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Stellenbosch 2065. Stellenbosch oor 50 jaar.

Die gesprek handel oor waarheen Stellenbosch oppad is; is dit ‘n dorp wat ‘n stad wil
wees, is dit ‘n stad wat hom verbeel hy is nog ‘n drop? ‘n Wolf in skaapklere? Wat is die
langtermyn visie vir Stellenbosch?
Die paneel is:
•

Fasiliteerder: Eloise Rousseau; Stadsbeplanner, Stad van Kaapstad se departement
van ruimtelike beplanning en stedelike ontwerp. Eloise het voorgraads by
Stellenbosch Universiteit in Polimeer Wetenskap studeer en ‘n Meestersgraad in
stadsbeplanning en ‘n Meestersgraad in Ontwikkelingsfinansiering by die
Universiteit van Kaapstad. Sy is genooi om van September vanjaar in Lausanne,
Switzerland deel te neem aan ‘n doktorale program oor die argitektuur en
wetenskap van die stad Lausanne.

•

Danie Fölscher; vennoot by PWC verantwoordelik vir die Wes-Kaap

•

Du Preez Lombard; Direkteur Beplanning en Ekonomiese ontwikkeling, Stellenbosch
Munisipaliteit

•

Prof Erwin Schwella; professor in Publieke Leierskap, Universiteit van Stellenbosch

Du Preez Lombard gee ’n oorsig oor waar Stellenbosch tans is in terme van groei en
wat ’n mens kan verwag in 50 jaar:
Stellenbosch het drie kontekse:
•

Die munisipale area van Stellenbosch strek vanaf die N1 in die noorde tot amper by
Valsbaai in die suide; vanaf naby Villiersdorp in die ooste tot by
Kraaifontein,Brackenfell, Kuilsrivier en Eersterivier in die weste. Dit is dus ’n
besonder groot munisipale area:

•

As ons egter van Stellenbosch as handelsmerk praat, die persepsie van
Stellenbosch, praat ons in die meeste gevalle net van die Stellenbosch-dorp en die
direkaanliggende Wynlande wat Jonkershoek insluit. Hier praat ons dan van die
kleiner geografiese area.

•

Stellenbosch-dorp, (wat nie Jonkershoek insluit nie) betrek die ou, historiese kern.

•

Hier is dit interessant om te kyk hoe die dorp in die vorige eeu ontwikkel het. In
1938 was Stellenbosch-dorp ’n klein area wat grotendeels net bestaan het uit die
historiese kern.

•

Gedurende die oorlogjare, in 1944, ontstaan Mosterdsdrift en Idasvallei.

•

In 1953 het Cloetesville ontstaan en Krigeville, by die skool aan die suidekant en
Idasvallei, toon goeie groei.

•

Gedurende 1960 ontwikkel Simonswyk, Dalsig, Onder Pappegaaiberg, met
Khayamandi in 1971.

•

Teen 1983 is Stellenbosch ’n ten volle motor-geöriënteerde samelewing met min
publieke vervoer. Gedurende 1997 ontwikkel Paradyskloof waarna heelwat
verdigting plaasvind.

Ter opsomming: die bevolking van die Stellenbosch munisipale gebied is 155 800 volgens
Sensus 2011. Daar is 13 breë geografiese gemeenskappe. Die bevolking groei met tussen
2,5 en 2,7 % per jaar. Die ekonomies groei is 5,4% per jaar – beter as die nasionale
ekonomiese groei. Dié groei bestaan hoofsaaklik uit tersiêre aktiwiteite (wat 60% van ons
ekonomiese behels), finansiële dienste (waarby toerisme ingesluit is), owerheidsektor en
opvoeding. Slegs 5% van ons ekonomie is primêre bedrywe soos landbou, mynbou ens.
Daarbenewes is 29% is sekondêr, soos byvoorbeeld kleinhandel.
Stellenbosch as dorp (die handelsmerk-area) het 90 000 inwoners, waarvan 18 000
studente is wat in Stellenbosch woonagtig is.
Stellenbosch is ’n plek van waarde: die dorp het ’n wêreldklas universiteit, hoë-waarde
sakeondernemings en ’n aktiewe toerismebedryf, eiendomme se waarde is hoog en so ook
die intellektuele kapitaal verbonde aan skole, die universiteit en ander opvoedkundige
instellings.

