
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'N ARGEOLOGIESE ONDERSOEK VAN DIE 
OLIFANTSPRUITDAMTERREIN, NYLSTROOM-
OMGEWING 
 
 
 OPSOMMING 
 
'n Ondersoek van die Olifantspruitdamterrein is gedoen met die doel om alle voorwerpe, 
verskynsels en strukture van argeologiese en historiese belang te identifiseer. Hieruit blyk dit dat 
die omgewing reeds sedert Middel Steentydperk tye deur die mens bewoon is, dit wil sê 'n 
periode van nagenoeg 120 000 jaar. Daar is egter niks in die ondersoekgebied aangetref wat die 
ontwikkeling van die dam verhinder nie. 
 
 ABSTRACT 
 
A survey of the Olifantspruit dam site was done with the aim of identifying all objects, features 
and structures of archaeological and historical importance. From this it was deduced that humans 
have been living in this area since the Middle Stone Age, a period spanning approximately 120 
000 years. However, nothing of particular significance, that would prevent the dam from being 
built, was found in the area surveyed. 
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'N ARGEOLOGIESE ONDERSOEK VAN DIE 
OLIFANTSPRUITDAMTERREIN, NYLSTROOM-OMGEWING 
 
 
 
 
 
1. DOELSTELLING 
 
 
Die opname is gedoen op versoek van Theron Prinsloo Grimsehl & Pullen (PTA) ING., 
Raadgewende Ingenieurs vir die Stadsraad van Nylstroom. 
 
Die doel van hierdie deel van die opname was die opsporing, identifisering en toepaslike 
dokumentering van alle vindplekke, verskynsels en strukture van argeologiese en 
historiese belang, binne die grense van die ondersoek gebied, wat aangedui word as die 
Olifantspoortdamterrein, asook 'n potensiële padverlegging (kyk kaart 1). Die 
sensitiwiteit van elke opgespoorde vindplek, verskynsel of struktuur is geëvalueer in 
terme van die voorkoms, toestand, uniekheid en die navorsingspotensiaal daarvan. Hierop 
gebaseer word aanbevelings gemaak wat in 'n meesterplan, soos saamgestel deur Theron 
Prinsloo Grimsehl & Pullen (PTA) ING. en wat ontwikkelingsvoorstelle vir die 
genoemde gebied bevat, geïnkorporeer kan word. 
 
 
 
2. TERREINBESKRYWING 
 
 
Die terreinmorfologie kan beskryf word as lae berge met 'n matige reliëf. Minder as 20% 
van die oppervlakte van die gebied het hellings met minder as 5%. Die vernaamste 
topografie verskynsels van die ondersoekgebied, kan breedweg onderverdeel word in 
- die stroombeddings van die verskillende spruite 
- die vloedvlaktes aan weerskante van die spruite 
- die berghellings wat die damkom omring 
 
Volgens Acocks (1975) val die ondersoekgebied op die grens tussen die oorgang van die 
Suuragtige gemengde bosveld na die Suurbosveld. Die geologie van die gebied bestaan 
hoofsaaklik sandsteen van die Waterberggroep van die Transvaal Opeenvolging. 
 
 
 
3. METODIEK 
 
 

3.1 VOORONDERSOEK 
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'n Ondersoek van die verbandhoudende literatuur is gedoen alvorens die opname in die 
veld plaasgevind het. Dit is gedoen met die oog op die vasstelling van die potensiaal van 
die gebied, asook tot watter mate vorige navorsers reeds in die gebied gewerk het. 
Verskillende antropologiese en argeologiese bronne is geraadpleeg, byvoorbeeld Van Riet 
Lowe (g.d.), Holm (1966) and Van Warmelo (1977). 
 
Verder is topokadastrale kaarte en lugfoto's, verskaf deur die Opdraggewer, ook 
bestudeer. Geen spesifieke inligting kon hieruit verkry word nie. 
 
Die verskillende inskrywings in die Archaeological Data Recording Centre (ADRC) is 
ook geraadpleeg. Geen inligting wat spesifiek op die ondersoekgebied van toepassing is, 
kon hieruit verkry word nie. Argivale bronne in die Transvaalse Argiefbewaarplek, 
Pretoria, is ook bestudeer. 
 
