
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

KENNISGEWING: OPDATERING OOR DIE STATUS VAN WATERVOORSIENING IN RAILTON 

 

Dit is met opregte waardering en begrip dat ons nederig om verskoning vra en 

versoek dat die gemeenskap geduld uitoefen terwyl ons die situasie hanteer.  

 

Ons sukkel sedert Maandag 25 Januarie 2021 om die lewering van waterdienste in 

Railton te normaliseer. Elke poging is aangewend om die diens te herstel, maar dit 

was ongelukkig nie moontlik nie. Die reservoir het op sy hoogste 15% bereik en dit is 

onvoldoende om Railton te voorsien. Railton gebruik na raming 1,5 miljoen liter per 

dag. Die bergingsvermoë van die twee reservoirs is altesaam 3 miljoen liter. Ons eie 

tegniese span kon nie ’n oplossing vind om die stabilisering van die reservoir se 

watervlak te help bespoedig nie. Ek het Woensdag 27 Januarie 2021 met drie 

instellings in verbinding getree om tegniese kundigheid te verskaf om die munisipaliteit 

met die oplossing van die probleem te ondersteun. Die instellings is GLS, ’n deskundige 

ingenieursfirma wat vir die ontwerp van die waternetwerk verantwoordelik was, die 

nasionale Departement van Watersake en Sanitasie en die Wes-Kaapse regering 

Departement van Munisipale Infrastruktuur (Wateringenieurswese). Die drie 

wateringenieurs, met gekombineerde ervaring van meer as 50 jaar, het ’n tegniese 

vergadering gehou om die werk wat reeds gedoen is, te assesseer en te beraadslaag 

oor wat gedoen kan word om die situasie reg te stel sodat die waterdienste kan 

stabiliseer.  

 

Op Donderdag 28 Januarie 2021 is ’n fisieke ondersoek by die dam, die Hermitage-

pompstasie, die watersuiweringsaanleg, die Railton-pompstasie, die hoofpyplyn en 

die Railton-reservoir onderneem. ’n Aantal terugslagkleppe en luguitlaatkrane is 

geïnstalleer en die afvloeiing vir verspreiding uit die reservoir is aansienlik verminder 

om die reservoir ’n kans te gee om behoorlik te herstel.  

 

Soos hierbo genoem was 15% die hoogste vlak wat die reservoir kon bereik, ongeag 

die feit dat herstelaktiwiteite wat oornag tussen 22:00 en 06:00 plaasvind, histories teen 

2% per uur verloop. ’n Lesing wat vanoggend 29 Januarie 2021 by die Railton-reservoir 

gedoen is, het die watervlak op 32% aangedui (die hoogste wat dit in sewe dae was). 

Ten spyte van die toename in die watervlak is daar steeds huishoudings in dele van 

Railton wat nie lopende water het nie. Die pomp wat geïnstalleer is, voldoen aan die 

vereiste spesifikasies en is aanpasbaar by die 200 mm-pyplyn ten einde die reservoir 

teen ongeveer 150 000 kiloliter per uur te voorsien. Verdere toetse vir lugverstopping 

word gedoen en ons oorweeg of een van die pompe vervang sal moet word, maar 

ons wag op die resultate van die tegniese assessering van die pomp en die pyplyn 

voordat enige besluite geneem word.   

 

 



  

Ons sal die stelsel nog 24 uur gee om te kyk of dit oornag herstel na meer as 50% teen 

Saterdag 30 Januarie 2021.  

 

As dit nie gebeur nie, sal ons moontlik die waternetwerk na alle inwoners van Railton 

vir minstens 24 uur moet afskakel.  

 

Ter voorbereiding hiervoor het ons die volgende in plek gestel: 

 

1. Ons het vier bykomende watertrokke gekry as ondersteuning vir wanneer ons 

besluit om af te skakel.  

2. Ons het eenduisend 25 liter-houers aangeskaf om eerstens bejaardes, COVID-

19- positiewe huishoudings en daarna die hoogliggende gebiede te voorsien. 

Ons sou ideaalgesproke aan almal houers wou voorsien, maar ons kan 

doodeenvoudig nie. Toon asseblief begrip vir die feit dat een 25 liter-houer per 

huishouding in die gebiede wat die ergste geraak word, die beste is wat ons 

op hierdie stadium kan doen. 

3. Ons het reeds vyf 10 000 liter-tenke vir die skole in Railton gekoop (d.w.s. VRT 

Pitt, Bontebok Primêr en Swellendam Sekondêr) sodat die skole in Railton nie 

deur die waterkrisis benadeel word nie. Met onderwysers en personeel wat in 

die eerste week van Februarie terugkeer, is dit uiters belangrik dat die skole 

toegerus is en vanaf Maandag 1 Februarie 2021 ononderbroke met hulle 

voedingskemas kan begin.  

Ons hoop en vertrou dat die lugkleppe, die terugslagkleppe asook die pomp en 

pyplyn voldoende sal herstel sodat dinge na normaal kan terugkeer. Indien nie, sal 

ons geen ander keuse hê as om weer af te skakel nie, met dieselfde 

gebeurlikheidsplan in plek. Wees gerus dat voor ons die netwerk afskakel, sal ons 

kennisgewings uitreik.   

 

Ons vra werklik om verskoning vir die ontwrigting, ongerief en versteuring in die diens, 

en bedank alle inwoners weereens by voorbaat vir hulle samewerking en geduld in 

hierdie verband.   
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