Prof. Erwin Schwella deel idees oor die groei van die Universiteit Stellenbosch
spesifiek in die konteks van Stellenbosch
Voor ons die konkrete bepsreek, kom ons gesels oor die konseptuele. As ons praat oor
Stellenbosch oor 50 jaar moet ons dink aan Niels Bohr wat gesê het: “Om te voorspel is
baie moeilik en, spesifiek, om te voorspel wat die toekoms inhou is nog moeiliker.” Ons is
besig met ’n besonder moeilike gesprek. As gevolg van tendense, groot oorgange en
transformasie is die toekoms nie wat dit was nie. Ons bepaalde persepsie van die toekoms
het verander.
Konspetueel-gesproke, hoe werk ’n mens met die idee van die toekoms? Daar is ’n hele
aantal moontlike toekomste wat uit tendense afgelei kan word. Waarskynlike toekomste is
dié wat koppel aan die realiteite van die omgewing. Begeerde toekoms is dít wat ons as
mense probeer skep. As ons dan gaan kyk na hierdie merk, die Stellenbosch-merk, is die
vraag tot watter mate kan ons dit bepaal of tot watter mate gaan dit vir ons bepaal word?
Het ons die vermoëns om die toekoms te bepaal, om die begeerde toekoms te skep? Of is
daar ’n klomp determinisme; is die toekoms eintlik ’n soort gegewe en ons moet net
daarby inval? As jy binne die Universiteit, binne die dorp, binne die provinsie en binne die
land kragte aan die werk sien wat veranderinge bepaal, word die vraag ‘Hoeveel sê het jy
daaroor?’.
Die US het baie jare die ambisie of doelwit gehad om student-getalle voorgraads te beperk
en meer nagraadse student toe te laat, maar as gevolg van krimpende staatssubsidies
moet die US sy oorspronklike voorgraadse teikens oorskry. As gevolg hiervan is daar druk
om die hele dorp se samestelling te verander. Wat van Stellenbosch gaan word in die
volgende 50 jaar, gaan bepaal word deur wat van die US word. Daar is klomp faktore wat
dit gaan determineer.
Stellenbosch moet, gegewe sy fisiese beperkinge, sterker wees op visie en swakker op
grense. Stellenbosch het ’n borrel effek en mense wat hier bly wil dit graag beskerm. Daar
moet ernstig gedink word hoe daar met die nuwe visie gewerk gaan word.

Du Preez Lombard oor geografies ruimte vir ontwikkeling
Hier is twee punte ter oorweging:
Die handelsmerk van Stellenbosch, te wete die wynverbouing. Handelsmerke moet
vernuwe, so ook Stellenbosch. Hoe gaan Stellenbosch in die volgende 50 jaar reageer op
klimaatsverandering? Gaan ons nog genoeg water hê om wynverbouing moontlik te maak?
Stad Kaapstad groei oor óns grense want dit kan nie wes- of noordwaarts groei nie. Die
grense is daar, maar dit gaan nie ontwikkeling stuit nie. Kaapstad groei na ons toe en ons
na hulle toe.
Stellenbosch kan net weswaarts groei. Ooswaarts, in die rigting van Somerset-Wes is
moontlik, maar dit is van die beste wynverbouingsareas. Uitbreiding is ook moontlik by
Vlottenburg, al langs die treinspoor in rigting van Lynedoch.
Gaan ons nie moet opwaarts groei nie en hoë digtigheidsontwikkelings toelaat byvoorbeeld
by Onder-Pappegaaiberg? Gaan ons die handelsmerk beskerm of eerder die ekonomiese
lewensvatbaarheid van Stellenbosch?
Hoë pryse verhoed dat jong mense hier kan kom vestig. Groeipyne is die opweeg van twee
teenstrydighede: die beskerming van die handelsmerk teenoor die ontwikkeling- en
uitbreidingsmasjien. Ons gaan deel wees van die groter streek.
Ons moet die probleem van nuwe intrekkers binne Stellenbosch akkommodeer.
Wat van woonstelblokke op die Kaapse vlakte? Gaan Kaapstad daarvan hou? Nee.
Moet ons die handelsmerk – wynlande – beskerm? Ons moet die regte proses kies. Lees ’n
baie interessante dokument van Stellenbosch Erfenisstigting – visioen van volgende 50 jaar.