 
3.2 VELDOPNAME 
 
Die veldopname is aangepak met inagneming van die inligting verkry uit die 
voorondersoek en 'n terreinbesoek saam met die Opdraggewer. Dit is verder aangevul met 
inligting wat verkry is uit onderhoude wat ter plaatse met 'n aantal lokale inwoners 
(grondeienaars sowel as arbeiders) gevoer is. 
 
Die opname is gedoen volgens algemeen aanvaarde argeologiese beginsels en aannames 
en was gemik op die opsporing en identifisering van alle verskynsels.  
 
Vir hierdie doel is 'n denkbeeldige ruitnet oor die area uitgemeet om die ondersoek 
daarvan te vergemaklik. Die terrein is deur die twee ondersoekbeamptes te voet 
deurgestap en alle areas wat beskou is om 'n besondere hoë potensiaal vir menslike 
benutting te hê, is volgens hierdie ruitnet ondersoek en is visueel inspekteer. Aspekte wat 
spesifiek hier van toepassing is, is gebiede met versteurde of sekondêre plantegroei, 
kranse waarin moontlik grotte en skuilings kan wees, stroombeddings en onnatuurlike 
topografiese verskynsels soos slote, keerwalle en gate.  
 
 
3.3 DOKUMENTASIE 
 
Alle vindplekke, verskynsels en strukture wat identifiseer is, is op 'n standaard wyse 
beskryf en die spesifieke ligging daarvan is op kaarte, soos verskaf deur die opdraggewer, 
aangebring. Die koördinate (lengte- en breedtegraad) is deur middel van die Global 
Positioning System (GPS) vasgestel en op kaart geplaas. (Volgens die vervaardiger van 
hierdie apparaat, moet vir 'n mate van afwyking toegelaat word.) 
 
 
3.4 AANBIEDING VAN INLIGTING 
 
Die bespreking van dit wat gevind is, word chronologies eerder as geografies aangebied. 
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Dit dra daartoe by om 'n geheelbeeld te skep van die menslike bewoning en benutting van 
die gebied. Die volgende aspekte is van belang: 
 
- Die bespreking van dit wat tydens die opname gevind is, word geïntegreerd aangebied 
met die inligting wat uit die literatuurondersoek verkry is. Interpretasie word dus reeds by 
die identifisering van die vindplek of verskynsel gedoen. 
 
- Die evaluasie wat gedoen word, is daarop gemik om die vindplek of verskynsel in 
konteks van die groter gebied te plaas en dus die impak daarvan beter te kan evalueer. 
 
- Alle aanbevelings wat gemaak word, word gedoen met inagneming van die Wet op 
Nasionale Gedenkwaardighede, Wet 28 van 1969. Geen materiaal is tydens die opname 
ingesamel nie. 
 
 
 
4. VOORWERPE, VINDPLEKKE EN VERSKYNSELS 
 
In die ondersoek is daar na kulturele verskynsels in die breedste sin van die woord gekyk. 
Hiervolgens is 'n aantal verskynsels aangetref wat nie by die opname ingesluit word nie. 
Dit sluit hoofsaaklik gruisgate, waar grond vir die bou van die pad uitgehaal is, damme 
wat nog in gebruik is, heinings en so meer in. Alle vindplekke word op kaart 2 aangedui. 
 
 
4.1 STEENTYDPERK 
 
Enkele Middel Steentydperkwerktuie (c. 120 000 tot 50 000 jaar BP.)1

 

 is in die lope van 
die verskillende spruite gevind. Al hierdie werktuie (n = 6) toon tekens van verwering, 
wat daarop dui dat die vindplekke nie die plek van oorprong is nie, maar dat die werktuie 
redelik ver in die spruite afgespoel het. Die voorkoms van hierdie werktuie is egter so 
gering dat dit as van geen belang geag kan word. 

 
4.2 YSTERTYDPERK 
 
Geen vindplekke, verskynsels en strukture daterende uit hierdie periode (c. 1800 - 150 
jaar BP) is binne die grense van die ondersoekgebied gevind nie. 
 
 
4.3 HISTORIESE TYDPERK 
 

                                                 
     1 BP. = Before present. 
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Verskeie verskynsels wat uit hierdie periode dateer, is geïdentifiseer. Dit dateer 
meerendeels alles tot die laaste paar dekades van die huidige eeu. 
 
