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1. INLEIDING  
 

Hierdie Nie-tegniese Opsomming bied ’n samevatting van 

die Konsep Basiese Evalueringsverslag (BEV) wat 

voorberei is vir die Pella Grootmaatwaterpypleiding 

Opgraderingsprojek (die Pypleidingprojek). Die Nie-

tegniese Opsomming is beskikbaar in Afrikaans en Engels 

en word aan belanghebbers versprei as ’n grondslag vir 

kennisgewing en kommentaar. 
 

Black Mountain Mining (Edms.) Bpk., filiaal van Vedanta 

Zinc International (VZI), besit en bedryf die Gamsberg 

Sinkmyn wat in Junie 2016 met mynboubedrywighede 

begin het. Water word tans uit die Oranjerivier bekom 

deur ’n inlaatpomphuis wat by Pelladrift (Figuur 1), 

bykans 30 km noordoos van die Gamsberg Sinkmyn 

(Figuur 5) geleë is. Black Mountain Mining (Edms.) Bpk., in 

samewerking met Sedibeng Water, beoog om die 

bestaande ou ondergrondse pypleiding en verwante 

infrastruktuur te vervang en op te gradeer. 
 

SLR Consulting South Africa (Edms.) Bpk. is aangestel deur 

Black Mountain Mining (Edms.) Bpk. as die onafhanklike 

Omgewingsimpakevalueringspraktisyn vir die Basiese 

Evalueringsproses (BE-proses) vir die beoogde 

opgraderings van die waterinfrastruktuur. 
 

 
Figuur 1. Onttrekkingstoring in die Oranjerivier 
 

2.  PROJEKBESKRYWING 
Die huidige vraag na water, met die Black Mountain 

Mynboubedrywigheid en Fase 1-konsentreeraanleg by die 

Gamsberg Sinkmyn, is 28 ML/dag; die bestaande 

innamewaterpompstelsel is ontwerp vir 40,8 ML/dag. Die 

opgradering van die bestaande ondergrondse pypleiding 

en verwante infrastruktuur word beoog om te verseker 

dat die pypleiding se vermoë sal kan voldoen aan die 

toekomstige vraag na water en om volkome benutting 

van die tans-gelisensieerde onttrekkingsvolume van 

44 ML/dag moontlik te maak. Met voltooiing van die 

pypleiding, sal eienaarskap oorgedra word aan Sedibeng 

Water. Hierdie nuwe pypleiding sal geleë wees in die 

bestaande servituut en sal water voorsien aan die 

beoogde Gamsberg Smelteryprojek en die bestaande 

Gamsberg Sinkmyn, Black Mountain-myn en die 

omliggende dorpe (met insluiting van Aggeneys, Pella, 

Pofadder en plaaslike grondeienaars). Tans is daar twee 

pypleidings in die servituut; een ondergronds en een 

bogronds (Figuur 2). 
 

 
Figuur 2. Bestaande bogrondse pypleiding in die 

bestaande servituut (Servituutnommer: K345/1981S) 
 

2. 1  Bestaande gemagtigde infrastruktuur 

Die volgende infrastruktuur bestaan reeds: 

• Onttrekkingstoring met pompstasie (Laaghefpomp); 

• 1,1 km pypleiding wat die Oranjerivier Pompstasie 

met die Waterbehandelingsaanleg (WBA) verbind; 

• Hooghefpompstasie; 

• Een ondergrondse grootmaatwaterpypleiding oor 

’n afstand van ~ 30 km vanaf die WBA tot by die 

Horseshoe Reservoirs;  

• Een bogrondse grootmaatwaterpypleiding oor ’n 

afstand van ~ 30 km vanaf die WBA tot by die 

Horseshoe Reservoirs, met insluiting van twee 

pompstasies;  

• Twee Horseshoe Reservoirs van 2 ML elk (altesaam 

4 ML) (Figuur 3); en 

• Krag vir die bestaande WBA en pompstasies word 

bekom by die Eskom Pelladrift Substasie. 
 

