
 











 

 

 
 



 
 



 
 

 

 



 
 
All clippings above from: 
http://saldru.lib.msu.edu/dvd8/Mining%20Other%20Minerals%201991.pdf 

Sanlam se bande met omstrede Serina 
effektief verbreek  
SANLAM het sy verbintenis met die omstrede Serina-kaolienmyngroep  
effektief verbreek. Dit volg ná 'n herstrukturering van Federale  
Volksbeleggings (FVB) se bedrywighede. FVB is 'n volfiliaal van  
Sankorp, wat weer 'n filiaal van Sanlam is.  
Dit blyk uit 'n verklaring wat Vrydag uitgereik is dat FVB sy  
Basis-minerale-afdeling (Serina) aan Partnership Acceptances van  
Johannesburg vir 'n onbekende bedrag verkoop het.  
Dié aankondiging het gekom op dieselfde dag dat die Regering  
streng voorwaardes bekend gemaak het waaraan Serina moet voldoen  
wanneer hy kaolien teen Chapmanspiek in die Noordhoekvallei ontgin.  
Die herstrukturering behels ook die verkoop van FVB se belange  
in Continental China se tafelgerei-afdeling aan die bestuur van dié  
afdeling.  
Mnr. Emil Linde, hoof-regsadviseur en sekretaris van Sanlam,  
het by navraag gesê FVB het vroeër reeds aangedui dat hy van sy  



bates ontslae wil raak.  
Mnr. Linde het gesê die streng voorwaardes vir die ontginning  
is glad nie onverwags nie.  
Mnr. Sybrand van der Spuy, nuwe eienaar van die  
Serina-kaolienmyngroep, het Vrydag in 'n verklaring gesê hy wil die  
publiek ''die absolute versekering gee dat ek nie net die  
regsbepalinge van die mynlisensie in elke opsig sal nakom nie, maar  
dat ons voorstelle van die gemeenskap en spesiale belangegroepe sal  
oorweeg''. (the interests of the community and special interest groups will prevail) 
''Ons sal die neerslae op 'n verantwoordelike wyse ontgin om te  
verseker dat die vallei by Noordhoek feitlik nie versteur word  
nie,'' het mnr. Van der Spuy gesê.  
Hy nooi belanghebbendes om hom oor enige kwelvrae te bel.  
Mnr. Clive Keegan, voorsitter die Wes-Kaaplandse  
Streekdiensteraad (SDR) se grondbenuttingskomitee, het gister in  
reaksie op die Regering se goedkeuring van mynbedrywighede in die  
Noordhoekvallei gesê die SDR het nog geen aansoek vir die ontginning  
van kaolien ontvang nie. ''Ons sal verplig wees om regstappe teen  
die mynmaatskappy te doen indien ontginning begin voor ons  
toestemming verleen het.''  
http://152.111.1.88/argief/berigte/beeld/1992/06/15/8/8.html 
 
 
 
 
 
 
 

Aktueel 

Groen lig vir kaolienmyn ontlok opnuut 
teenstand Pretoria smoor toerisme 
dood, sê burgemeester  
''EK kan nie verstaan hoe 'n staatsdepartement teen die wense van die hele Kaapstadse 
publiek die groen lig vir die ontginning van kaolien in Noordhoek kan gee nie. Dit 
druis in teen alle demokratiese beginsels.'' Só het mnr. Frank van der Velde, 
burgemeester van Kaapstad, gister by navraag gesê oor die magtiging wat Serina 
Kaolin Works, 'n filiaal van Federale Volksbeleggings, verkry het om kaolien 
aanstaande jaar in die Noordhoek-vallei te ontgin. Dié magtiging is onderworpe aan 
sekere voorwaardes vir die rehabilitasie van die gebied. Die ontginning sal plaasvind 
op 26 ha van die Goede Hoop-landgoed bokant die Noordhoek-vallei, aan die 
oostelike hange van Chapmanspiek. Neerslae van kaolien is hier tot 70 m diep. Mnr. 
Van der Velde het gesê hy het nog nooit gesien dat die Kaapse publiek só verenig oor 
'n omgewingsvraagstuk staan as in hul stryd teen die kaolienontginning by Noordhoek 
nie. Altesame sestigduisend mense het reeds 'n petisie teen kaolienontginning in 
Noordhoek onderteken. ``Hier in Kaapstad probeer ek toerisme bevorder, terwyl hulle 