 
4.3.1 Arbeiderwonings  
 
Omskrywing
Hierdie verskynsels bestaan grootliks uit fondasies van wonings wat vroeër deur 
plaasarbeiders benut was en enkele stukke kulturele materiaal soos bottels en stukke 
metaal kom nog voor. Daar kon geen grafte in die onmiddelike omgewing opgespoor 
word nie. 

: 

 
Ligging
Hierdie verskynsels kom voor op die plaas Olifantspoort 414KR. 

: 

GPS: S 24° 39' 36.6"; O 28° 29' 40.4" 
 
Bespreking
Die verskynsels is redelik naby die potensiële padverlegging, soos deur die verskillende 
landmeterbakens aangedui,

: 

2

 

 geleë en sal daardeur vernietig word. Volgens plaaslike 
segspersone is hierdie wonings in die vroeë 1980's ontruim. Dit behoort ook nie veel af te 
wyk van dit wat in die algemeen in die groter Waterberggebied aangetref sal word nie. 

Evaluering
Kultureel en histories gesproke is daar geen motivering vir die bewaring van hierdie 
strukture nie en die vernietiging daarvan sal nie 'n negatiewe impak wees nie. 

: 

 
Verwysings
Geen. 

: 

 
 
4.3.2 Ou opstal 
 
Omskrywing
'n Onbewoonde opstal, wat die huis, buitegeboue en -strukture, byvoorbeeld 'n ou 
bakoond, asook die tuin en boord insluit. Tekens van 'n tweede, vroeëre opstal kom ook 
voor. Op 'n stadium 'n paar jaar gelede het die eienaars hier 'n teetuin gehad waar reisigers 
verversings kon nuttig. 

: 

 
Ligging
Die opstal is geleë op die oostelike oewer van die spruit, tussen die pad en die spruit op 
die plaas Rietspruit 412KR. 

: 

                                                 
     2 Volgens die kaart verskaf deur die Opdraggewer sal die pad aan die suidekant van hierdie vallei kom. Die 
landmeterbakens kom egter aan die noordekant van die vallei voor. Dit is laasgenoemde posisie waar die opname gedoen 
is.  
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GPS: S 24° 38' 54.4"; O 28° 28' 29.4" 
Bespreking
Dit blyk of hierdie opstal een van die enigstes is wat heeltemal deur die water van die 
beoogde dam bedek sal word. Buiten die woonhuis, is die strukture tans in 'n baie 
vervalle toestand. Daar word egter aanvaar dat daar niks inligting hier verlore sal gaan 
wat nie reeds in die breë verband van die Waterberg deur ander opnames ingesamel is nie 
(kyk Aukema g.d.). 

: 

 
Evaluering
Na ons oordeel sal die bou van die dam en die oorstroming van die opstal nie 'n groot 
negatiewe impak wees nie. 

: 

 
Verwysings
Aukema (g.d.); persoonlike mededelinge deur plaaslike inwoners. 

: 

 
 
4.3.3 Klipstapel  
 
Omskrywing
'n Hoop klippe, ongeveer 1 meter hoog en 1 meter in deursnee. 

: 

 
Ligging
In 'n kloof op die plaas Olifantspoort 414KR. 

: 

GPS: S 24° 39' 42.9"; O 28° 28' 44.5" 
 
Bespreking
Dit het heel moontlik op 'n stadium as baken vir 'n grensdraad of iets dergliks gedien. 

: 

 
Evaluering
Daar kan, met die bestaande inligting ter hande, geen waarde aan hierdie verskynsel 
geheg word nie. Na ons oordeel sal die bou van die dam en die oorstroming van dié 
verskynsel nie 'n negatiewe impak wees nie. 

: 

 
Verwysings
Geen. 

: 

 
 
4.3.4 Arbeiderswoning  
 
Omskrywing
Fondasies van wat moontlik arbeiderswonings kon gewees het. Dit is van klip en klei 
gebou. Tien meter suid hiervan word 'n struktuur wat moontlik 'n graf kan wees, 
aangetref. Dit is ongeveer 2 meter x 1 meter groot en van noord na suid georiënteer. 