Danie Fölscher oor die aantreklik maak van die dorp vir belegging

Wat maak dit vir ’n besigheid aantreklik om hier te belê:
•

Innovasie hoofstad: Innovasie is nie net nuwe idees nie. Dit is ook die skep van ’n
verbeterde toekoms deur die verbetering van bestaande sterkpunte. Voorvereistes
vir besighede wat in ‘n innovasie hoofstad wil besigheid doen. Innovasie as term
word baie misbruik. Kennis gebasseerde stadsontwikkeling.

•

Deterministies: hoe kan ons Stellenbosch aantreklik maak vir kantoorontwikkeling
en besighede wat hoogs-betaalde mense hier kan laat werk? Besighede wat in ’n
innovasie hoofstad wil besigheid doen.

•

Grondvlak: vervoer, verblyf, toegang en veiligheid.

•

Daar is klomp sterk besigheidstrome (sommige baie sigbaar soos landbou en
voedselverwerking) en ’n massa kennis by die US wat benut moet word.

Wat gaan Stellenbosch die reg gee om as ’n innovasie hoofstad te kompeteer met ander,
soos Pretoria en Bloemfontein?
’n Klomp kennis by besighede en die Universiteit. Die landbou, voedselverwerking,
finansiële dienste, Capitec bank en ’n groot hoeveelheid waagkapitaal en beleggingsfondse
wat op ’n stil manier opereer en kennis deel - groot hoeveelheid straatkafees, waar kennis

op ’n gemaklike manier uitgeruil word. Wat is die sterk punte wat Stellenbosch het? Hoe
ontwikkel ’n mens die sterk punte? Wat is die rol van institusies om die sterkpunte in die
dorp te versterk?

Eloise Rousseau: As ’n mens gaan kyk hoe innovasie manifesteer?

Prof. Schwella
Inklusiewe innovasie - kennis gebasseerde skeppende innovasie. Inovasie het minder te
make met die ligflits wat aangaan en meer met die institutionalisering van idees en
daarná die implementering daarvan.
Drie elemente van idees:
•

Institusionalisering;

•

Implementering;

•

Kennis vermeerder deur gebruik. Alle ander kommoditeite wat jy het, verminder
deur gebruik – behalwe kennis. Ons moet wegkom van die idee dat kennis beperk
moet word tot ’n spesifieke ruimte.

Groot sentra is bekend buite hul area – byvoorbeeld Cambridge en California. ’n Mens
moet met jou merk en kennis oor grense skuif. Jy moet wat jy het goed bewaar en ’n
virtuele kennisnetwerk skep om met ander te kan deel.
Vennootskappe en projekte word benodig waarmee jy ’n innovasie-ekosisteem kan skep
wat jou kennis versprei én jouself beskikbaar maak vir ander ekosisteme.
Dít vereis iets anders as die miopiese. Moenie ’n gevangene van jou eie idees word nie.
Stellenbosch het die versoeking om die “borrel” te bewaar – dit is ’n slegte ding. Kry
eerder die grootste hoeveelheid vennootskappe. Daar is interessante, gelyklopende
elemente tussen “governance” en innovasie – jy kan dit nie meer alleen doen nie.
US het nou meer Engelse studente as Afrikaanse studente. Die meer interessante vraag is
of die Engels eerste taal studente se tweede taal Afrikaans of Xhosa is?
Die US is oor-geburokratiseer.

Du Preez Lombard
Wat is rol van die plaaslike owerheid?
Bevoorregte posisie
Wetgewing
Funksies uitoefen
Waar kan ons die privaatsektor se kennis vermoëns gebruik om proses te laat loop om
reaksie uit die gemeenskap te kry?
Kom ons maak Klapmuts die volgende sentra.
Privaat grond – kom ons laat innovering toe.

Hoe kan ons innoverend wees binne die Stellenbosch handelsmerk - intelektuele kapitaal,
finansiële dienste dat dit nie wrywings veroorsaak nie. Hoe bewaar ons toerisme en die
Wynlande?
As ons kyk na die klimaatsverandering, moet ons innoverend wees deur rioolwater te
verander in besproeingswater. Ons moet innoverend wees met dinge wat gaan móét
verander.

