITROEI VAN INDRINGERS 

 
Daar het sedert Maart geen uitroei- 

sessies plaasgevind  weens die 

Kovid-19-pandemie nie. 

 

Hierdie situasie sal dieselfde bly totdat 

die Reservaat weer oopgestel en ‘n 

gedragskode vir veilige 

uitroeiwerksaamhede ingestel is.  

Ons sal die leiding van die Stad  

Kaapstad hierin volg. 

 

Baie dankie aan die gewese en 

huidige deelnemers vir julle 

ondersteuning!  

Ek hoop dat julle veilig bly en dat ons 

ons pogings om indringers in die 

Reservaat te beheer, spoedig kan 

hervat. 
 

Kontak: 
 James Silberbauer 078 306 1660 

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

Posadres:  Posbus 2075, Somerset-Wes 7129  E-pos: info@helderbergnaturereserve.co.za   

  Besoekersentrum  021 851 4060  Mike Woods Omgewingsopvoedkundige Sentrum  021 444 9745  
 Webtuiste: www.helderbergnatuurreservaat.co.za 

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

Instagram:  Helderberg Nature Reserve 

 

Lede sal wees 

kennis gestel 

sodra ons 

Dag- en nagwan-

delings 

kan dit doen hervat. 

    Biologiese beheer: Galwespe (onaangetas deur Kovid-19)          
strem die verspreiding van langblaarwattel deur eiers in die 

groeiknoppe te lê, wat dan misvorming veroorsaak 

Christy de Witt omring deur langblaarwattel  

Sonder twyfel wag al die Vriende gretig dat die 

hekke oopgaan sodat almal die wonderlike na- 

tuurlike omgewing van die reservaat weer kan 

geniet. 

Veral die stappers – jonk, ouer en selfs baie ouer 

waardeer die vele paadjies wat die reservaat 

deurkruis.  Dit is rustig, afgesonder, onaangeraak 

en veilig vir ons almal. 

Ons wens die reservaatbestuur en personeel geluk 

met hulle toewyding en sorg van die bewa- ring 

en bevordering van hierdie spesiale habitat reg in 

ons midde. 

      - Don Reid 

Ons sien daarna uit om die reservaat gou weer te besoek. 

Hugh Middleton 