: 

 
Ligging
Dit is geleë op die plaas Olifantspoort 414KR, baie naby aan die posisie waar beplan 

: 
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word om die damwal op te rig 
GPS: S 24° 39' 41.7"; O 28° 28' 35.3" 
 
Bespreking
Volgens lokale inwoners en persoonlike ervaring is dit hoogs onwaarskynlik dat hierdie 
wel 'n graf sal wees. Maar, dit was in sommige gevalle gebruiklik gewees dat 'n oorledene 
baie naby aan die woning begrawe word, waarna die totale woning ontruim word. Dit 
weens hierdie rede dat daar kennis van dié verskynsel geneem moet word.  

: 

 
Evaluering
Daar is geen aanduiding dat hierdie stukture van enige kulturele en historiese  belang is 
nie en dit behoort ook nie veel af te wyk van dit wat in ander dele van die groter 
Waterberggebied voorkom nie. Die uitsondering is egter die struktuur wat moontlik 'n 
graf kan wees. 

: 

 
Verwysings
Geen. 

: 

 
 
4.3.5 Arbeiderswoning 
 
Omskrywing
Fondasie en mure van strukture wat moontlik arbeiderwonings kon gewees het. Dit is van 
klei en latte gebou. 

: 

 
Ligging
Dit is ongeveer 50 meter suid van die vorige verskynsel (4.3.4) op die plaas Olifantspoort 
414KR geleë. 

: 

GPS: S 24° 39' 46.0"; O 28° 28' 32.8" 
 
Bespreking
Alhoewel die konstruksietegniek wat hier gebruik is afwyk van dit wat by ander 
soortgelyke strukture in die ondersoekgebied aangetref is, is dit nie vreemd nie. Dit 
behoort ook nie af te wyk van dit wat in ander dele van die groter Waterberggebied 
aangetref sal word nie. 

: 

 
Evaluering
Daar kan, met die bestaande inligting ter hande, geen waarde aan hierdie strukture geheg 
word nie. Na ons oordeel sal die bou van die dam en die oorstroming daarvan nie 'n 
negatiewe impak wees nie. 

: 

 
Verwysings
Geen. 

: 

 
 
4.3.6 Ou opstal 
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Omskrywing
Die oorblyfsels van veral die fondasies van 'n verskeidenheid strukture. Van die strukture 
is reghoekig en twee is uit sement gebou, terwyl ander van klip en klei is. Sirkelvormige 
strukture uit klip en klei kom ook voor. 

: 

 
Ligging
Die strukture is redelik naby die pad, aan die oostekant daarvan, op die plaas Rietspruit 
412KR geleë. 

: 

GPS: S 24° 39' 26.7"; O 28° 28' 27.1" 
 
Bespreking
Volgens lokale segspersone was hierdie 'n opstal wat dekades gelede reeds ontruim is. 

: 

 
Evaluering
Daar kan, met die bestaande inligting ter hande, geen waarde aan hierdie verskynsel 
geheg word nie. Na ons oordeel sal die bou van die dam en die oorstroming van die 
verskynsel nie 'n negatiewe impak wees nie. 

: 

 
Verwysings
Persoonlike mededelinge deur plaaslike inwoners. 

: 

 
 
4.3.7 Arbeiderswoning  
 
Omskrywing
'n Klein reghoekige struktuur gebou van klip en klei. 

: 

 
Ligging
Dit word op 'n effense hoogte, direk noord van die vorige verskynsel (4.3.6) op die plaas 
Rietspruit 412KR aangetref. 

: 

GPS: S 24° 39' 22.7"; O 28° 28' 30.0" 
 
Bespreking
Hierdie was moontlik die woning van 'n arbeider en die kanse is goed dat dit kontemporêr 
met die opstal (4.3.6 bo) sou wees. 

: 

 
Evaluering
Daar kan, met die bestaande inligting ter hande, geen waarde aan hierdie verskynsel 
geheg word nie. Na ons oordeel sal die bou van die dam en die oorstroming van die 
verskynsel nie 'n negatiewe impak wees nie. 

: 

 
Verwysings
Geen. 

: 

 
 
4.3.8 Klipsirkel 
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Omskrywing
'n Sirkelvormige struktuur, ongeveer 6 meter in deursnee. Dit is gebou van klip en klei. 

: 

 
Ligging
Dit kom oos van die pad op die plaas Rietspruit 412KR voor. 