 
Figuur 3. Bestaande 2 ML Horseshoe Reservoir 
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2. 2  Voorgestelde infrastruktuur 

Benewens die uitbedryfstelling en opgradering van die 

30 km ondergrondse pypleiding tussen die WBA en die 

Horseshoe Reservoirs, word die volgende infrastruktuur 

beoog (sien ook Figuur 4): 

• Vervanging van laaghefpompe: 

• Nuwe laaghefpypleiding (vanaf die 

onttrekkingstoring tot by die pomphuis); 

• Nuwe kitsmenger, verhelderaar en 

doseerapparaat (by die bestaande WBA); 

• Nuwe filtreereenheid (by die bestaande WBA); 

• Opgradering van die ou hooghefpompstasie; 

• Vervanging van ou hooghefpypleiding; 

• Nuwe aanjapompstasie; 

• Nuwe Eskom Midway-substasie en kraglyn; en 

• Nuwe 2 ML Horseshoe Reservoir. 

 

Die afdelings hieronder bied ’n bondige beskrywing van 

die grondlynomgewing (aanvangsomgewing), die 

bevindinge van die impakevaluering, die Basiese 

Evalueringsproses en hoe belangstellende en 

geaffekteerde partye betrokke kan raak. 
 

 

 

 

 

 

 

3. HOE KAN U BETROKKE RAAK?  

Die Konsep BEV is tans beskikbaar vir oorsig en 

kommentaar. Die BEV sit die BE-proses uiteen wat tot op 

hede onderneem is, met insluiting van openbare 

deelname, en bied ’n beskrywing van die beoogde Projek, 

die geaffekteerde omgewing en die impakevaluering wat 

onderneem is. 

 

U kan betrokke wees deur:  

• hierdie Nie-tegniese Opsomming te lees – u kan 

toegang kry tot die volledige verslag op 

https://slrpublicdocs.datafree.co/public-documents 

/pellabar, wat toeganklik is van selfone wat op die 

Internet kan gaan, sonder dat daar datakoste sal 

wees;  

• kommentaar, vrae of knelpunte aan SLR te stuur by 

die kontakbesonderhede hieronder. 

 

Stuur u kommentaar asseblief aan: 

Mev. Kate Hamilton 

Suite 1 Gebou D, Monte Circle  

Montecasino-boulevard 178, Fourways 

Johannesburg, 2191 

Tel: 011 467 0945  

E-pos: khamilton@slrconsulting.com  

 

Kommentaar moet SLR bereik teen 2 Oktober 2020. 

 

 

Figuur 4. Vloeidiagram van Nuwe Waterinfrastruktuur (Pienk infrastruktuur is nuut, blou is bestaande) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Belyning van Beoogde Opgradering van Pella Grootmaatwaterpypleiding 
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4. WAT IS DIE VERNAAMSTE OMGEWINGS- 

EN MAATSKAPLIKE SENSITIEWE ASPEKTE? 

Die geaffekteerde omgewing kan in drie kategorieë 

verdeel word: (1) Fisies, (2) Biologies en (3) 

Maatskaplik.  
 

4. 1  Fisiese omgewing 

Die deel van die Noord-Kaapprovinsie waar die Projek 

geleë is, word as ’n warm woestynstreek geklassifiseer 

en het ’n droë klimaat waar reënval in die somer en 

winter (gemiddeld van 98 mm/jaar) kan voorkom, 

aangesien die gebied in ’n oorgangsone tussen winter- 

en somerreënvalgebiede geleë is (Figuur 6). Somers is 

warm met koeler winters. 
 

 
Figuur 6. Bestaande bogrondse pypleiding wat tussen 

Pella en die Gamsberg Sinkmyn loop  
 

Die plaaslike topografie word gekenmerk deur 

golwende vlaktes. Die omliggende vlaktes is ongeveer 

750–900 meter bo gemiddelde seevlak (mamsl), met 

die hoogste gebiede van die Gamsberg-inselberg wat 

wissel tussen 1 100 en 1 150 mamsl. 
 

Die Pypleidingprojekgebied is geleë in die benede 

Oranje Waterbestuursgebied (WBG) in die D81G en 

D82A kwaternêre opvangsgebiede. Die Subkwaternêre 

Vertakkings (SQR’e) van belang is die efemere T-Goob 

se Laagterivier oor ’n afstand van 20 km (D81G - 03731 

- SQR) en verwante sytakke. Die T-Goob se Laagterivier 

is grotendeels ’n natuurlike (Klas B) rivier. Die 

oorblywende waterlope van belang is sytakke van die 

efemere D81G – 03840 SQR en ’n sytak van die 

efemere D82A – 03779 SQR (Melkrivier). 
 

