
Lien Visagie leer die minister ’n les 
Deur Julian Jansen Sondag 01 Maart 2015 04:50  

In die Witzenberg in die Wes-Kaap is hulle besig om grondhervorming rég te doen, 
berig Julian Jansen.  

Lien Visagie, direkteur van die Eyethu Intaba-grondhervormingsprojek. 

 “ By Eyethu Intaba produseer swart boere reeds wêreldklas uie en is reeds so 
suksesvol dat boere reeds ’n paar kapitaalprojekte uit eie fondse kon 
finansier. ”  

Grondhervormingsprojekte is dikwels bekend om al die verkeerde redes. 

Dit is berug oor die hoeveelheid projekte wat op skouspelagtig tragiese maniere misluk het, eerder as vir die 
suksesse. 

In die Witzenberge in die Wes-Kaap, die vrugbare gebied wat die plase by Ceres, die Koue Bokkeveld, Wolseley, 
Tulbagh en die Ceres-Karoo insluit, is ’n paar boere wat meen hulle het die heilige graal van suksesvolle 
bemagtigingsprojekte gevind.  

In so ’n mate dat hulle onlangs die ANC se sekretaris-generaal, Gwede Mantashe, en ŉ kabinetsafvaardiging na 
die streek genooi het om te wys presies wat moontlik is as ’n hele gemeenskap saamwerk om grondhervorming 
te laat werk.  

Dié plan, PALS, (Partnership in Agricultural Land Solutions) wérk, sê die skrywer daarvan, Gerrit van Vuuren.  

Van Vuuren, ŉ prokureur op Ceres en ook die projekleier, sê dié vennootskap is gevorm ná ’n ooreenkoms 
tussen kommersiële boere, die Witzenberg-munisipaliteit en die plaaslike gemeenskap.  

Dié ooreenkoms behels die vestiging van suksesvolle swart boere en die oordra van eienaarskap van 
landbougrond na hierdie boere. Die hele gemeenskap word inklusief betrek en die visie is om dit uiteindelik ook 
uit te brei na ander gebiede en landbouverwante aktiwiteite.  

Die hele projek word gekoördineer deur die Witzenberg-sentrum, ’n soort “eenstopdienssentrum” wat die 
verskeie projekte, opleiding en mentorskappe monitor en fasiliteer.  

Daar is reeds twee loodsprojekte: Eyethu Intaba (Ons Berg) op die plaas Disselfontein in die Koue Bokkeveld, 
asook Bestwill Farming, ŉ projek van die Lakenvlei Boerdery buite Ceres. 

By Eyethu Intaba produseer swart boere reeds wêreldklas uie en is reeds so suksesvol dat boere reeds ’n paar 
kapitaalprojekte uit eie fondse kon finansier. 

’n Pypleiding is aangelê om watervoorsiening te verbeter, twee pompstasies is gebou, 30 ha ou boorde is 
vervang en vergroot tot 40 ha (met die plan om dit uiteindelik uit te brei tot 120 ha) en 80 ha landerye is voorsien 
van besproeiing- en dreineringstelsels met die oog op groenteverbouing. 



 
Uielande van die Eyethu Intaba-projek in die Koue Bokkeveld. 

 
Pieter du Toit, besturende direkteur van die Du Toit Groep, Gugile Nkwinti, minister van landelike 
ontwikkeling en grondhervorming, Gwede Mantashe, sekretaris-generaal van die ANC, en 
Pamela Tshwete, adjunkminister water en sanitasie.  
 
Die Lakenvlei Boerdery se Wilhelm van Wyk het swart boere bygestaan met die stigting van die Bestwill Farming-
maatskappy. Hulle het reeds 20 ha appels aangeplant op die plaas Beste Wens, en oes reeds hierdie seisoen. 
Hulle het reeds planne om hul aanplantings tot 40 ha uit te brei. 

Die ANC se sekretaris-generaal is op sy onlangse besoek vergesel van Gugile Nkwinti, minister van landelike 
ontwikkeling en grondhervorming, Senzeni Zokwana, minister van landbou, asook Pamela Tshwete, 
adjunkminister van waterwese. 

Op Disselfontein het die groep die vriendelike en joviale Lien Visagie, ’n direkteur van Eyethu Intaba en 
aandeelhouer, ontmoet. 



Die spraaksame Visagie het op ’n praktiese, eenvoudige manier aan die hoëvlak-afvaardiging geïllustreer hoe die 
unieke projekte werk. 

Sy het met water ’n kring op die grond getrek en gesê waar sy voorheen buite dié kring was, is sy en haar 
medeaandeelhouers nou saam met die kommersiële vennoot binne die kring. 

Nkwinti en Zokwana het toe hande gevat met Van Vuuren en saam met Visagie in haar kring gaan staan om hul 
verbintenis tot die inisiatief te toon. 

Die projekte waarvan Visagie praat is ontwerp volgens die sogenaamde PALS- raamwerk – ’n plan wat deur Van 
Vuuren en sy span van Joubert Van Vuuren Ingelyf ontwikkel en verfyn is, met inagneming van gebreke in vorige 
grondhervormingsmodelle. 

Die plan berus op ’n paar beginsels: 

■ Deelnemende kommersiële boere skenk 30% van die aandele in ’n projek aan die begunstigde boer(e). Die 
projek is só gestruktureer dat die begunstigde aandeelhouers ’n veto oor alle belangrike besluite het. 

■ Die verhouding tussen die begunstigde en die kommersiële vennoot gee die swart begunstigde beter toegang 
tot finansiering, en waarborg toegang tot markte. 

■ Die begunstigde boer word gevrywaar van skuld solank hy ’n minderheidsaandeelhouer in die nuwe 
maatskappy is. 