: 

GPS: S 24° 39' 01.4"; O 28° 28' 36.4" 
 
Bespreking
Hierdie is in alle waarskynlikheid die basis van 'n rondawelstruktuur. Dit hou moontlik 
ook verband met ander tekens van bewoning (ou veekrale) wat in die onmiddelike 
omgewing daarvan voorkom. 

: 

 
Evaluering
Hierdie struktuur is baie naby aan die padverlegging gegleë en sal daardeur vernietig 
word. Dit blyk egter resent in oorsprong te wees en dus nie van groot betekenis nie. Die 
vernietiging daarvan sal nie 'n negatiewe impak wees nie. 

: 

 
Verwysings
Geen. 

: 

 
 
4.3.9 Grondpad 
 
Omskrywing
Sekondêre grondpad deur die ondersoekgebied. 

: 

 
Ligging
Die pad volg vir die grootste deel van die ondersoekgebied die oostelike oewer van die 
spruit, op die plase Rietspruit 412KR en Olifantspoort 414KR. 

: 

 
Bespreking
Volgens mnr. Corrie van Staden, 'n plaaslike boer, het hierdie pad baie historiese 
betekenis. Volgens hom is dit deur die Voortrekkers gebou en ook later deur die 
Zederbergkoets gebruik, lank voordat die huidige N1-roete in gebruik geneem is (+ 
1925). Volgens mnr. van Staden was die motivering vir die gebruik van hierdie roete 
klaarblyklik geleë in die feit dat dit weg is van die nat vleigebiede en die gevolglike baie 
muskiete, wat vir mens en dier op die trekpad nadelig kon gewees het. Dele van die 
spesifieke pad word steeds as die huidige grondpad gebruik en ander dele, onder andere 
met heelwat konstruksiewerk daaraan verbonde en wat redelik goed behoue is, is steeds 
sigbaar. 

: 

 
'n Ondersoek van ou kaarte en roete-aanwysings in die Staatskoerant kon egter nie hierdie 
opvatting van mnr. van Staden bevestig nie. In teendeel, daar is sedert vroegste tye reeds 
gebruik gemaak van 'n roete wat min of meer die huidige N1 roete insluit. 
 
Evaluering: 
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Op hierdie stadium bestaan daar nog nie finale uitsluitsel oor die historiese belang van 
hierdie roete al dan nie. Dit is egter slegs 'n klein deeltjie van die totale roete wat deur die 
bou van die dam beinvloed sal word en dan ook nie die dele waar daar uitvoerige 
konstruksiewerk gedoen is nie. Na ons oordeel sou die bou van die dam dus nie veel van 
'n negatiewe impak op die pad as geheel hê nie. 
 
Verwysings
Baines 1877; Jackson 1900; Jeppe 1878; Jeppe & Merensky 1868; persoonlike 
mededelinge. 

: 

 
 
 
5. SAMEVATTING EN EVALUERING 
 
Die evaluering van die belangrikheid van voorwerpe, vindplekke en verskynsels van 
argeologiese en historiese belang, is nie 'n maklike taak nie. Die groot rede hiervoor is die 
feit dat dit wat op enige gegewe tydstip en met 'n spesifieke doel voor oë as nie van 
belang geevalueer word nie, kan oor 'n aantal jare en vanuit 'n ander studie-opset van 
groot belang wees (kyk Sharrock & Grayson 1979). Daarom is daar deurgaans gepoog om 
die geïdentifiseerde verskynsels in konteks van die groter geografiese gebied te evalueer. 
 
Uit die ondersoek is slegs twee verskynsels aangedui wat nadere ondersoek vereis: die 
pad en 'n verskynsel wat elemente van 'n moontlik graf kan wees. Bestudering van die 
beskikbare inligting dui egter daarop dat die belangrikheid van hierdie verskynsels nie 
groot is nie en gevolglik ook nie negatief op die ontwikkeling van die gebied sal 
impakteer nie. 
 
 
 
6. AANBEVELINGS 
 
Na ons oordeel is daar geen verskynsels, voorwerpe of vindplekke, wat binne die 
toegepaste metodologie gevind is, wat deur die bou van die dam of die padverlegging 
nadeling geraak sal word nie. 
 
