
 
 

DIE WATERTEKORT BLY ’N KRISIS, AL IS DIT ONDER BEHEER 
 

 
Die watervlak van die Voëlvleidam was op 1 Maart 2016 die laagste (22%) wat dit sedert die 
ontwikkeling van die dam in die vyftigerjare was. Swartland Munisipaliteit glo nietemin dat met die 
samewerking van al die rolspelers en die nakoming en toepassing van die Vlak 2- of 20%-
waterbeperkings, daar voldoende water tot die einde van Mei 2016 sal wees. Indien daar ’n normale 
reënseisoen voorlê, sal daar dus voldoende water wees. Dit is egter net so belangrik dat die 
waterbeperkings voortduur, selfs nadat dit gereën het, sodat damvlakke voldoende kan styg. 
 
Die laaste 18% van die water in die Voëlvleidam is moeilik bereikbaar aangesien daar ’n rif in die dam 
is wat verhoed dat die oorblywende water vry kan vloei na die inlaatwerke van die 
suiweringsaanleg. ‘n Sloot moet deur die rif gemaak word, of die water moet oor die rif gepomp 
word sodat dit na die inlaatwerke kan vloei. Die implementering van hierdie maatreëls is fase 1 van 
die gebeurlikheidsplan. Hiervoor is reeds reëlings getref sodat die nodige pompe en masjienerie 
beskikbaar is. 
 
Dit is nie bekend presies hoeveel water nog uit die dam onttrek kan word nadat die 18% vlak bereik 
is nie, maar die aanduiding is dat dit nog ongeveer 8% is. Kwaliteitsprobleme en verdere tegniese 
struikelblokke word verwag met die laaste 10% of die sogenaamde “dooie water”. 
 
As die huidige verbruik en verdamping as basis gebruik word, beteken dit dat die Swartland nog 
water het tot einde Mei, mits almal optimaal water bespaar. Tans sit ons nog met die situasie dat 
baie verbruikers met “diep sakke” bereid is om hemelhoë tariewe te betaal. Wat ons nou beleef is ŉ 
waterkrisis, nie ŉ geldkrisis nie. 
 
Wat Fase 2 van die gebeurlikheidsplan betref – indien die Voëlvleidam sou droogloop – voer ons 
reeds gesprek met landbouers wat oor voldoende ondergrondse water beskik sodat ons daarvan 
kan bekom. Hierdie oplossing bied egter sy eie uitdagings deurdat die water nie gesuiwer is nie en 
dit moeilik sal wees om dit in die waterverspreidingstelsel te voer. Om hierdie bronne te koppel aan 
die waterverspreidingstelsel het aansienlike koste-implikasies en verder sal dit nie geskik wees om 
as drinkwater te gebruik voordat dit nie gekook en/of gesuiwer is nie. 
 
Kortom: Swartland Munisipaliteit doen sy uiterste bes om te verseker dat daar voldoende water in 
die Voëlvleidam is, maar sekere verbruikers besef nie die omvang van die krisis nie. Ons moet almal 
saamwerk en NOU water bespaar terwyl daar nog water is. Soos hierbo aangedui, beskik die 
Munisipaliteit oor gebeurlikheidsplanne om die krisis te bestuur. 
 

Kantoor van die Munisipale Bestuurder, Malmesbury (Maart 2016) 