■ ’n Unieke werkerstrust ontvang ’n gedeelte van die wins vir gemeenskapsprojekte van hul keuse. 

■ Die swart aandeelhouer kry dadelik ’n opsie om die meerderheid aandele te koop. 

■ Die Witzenberg-sentrum verskaf ’n straatadres van waar beplanning, finansiering, koördinering, fasilitering 
asook monitering- en mentorskapfunksies geïmplementeer word. 

Prof. Nick Vink, ’n landbou-ekonoom verbonde aan die Universiteit Stellenbosch, noem dit “ ’n radikale nuwe 
raamwerk vir grondhervorming”. 

Die Witzenberg-munisipaliteit, as strategiese vennoot, glo dié grondhervormingsmodel kan die ontwerp vir 
grondhervorming in Suid Afrika wees, sê David Nasson, munisipale bestuurder. 

Ongeveer 40% van die inwoners hier bly in die landelike gedeelte. 

■ Kyk die video oor die Witzenberg-vennootskap: 

Gegewe die armoede en verskeie maatskaplike euwels is hulle uiteraard bekommerd, sê hy. 

“Die model wat voorgehou word bied aan die minder bevoorregte groepering die geleentheid om voordeel daaruit 
te trek, en kan ook vooruitstrewende swart landbouers kweek,” sê Nasson. 

Die plase waarop die PALS-projekte kom, beslaan meer as 12 000 ha. Die produktiewe besproeiingsgrond op die 
plase is ongeveer 4 200 ha se vrugte- en groentegrond. 

Die aanvanklike doel was om ŉ verdere 3 000 ha se besproeiingsgrond vir projekte te verkry, maar deelname van 
kommersiële boere was so oorweldigend dat konsepprojekte nou 4 200 ha besproeibare grond op meer as 
12 000 ha se plase beslaan. As wêreldbekende vrugtegebied is die fokus op hoëwaardebesproeiingsgrond en 
word daar gemik om die teiken van 20% wat in die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP) neergelê word, te 
oorskry. 

Planne is reeds in plek om die PALS-projekte op ’n verdere 40 bestaande plase te implementeer. 

Projekte word ook op nuwe plase beplan waar oortollige of surpluswinterwater gebruik kan word om 
besproeiingskemas uit te brei. 

Daar word beraam dat 4 000 ha nuwe besproeiingsgrond sowat 12 000 nuwe werksgeleenthede in die 
Witzenberg-gebied kan skep. Hiermee saam word ander projekte beoog wat ekonomiese groei sal stimuleer, 
soos pakhuise, koelkamers, spoorvervoerdienste en toerisme. As deel van die strategie word beoog om reeds 
bestaande swart boere suksesvoller te maak en om aandeelhouerskemas wat destyds ooreenkomstig vorige 
regeringsbeleid geïmplementeer is, te verbeter. 

Van Vuuren sê om hierdie rede is die Witzenberg-inisiatief nie net ’n grondhervormingsplan nie, maar ’n 
geïntegreerde ontwikkelingsplan wat ook opleidingsgeriewe, behuisingsprojekte, gemeenskapsprojekte en 
opvoedkundige projekte insluit. 

As deel hiervan het die vennote hulle verbind tot ŉ strewe na beste praktyke ten opsigte van behuising, geriewe 
vir werkers, arbeidsverhoudinge en ’n volhoubare gesonde omgewing. 



Saam met staatsdepartemente word nou geskaaf aan objektiewe kriteria waarvolgens mense met potensiaal 
beoordeel en opgeneem kan word in projekte. 

Van Vuuren verduidelik dat dit nodig is omdat vrugteboerdery nie net tegnies ingewikkeld is nie, kandidate moet 
ook oor die nodige leiersvaardighede, organiseringsvermoë en bestuursvaardighede beskik omdat sulke 
vaardighede uiteindelik amper belangriker is as tegniese kennis van boerdery. 

Swart boere gaan nie net in die diep kant ingegooi word en op hul eie gelaat word nie, sê Van Vuuren. 

“Deur middel van opleiding aan onder meer die Koue Bokkeveld-opleidingsentrum en mentorskapprogramme en 
vaardigheidsontwikkeling deur bestaande kommersiële boere, word daar ’n pad gestap met die nuwe boere 
totdat alle rolspelers tevrede is dat hulle op hul eie voete sal kan staan.” 

Die Wes-Kaapse LUR vir ekonomiese geleenthede, Alan Winde, sê sy departement gaan vanjaar dalk al geld 
bewillig vir ’n direktoraat vir grondhervorming en as ’n “ministeriële projek”. 

Winde het aan Weekliks gesê navorsing deur die departement van landbou toon dat ’n minimum bedrag van 
R2,14 miljard per jaar oor die volgende 15 jaar benodig word net om die grondoordragteiken van die NOP in die 
Wes-Kaap te bereik. 

Winde sê die enorme syfer maak dit duidelik dat die vennootskapbenadering, met die private sektor en finansiële 
instellings as vennote, die enigste uitweg is as die regering beduidende vordering met grondhervorming wil 
maak. 

“As beleidsmakers is dit die regering se rol om rompslomp te verminder en te verseker dat ’n gunstige omgewing 
vir grondhervorming geskep word”. 

Prof. Mohammad Karaan, dekaan van die departement landbouwetenskappe aan die Universiteit Stellenbosch 
en ’n medeskrywer van die NOP, meen kommersiële boere moet op groter skaal inisiatief neem met 
grondhervorming. 

Karaan sê boere moet “onder geen wanindruk verkeer nie: “ ’n Gesloer (met grondhervorming) speel in die hande 
van linkse aktiviste wat die volgende krisis in die landbou beplan.” 

 

 