 
 
7. BRONNE 
 
 
7.1 Gepubliseerde bronne 
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7.2 Ongepubliseerde bronne 
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7.3 Kaarte 
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1:250 000 Terreinmorfologiese kaart van Suid-Afrika: Pretoria: Staatsdrukker. 
1:250 000 Geologiese Reeks: 2428 Nylstroom. Pretoria: Staatsdrukker. 
1:50 000 Topokadastrale Reeks: 2428CB Nylstroom. Pretoria: Staatsdrukker. 
Baines, T. Map of the Transvaal, in Baines 1877. 
Jackson, Major H.M. Transvaal Farm Survey, 1900. 
Jeppe, F. Map of the Transvaal, 1878. 
Jeppe, F. & Merensky, A. Map of the Transvaal or South African Republic, 1868. 
 
 
7.4 Persoonlike mededelinge 
 
Onderhoude met verskeie plaaseienaars en arbeiders woonagtig binne die grense van die 
ondersoekgebied. 
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 24 Mei 1993 
Mnr J A van Schalkwyk 

 
AANDAG: Linda Rossouw 
 
Theron, Prinsloo, Grimsehl & Pullen 
Posbus 20120 
ALKANTRANT 
0005 
 
Geagte mev Rossouw 
 
OPNAME VAN KULTURELE HULPBRONNE TE NYLSTROOM 
 
Met verwysing na u versoek van 17 Mei 1993, bevestig ek hiermee weereens ons tariewe 
en uitgawes vir die projek. Ek dink dat ons ook op hierdie basis moet werk indien enige 
van die ander opsies moontlik ter sprake mag kom: 
 
1. Argeoloog @ R 70-00 per uur x 40 ure   R 2800-00 
2. Museumassistent @ R50-00 per uur x 40 ure   R 2000-00 
3. Hotelverblyf vir 2 persone vir 4 nagte  R 1000-00 
4. Reiskoste: 4x4 @ AA tariewe van 111,4c/km 
5. Verslag en foto's @ R15-00 per bladsy 
 
 
Die doel van hierdie deel van die opname sal wees die opsporing, identifisering en 
toepaslike dokumentering van alle vindplekke, verskynsels en strukture van argeologiese 
en historiese belang, binne die grense van die ondersoek gebied - laasgenoemde word 
natuurlik bepaal deur die spesifieke opsie wat ondersoek word.  
 
Die sensitiwiteit van elke sodanige vindplek, verskynsel of struktuur sal geëvalueer word 
in terme van die voorkoms, toestand, uniekheid en die navorsingspotensiaal daarvan.  
 
Hierop gebaseer word aanbevelings gemaak wat in 'n meesterplan, wat voorstelle vir die 
ontwikkeling vir die spesifieke opsie, soos saamgestel deur die opdraggewer, 
geïnkorporeer kan word. 
Die huidige kennis van die ondersoekgebied berus op die nagaan van verskeie 
databasisse, byvoorbeeld "Archaeological Data Recording Center" en ander opnames. 
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Geen inligting kon hieruit verkry word nie. Op hierdie stadium is dit onmoontlik om 
enigsins uitspraak te lewer oor die doen van 'n opname vir die drie alternatiewe opsies, 
aangesien ek nie weet wat die spesifieke ligging van die pyplyn en so meer is nie. 
 
Uit ondervinding weet ek dat die spektrum van verskynsels wat verwag word, wissel van 
Steentydperkwerktuie, rotskunsterreine, ystertydperkterreine en historiese verskynsels. 
Laasgenoemde word, volgens die Wet op Nasionale Gedenkwaardighede, omskryf as 
"any identifiable building or part thereof, marker, milestone, gravestone, landmark or tell 
older than 50 years." Hierby moet ook ingesluit word plekke, sonder enige fisiese 
kulturele verskynsels wat daaraan gekoppel word, maar wat van sentimentele, emosionele 
of religieuse waarde vir individue of groepe individue kan wees. 
 
Die voorlopige opname uit die databasisse, word opgevolg met 'n veldopname, wat 
uitgevoer word aan die hand van aanvaarde argeologiese metodes en beginsels. Al hierdie 
aktiwiteite is verder onderhewig aan die Wet op Nasionale Gedenkwaardighede, Wet 28 
van 1969, soos hersien in 1986. 
 