dit in Pretoria vir ons doodsmoor,'' het hy gesê. Mnr. Jannie Momberg, DP-LP vir 
Simonstad, het gesê hy is gekant teen die ontginning van kaolien by Chapmanspiek. 
``Kan Sanlam, met sy hoë profiel en aansien in omgewingsbewaring, met gevoude 
arms toekyk hoe dat gapende wonde van 30 m diep teen Chapmanspiek gelaat word 
deur die ontginning? ``Die onus rus nou by dié maatskappy om die ontginning te 
stop,'' het mnr. Momberg gesê. Benewens die skade wat die huidige ontginning aan 
die omgewing en die mense van Noordhoek en Chapmanspiek kan aanrig, kan dié 
ontginning nog 'n eeu lank aanhou, het hy gesê. Serina Kaolin Works het reeds drie 
ander blokke grond in die omgewing aangekoop vir ontginning. Mnr. John 
Butterfield, voorsitter van die Red Chapmanspiek-aksiegroep, het gesê dié groep 
begin binnekort met 'n publisiteitsveldtog teen die voorgestelde ontginning van 
kaolien in Noordhoek. Bewerings dat daar nie genoeg kaolien van hoë gehalte elders 
in Wes-Kaapland beskikbaar is nie, is ongegrond. Neerslae van kaolien van 'n hoë 
gehalte kom ook by Malmesbury, Saldanha, Vredenburg en Stellenbosch voor. 
Geologiese oorsig 'n Geologiese oorsig deur die Departement van Mineraal- en 
Energiesake oor die kaolien-neerslae by Chapmanspiek was volgens dié departement 
se eie erkenning nie akkuraat nie. Volgens die departement se oorsig is daar 3,5 
miljoen ton kaolien van hoë gehalte by Chapmanspiek. Serina se eie omvattende 
oorsig het aangetoon daar is slegs 1,1 miljoen ton kaolien van hoë gehalte daar. Dr. 
Douglas Hey, 'n bekende Kaapse bewaringskundige, het vroeër gesê die nadele wat 
ontginning vir toerisme in dié ekologies sensitiewe gebied inhou, oortref verreweg die 
voordele van mynontginning op die kort termyn. Hy het hom sterk teen ontginning 
uitgespreek.  

myne natuurbewaring 
Die Burger http://152.111.1.87/argief/berigte/dieburger/1991/11/28/4/5.html 
 

Aktueel 

Werk begin gou by Noordhoek 
WERK aan die kaolien-groef in die Noordhoek-vallei by Chapmanspiek sal binne 
maande begin, het mnr. Carl Tarrant, besturende direkteur van Serina Kaolin Works, 
gister gesê. Volskaalse mynbedrywighede sal volgens mnr. Tarrant binne twee jaar 
begin ondanks die sterk teenkanting van bewaringsbewustes. Sapa berig dat mnr. 
Tarrant gesê het dat dit sowat R75 miljoen sal kos om die groep te oorreed om van die 
mynprojek te laat afsien. As geldelike vergoeding aangebied word in ruil daarvoor dat 
die groep die mynprojek laat vaar, sal dit sowat R75 miljoen beloop. Hy sê die 
maatskappy het 'n tweede terrein naby die eerste gekoop. As die eerste myn uitgeput 
is, sal die tweede terrein gebruik word. Intussen het Sanlam by navraag in 'n 
verklaring aan Die Burger gesê dit is óf moedswillig óf kwaadwillig om Sanlam by 
die beoogde kaolienmyn-ontwikkeling in Noordhoek te betrek. Sanlam self is glad nie 
betrokke by hierdie ontwikkeling nie, lui die verklaring.  

myne natuurbewaring werk 
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