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BUS 135 

 

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA    

(PROVINSIALE AFDELING KAAP DIE GOEIE HOOP)  

 SAAKNR. 13862/98 

 

In die saak tussen : 

 

PAUL JOHANNES DU TOIT  Eiser 

en 

 

DIE MINISTER VAN VERVOER Verweerder 

 

 

 

 KENNISGEWING INGEVOLGE ReëL 36(9)(a) en (b) 

 

  

GELIEWE KENNIS TE NEEM  dat Eiser van voornemens is om MNR THOMAS 

JOHANNES DE KOCK, by die verhoor van hierdie saak as deskundige getuie te roep. 

Die volgende is ‘n opsomming van Mnr de Kock se kwalifikasies en getuienis: 

 

1. Mnr de Kock is ‘n geregistreerde Professionele Ingenieur sedert Junie 1969 en is 

‘n genoot van Suid-Afrikaanse Instituut van Siviele Ingenieurs sedert November 

1986, en is ‘n lid van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Raadgewende Ingenieurs 

sedert 7 Januarie 1975. 

2. Vanaf Januarie 1960 tot 28 Februarie 1995 was mnr De Kock deurlopend betrokke 

met materiaal- en plaveisel ontwerp van ongeveer 1 200km Nasionale paaie, 

1 800km Provinsiale hoofpaaie, ongeveer 1 000km Sekondêre hoofpaaie,  
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 etlike honderde parkeer areas asook 5 internasionale en 3 streek lughawens. 

 

3. Mnr de Kock sal getuig dat hy op 25 Februarie 2000 die terrein (Leengroef) onder 

dispuut besoek het om vas te stel wat die aard en graad van die materiaal is wat 

daarin voorkom en daaruit ontgin is, en die afstand te meet vanaf die groef tot die 

gebruikspunte van die materiaal. 

 

4. Mnr de Kock sal verder getuig dat dit tydens hierdie besoek geblyk het dat die 

groef grotendeels uitgewerk was en dat die materiaal wat daarin oorgebly het, in 

alle waarskynlikheid nie vergelykbaar sal wees met die materiaal wat daaruit 

geneem is nie.    Mnr de Kock het die Padowerheid genader om toetsresultate van 

die materiaal, soos wat dit in die pad struktuur gebruik is, beskikbaar te stel.   Die 

toetsresultate word hierby aangeheg gemerk Aanhangsel “A”. 

 

5. Mnr de Kock sal verder getuig dat die gehalte van die materiaal wat uit die groef 

geneem is, bepaal is na aanleiding van die inligting wat deur die Suid-Afrikaanse 

Nasionale Padagentskappe Beperk (SANPAB) beskikbaar gemaak is.   Die 

inligting wat deur SANPAB tot sy beskikking gestel is,m bevat resultate van toetse 

gedoen op monsters geneem uit toetsputte voor die materiaal ontgin is en 

toetsresultate van toetsmonsters geneem van die materiaal waar dit in die 

padstruktuur gebruik is. 
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6. Mnr de Kock sal getuig dat hy van mening is dat die materiaal in die padstruktuur 

gebruik is vir die doel waarvoor dit geskik geag is, naamlik in keurlae en opvullings. 

  Hy is verder van mening dat alhoewel die materiale hoogstens vir keurlae in 

paaie wat hoë repitisie swaar vragte moet kan hanteer gebruik behoort te word, dit 

kwalifiseer om as stutlaag gebruik te word in onder geskikte paaie soos 

byvoorbeeld state en residensiële gebiede. 

 

7. Mnr de Kock sal verwys na die verslag van Die Suid-Afrikaanse Nasionale 

Padagentskap, hierby aangeheg, gemerk Bylae “1”.   Dit blyk uit hierdie verslag 

dat die materiaal wat deur die Verweerder verwyder is, van ‘n hoër kwaliteit is as 

die gruis in die Eiser se geregistreerde groef. 

 

GETEKEN te KAAPSTA op hierdie 27ste dag van SEPTEMBER 1999. 

 
       VAN DER SPUY & VENNOTE 
       Prokureurs vir Eiser 
       Per: 
       (Verw: Me P C Neethling/df 
       Boland Bankgebou 
       Laer Burgstraat 18 
       KAAPSTAD 
       (Tel. 419-3622) 
       (FX: 418-1329 
       (DX 53 : KAAPSTAD) 
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AAN :  DIE GRIFFIER 
  HOOGGEREGSHOF 
  KAAPSTAD 
    
 
EN AAN: DIE STAATSPROKUREUR 
  4de Vloer, Liberty Lifegebou 
  Langstraat 22 
  KAAPSTAD 
  (Verw.: Mnr Hercules/6738/98/P3) 