Meegaande vind u ook kommentaar op die voorgestelde inhoudsopgawe. Dit is deur 
myself en enkele kollegas, met 'n belang in GOB, opgestel. Ek hoop dat dit van waarde 
kan wees. 
 
Die uwe 
 
 
 
 
                   
J.A. VAN SCHALKWYK 
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 NYLSTROOM/NYLSVLEY IMPAKONDERSOEK 
 
 KOMMENTAAR OP VOORGESTELDE SKEMA 
 
 
SINOPSIS/BESTUURSOPSOMMING 
LYS VAN TABELLE, FIGURE, ILLUSTRASIES, ENS. 
 
1. INLEIDING 
1.1 Agtergrond 
1.2 Struktuur van verslag 
1.3 Verwysingsmetodiek en terminologie-metode 
1.4 Metodiek 
 
2. PROJEKBESKRYWING: OPSIES 
2.1 Olifantspruitdam 
2.2 Grondwater in opvangsgebiede van Klein en Groot Nyl 
2.3 Grondwater by Settlers 
2.4 Oppervlaktewater vanaf damme in Olifants- en Pienaarsriviere 
 
3. BESKRYWING/STATUS VAN STUDIEGEBIEDE (4) 
3.1 Inleiding 
3.2 Staatkundige status (distrikte, Lebowa e.a. grense, ens.) 
3.3 Fisiese eienskappe 
3.4 Hidrologiese/ekologiese eienskappe 
3.5 Biologiese/ekologiese eienskappe 
3.6 Sosio-ekonomiese eienskappe (sluit in grondgebruik, landelike, 

stedelike en industriële ontwikkeling, toerisme, huidige 
samelewing en gemeenskappe) 

3.7 Gesondheid? (is eintlik deel van 3.6) 
3.8 Infrastruktuur? (is eintlik deel van 3.6) 
3.9 Wat van minerale afsettings, -ontginning en energievoorsiening? 

(is deel van 3.6) 
3.10 Argeologiese en historiese terreine, geskiedenis (menslike) van 

die studiegebied(e) 
3.11 Estetiese gehalte (is sekerlik "sense of place") 
3.12 Ramsar Konvensie 
3.13 Watergehalte (hoort dit nie by 3.4?) 
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3.14 Administratiewe en statutêre raamwerk (wette en konvensies en 
ordonansies van toepassing op alle studiegebiede en opsies) 

 
4. OMGEWINGSINVLOEDBEPALINGS (Teoreties) 
4.1 Teoretiese raamwerk vir die projek en die prosedures wat gevolg 

(moet, sal) word 
4.2 Ondersoekspan: omgewingsinvloedverslag, verslae oor 

sleutelkwessies, spesialisverslae 
 
5. OMGEWINGSKWESSIES: INVLOED EN VERSAGTING 

DAARVAN 
5.1 Staatkundige status (?) 
5.2 Fisiese omgewing (sluit in hidrologie) 
5.3 Biologiese/ekologiese omgewing 
5.4 Sosio-ekonomiese omgewing (kan gesondheid, infrastruktuur, 

toerisme, grondgebruik, landelike en stedelike ontwikkeling, 
huidige samelewing en gemeenskappe en hul bewegingspatrone, 
ens. insluit) 

5.5 Argeologiese en historiese terreine, geskiedenis 
5.6 Estetiese gehalte ("sense of place") 
5.7 Ramsar Konvensie 

In die oorspronklike raamwerk hoort 5.4 nie afsonderlik te staan 
nie, maar is dit deel van alle aspekte (fisies, ekologies, histories, 
ens.) 

5.8 Limnologie: is dit nie deel van 5.3 (bo) nie? 
5.9 Post-konstruksie - is dit nie deel van "konstruksie" nie (wat in 

ieder geval nie apart staan nie)? 
By "omgewingsimpakte" moet in ag geneem word dat dit in 'n 
tweerigting proses gaan. So het die ekologiese elemente 'n 
ampak/invloed op elk van die opsies, en het elk van die opsies 
weer 'n impak/invloed op die ekologie. 
Dit spreek vanself dat daar 'n volle impakbepaling vir elk van 
die 4 opsies wenslik is. 