4. 2  Biologiese omgewing 

Die Pypleidingprojekgebied val oor gebiede wat as 

Kritieke Biodiversiteitsgebiede (CBA’s) geklassifiseer 

word: CBA1, CBA2, en Ekologiese Steungebiede (ESA’s) 

(Figuur 7).  
 

Die bestaande pypleidingserwituut is geleë in ’n gebied 

wat geklassifiseer is as Boesmanland Ariede Grasveld 

wat bestaan uit ongelyk vlaktes op ’n effens skuins 

plato en yl begroei is deur grasspesies, hoofsaaklik 

oorheers deur wit grasse. 621 plantspesies kom na 

verwagting in die projekgebied voor, waarvan ses 

spesies as spesies van bewaringsbelang gelys is 

(SCC’s)1. 

 

Die gebied rondom die beoogde grootmaat-

waterpypleiding het ’n algehele hoë sensitiwiteit. Die 

projekgebied strek tot in ’n gedeelte van die 

Haramoep- en Swartbergmyn Belangrike Voël- en 

Biodiversiteitsgebied (IBA), waar 149 voëlspesies na 

verwagting in die omgewing van die projekgebied sal 

voorkom, waarvan agt spesies hetsy op streek- of 

internasionale skaal as SCC’s gelys is2. Daarbenewens 

kom 65 soogdierspesies na verwagting daar voor, 

waarvan sewe SCC’s is; na verwagting 61 reptielspesies 

(twee SCC’s) en na verwagting 15 amfibiese spesies 

(een SCC). 
 

Wat akwatiese biodiversiteit betref, is daar twee 

hoofstelsels, synde die Oranjerivier en die T-Goob se 

Laagte. Die Huidige Ekologiese Toestand (PES) se 

kategorie vir beide stelsels word as grotendeels 

natuurlik (Klas B) geklassifiseer. Die grootliks natuurlike 

toestand van hierdie vertakkings is weens impakte op 

die instroom-habitat, kontinuïteit in vleilande en 

oewersone, vloeiveranderinge en matige potensiële 

impakte op fisiese-chemiese toestande (watergehalte).  

 

4. 3  Sosio-ekonomiese omgewing 

Die Projek is in die Khâi-Ma Plaaslike Munisipaliteit 

geleë, wat een van ses plaaslike munisipaliteite in die 

Namakwa Distriksmunisipaliteit in die Noord-

Kaapprovinsie is.  

 

Die Khâi-Ma Munisipaliteit het in 2016 ’n bevolking van 

~ 12 000 mense gehad. Bevolkingsdigtheid is om en by 

een persoon per vierkant kilometer, met die 

meerderheid van die bevolking wat in die landelike 

gebiede woon.  

 

Meer as 92 % van huishoudings woon in formele 

wonings, terwyl 6,4 % in informele wonings woon. Die 

algemeenste huistaal is Afrikaans (95 %). 

 

Byna 55 % van die bevolking in die ouderdomsgroep 

wat kan werk, het wel werk. Ongeveer 80 % van die 

werknemers van Black Mountain Mining (Edms.) Bpk. is 

van die Noord-Kaap, insluitend 60 % van die 

Namakwadistrik (hoofsaaklik Khâi-Ma- en Nama Khoi-

munisipale gebiede). 

 
1 Plants of Southern Africa (BODATSA-POSA, 2016) 

2 South African Bird Atlas Project, Weergawe 2 (SABAP2) 



 

 

 

 
 

Figuur 7: Sensitiwiteitskaart vir die Opgradering van die Pella Grootmaatwaterpypleiding 
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5. BEVINDINGE VAN IMPAKEVALUERING VIR DIE PELLA GROOTMAATWATERPYPLEIDING 

’n Impakevaluering is onderneem om die potensiële impakte wat verband hou met die beoogde oprigtings- en 

bedryfsfase van die Pella Grootmaatwaterpypleiding, te bepaal. Die bevindinge van hierdie evaluering is vervat in 

Tabel 1 en Tabel 2 hieronder.  