 
6. GEVOLGTREKKINGS (vir elke opsie) 
6.1 Belangrikste invloede (van elk van die 4 opsies) 

- omvang 
- tydsduur 
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- area waar geen impakte verwag 
word nie 

6.2 Vergelyking tussen die impakte 
6.3 Belangegroepe en ander groepe wat geraak word 
6.4 Die beginsel van volhoubaarheid, regverdigheid en 

doeltreffendheid (sustainability, equity, efficiency) 
6.5 Kompromieë tussen waterbehoefte en omgewingsimpakte 
 
7. AANBEVELINGS  
 
8. BEPERKINGS VAN DIE VERSLAG - wat is dit? 
 
9. VERWYSINGS - dit hoort by die spesialisverslae 
 
10. BYLAES - Ondersoekspan 

-betrokke belangegroepe 
- terme-lys 
- gedetailleerde tegniese 

verslae 
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Geagte mev Rossouw 
 
 
VERSLAG: ARGEOLGIESE OPNAME VAN DIE 
OLIFANTSPOORTDAMTERREIN 
 
Dit is met genoeë dat ons hiermee die verslag van die argeologiese ondersoek van die 
Olifantspoortdamterrein aan u voorlê. Indien u enige onduidelikheid oor die inhoud 
daarvan het, kontak my gerus by die Museum. 
 
Ten opsigte van die alternatiewe opsies wat vir die watervoorsieningsprojek oorweeg 
word, die volgende. Dit is baie moeilik om met sekerheid uitspraak te lewer oor wat 
gevind sal word of nie. Kultuurhulpbronne is nie in groot streke onderverdeelbaar soos 
wat met plant- en dierepopulasies die geval is en daar kan dus nie bloot na breë 
verspreidingspatrone verwys word nie.  
 
Uit 'n ondersoek van die beskikbare literatuur en my kennis van gebied, kan ek dit stel dat 
twee van die opsies, naamlik aanvulling uit die Roodeplaatdam en die Settlers boorgate, 
geen negtiewe impak op enige kultuurhulpbronne sal hê nie. Oor die Bo-Nylgebied is ek 
onseker. Indien daar 'n dam vir die gebied beplan word, sal daar eers 'n opname gedoen 
moet word. Vergelyk ek dit egter met dit wat by die Olifantspoortdamterrein aangetref is, 
moet ek voorspel dat daar in terme van Steen- en Ystertydperk verskynsels eweneens nie 
veel gevind sal word nie. Wat betref historiese tye, sal 'n mens na die verskillende 
plaasopstalle en dies meer moet kyk. Meer as dit kan ek op hierdie stadium nie sê nie. 
 
Ingeslote vind u ook 'n faktuur vir die bedrag deur u firma verskuldig aan die Museum vir 
die doen van hierdie ondersoek. Dit sluit ook die dag van die werkswinkel op 14 Mei in. 



 

 

 



 

 

 
 
Wees asseblief ook verseker van ons verdere samewerking en ondersteuning ten opsigte 
van hierdie projek. 
 
Met dank 
 
die uwe 
 
 
 
                
DIREKTEUR 



 

 

 
 
1. Argeoloog @ R 70-00 per uur x 40 ure   R 2800-00 
2. Museumassistent @ R50-00 per uur x 16 ure   R  800-00 
3. Verblyf vir 2 persone R  230-00 
4. Reiskoste: 450km @ 111,4c/km R  501-30 
5. Verslag @ R15-00 per bladsy  (12 bladsye)

R 4526-30 
R  195-00 

Plus BTW  
               TotalR 5159-98 
R  633-68 



 

 

 
18. S 24° 38' 41.2"; O 28° 28' 04.2" 
19. S 24° 38' 54.4"; O 28° 28' 29.4" 
20. S 24° 39' 36.6"; O 28° 29' 40.4" 
21. S 24° 39' 42.9"; O 28° 28' 44.5" 
22. S 24° 39' 49.0"; O 28° 28' 36.1" 
23. S 24° 39' 41.7"; O 28° 28' 35.3" 
24. S 24° 39' 46.0"; O 28° 28' 32.8" 
25. S 24° 39' 22.7"; O 28° 28' 30.0" 
26. S 24° 39' 26.7"; O 28° 28' 27.1" 
27. S 24° 39' 01.4"; O 28° 28' 36.4" 
 
28. 24 37 53.9; 28 30 42.2 
 
 