 

Tabel 1. Opsomming van Geïdentifiseerde Impakte tydens die Oprigtingsfase en die Gradering daarvan Vóór en Ná 

Versagting  

 

Impak Potensiële impak Impakgradering Vóór 

Versagting 

Impakgradering Ná 

Versagting 

Luggehalte Impak op omringende luggehalte Laag Baie laag 

Geraas Impak op omringende geraas  Laag Baie laag 

Erfenis Verlies aan erfenishulpbronne Baie laag Onbeduidend 

Akwatiese habitat Impakte op akwatiese habitat stroom-af 

weens oprigtingsverwante bedrywighede 

Laag Baie laag 

Watergehalte 

stroom-af 

Impakte op watergehalte stroom-af weens 

oprigtingsverwante bedrywighede 

Baie laag Onbeduidend 

Terrestriële habitat Impakte op terrestriële habitat weens 

oprigtingsverwante bedrywighede 

Laag Baie laag 

Fauna Impakte op fauna weens 

oprigtingsverwante bedrywighede 

Laag Baie laag 

Verkeer Impakte op verkeersvolumes weens 

oprigtingsverwante bedrywighede 

Medium Laag 

Sosio-ekonomies Impakte op plaaslike emplojering weens 

oprigtingsverwante bedrywighede 

Baie laag (+ief) Laag (+ief) 

Sosio-ekonomies Maatskaplike euwels weens invloei van 

bevolking 

Baie laag Onbeduidend 

 

Tabel 2. Opsomming van Geïdentifiseerde Impakte tydens die Bedryfsfase en die Gradering daarvan Vóór en Ná 

Versagting  

 

Geïdentifiseerde 

impak 

Potensiële impak Impakgradering Vóór 

Versagting 

Impakgradering Ná 

Versagting 

Luggehalte Impak op omringende luggehalte weens 

stof en ander emissies  

Onbeduidend N.V.T. 

Geraas Impak op omringende geraas weens 

bedrywighede tydens bedryf 

Laag Baie laag 

Akwatiese habitat Impak op akwatiese habitat stroom-af 

weens voortgesette rehabilitasie 

Laag Baie laag 

Watergehalte 

stroom-af 

Impak op watergehalte stroom-af weens 

bedrywighede tydens bedryf  

Laag Baie laag 

Terrestriële habitat Impak op terrestriële habitat weens 

voortgesette rehabilitasie 

Onbeduidend N.V.T. 

Fauna Impak op fauna weens 

instandhoudingsbedrywighede 

Onbeduidend N.V.T. 

Verkeer Impak op verkeersvolumes weens 

instandhoudingsbedrywighede 

Onbeduidend N.V.T. 

Sosio-ekonomies Impakte op plaaslike emplojering weens 

bedrywighede tydens bedryf 

Onbeduidend N.V.T. 
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6. BEV-BEVINDINGE EN AANBEVELINGS 

 

Die kumulatiewe impakte van die pypleidingprojek as 

gevolg van die direkte impakte van die pypleiding, 

saam met ander ontwikkelings in die gebied (veral die 

Gamsberg Smelteryprojek), is geëvalueer om van lae 

wesenlikheid te wees. Dit is hoofsaaklik te danke aan 

die afgeleë aard van die pypleidingserwituut en die 

beperkte oorvleueling van die Gamsberg 

Smelteryprojek se direkte gebied van invloed. Die 

beduidendste kumulatiewe positiewe impak van die 

Pypleidingprojek in kombinasie met die Gamsberg 

Smelteryprojek, is die potensiële maatskaplike voordele 

(direkte en indirekte werksgeleenthede) en ’n meer 

sekere watervoorsiening vir omliggende dorpe en 

watergebruikers. Negatiewe kumulatiewe impakte wat 

as gevolg van die verkeer wat tydens die 

Pypleidingsprojek se oprigtingsfase en die Gamsberg 

Smelteryprojek gegenereer word, kan ’n mate van ’n 

kumulatiewe impak op die N14 hê, maar daar is geen 

ander kumulatiewe impakte op die sekondêre 

ongeteerde paaie nie, aangesien dit onwaarskynlik is 

dat daar ’n oorvleueling in die gebruik van hierdie paaie 

sal wees.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. WAT GAAN VOLGENDE GEBEUR? 

Die onderstaande sal volgende gebeur:  

 

• Alle kommentaar wat ontvang word, sal as deel 

van ’n Kommentaar- en Antwoordverslag (KAV) 

aangespreek word. 

• Die BEV sal bygewerk word op grond van die 

kommentaar wat ontvang is en saam met die KAV 

by die Noord-Kaapse Departement van 

Omgewingsake en Natuurbewaring (DENC) 

ingedien word. 

• Die DENC sal dan 107 dae hê om die 

Omgewingsmagtiging hetsy toe te staan of te 

weier. 

 

Die BE-proses word in Figuur 8 uitgebeeld. 

 

Figuur 8. Basiese Evalueringsproses 
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