
 

 

MONT ROUGE OLYWE WEN GOUD! 

Mont Rouge Olyfplaas is geleë in Vanwyksdorp, ‘n klein Karoo dorpie met ongeveer 700 

inwoners, sowat 44 km vanaf Ladismith in die Wes–Kaap. Geen teerpad loop na hierdie 

dorpie nie, ook die hoofdorp in Kannaland. Die dorp het sy naam gekry omdat daar 

destyds meer as 200 Van Wyks in die distrik gewoon het. Vandag is Pieter Coetzee ook 

‘n bekende naam hier. 

 

Dit het alles begin toe Pieter, reeds ‘n dekade gelede, ‘n lusern en volstruis plaas 

ongeveer 10km buite Vanwyksdorp, oorgeneem het. Met die volstruis bedryf wat onder 

druk was, het Pieter meer aandag begin gee aan lusern, en het ook begin om olyfbome 

te vestig in die hoeke van die besproeiings-sirkels. Sodoende kon Pieter die 

grondoppervlakte ten volle benut en het terselfdertyd werk geskep vir die inwoners van 

die dorp wat bekend was vir sy hoë werkloosheidsyfer. 



 

Oor die volgende paar jaar was gevind dat die plaas se Mediterreense klimaat ideaal is 

vir olyf aanplantings. Gedurende 2008 is derhalwe besluit om met grootskaalse 

aanplantings voort te gaan. 

 

Vandag word daar nie terug gekyk nie. Mont Rouge is vandag wêreld bekend vir hul 

hand geplukte olywe. Dit is reeds bewys deurdat sewe van hul kultivars goud verwerf het 

in die Wêreld se Beste Olyfolie kompetisie wat in New York gehou is. Pieter is van 

mening dat dit nie moontlik sou kon wees sonder Stanley van Tonder, sy regterhand en 

bestuurder vir die afgelope vyftien jaar, se insette en noukeurige bestuur nie. 

 

Stanley het ook ‘n unieke olyfpluk-platform ontwerp wat die oesproses met tot 20% meer 

doeltreffend maak. Die plukkers staan op ‘n 2m platform, wat ongeveer 600m per uur 

vorentoe beweeg. Dit laat die plukkers toe om tussen 3 tot 4 meter hoë olywe gemaklik 

te kan bereik. Dit beteken die bome kan nou hoër groei en meer vrugte dra. Die geplukte 

olywe word binne in ‘n net aan die onderkant van die platform geplaas, wat later leeg 

gemaak word. Nog ‘n voordeel is dat die gebruik van lere uitgeskakel word wat dit 

veiliger maak vir selfs vroue om te help pluk. Iets wat nie altyd moontlik was nie. Stanley 

reken dat hierdie pluk platform ook goed kan werk in die sitrus bedryf. (Hou gerus ons 

Facebook bladsy dop vir ‘n video om te sien hoe dit werk). 

 

Die regte bemestingstowwe, blaarvoedings en toedienings tye speel ook ‘n uiters 

belangrike rol in die verbouing van wêreld gehalte vars olywe en olyfolie. Dit begin alles 

by die neem van verteenwoordigende grondmonters van elke blok olywe. 

 

Jaarliks word dan ook blaarmonsters geneem om vas te stel of die voedingsprogram wat 

gevolg was, tesame met die bydrae van die grond en ander grondgesondheid praktyke, 

voldoende was om die gewenste oes te ondersteun. Aanpassings word dan met behulp 

van hierdie inligting gemaak met die oog op die volgende produksie seisoen. Atlantic 

Fertilisers se wateroplosbare kunsmis produkte word deur die besproeiingsstelsel 

toegedien, en word daar ook o.a. gebruik gemaak van grondbedekking in die vorm van 



plantreste. Dit help met die bewaring van vog en die skep van ‘n aangename omgewing 

vir die ontwikkeling van fyn wit worteltjies, asook ‘n voedings plek vir mikro organismes. 

 

Die plaas grens aan die bekende 4-ster Rooiberg oord wat strek oor sowat 14 000 

hektaar fynbos en Karoo plantegroei. Dit is geleë in die Assegaay Natuur Reservaat en 

is populêr vir groepe en romantiese wegbreek naweke. Besoek gerus die webtuiste vir 

meer inligting: www.rooiberglodge.co.za 

 

Een ding is seker, Pieter Coetzee se hart is groot en sy hande is reg vir sukses. Dit lê 

hom ook na aan die hart om dit te deel met die gemeenskap van Vanwyksdorp. 

 

Hy wil graag ander boere aanspoor om gebruik te maak van Atlantic Fertilisers se 

bemestingsprogramme en grondmonsterdienste. Dit is belangrik om te weet wat jou 

grond benodig en die aanbevelings sekuur te volg. 

 

Atlantic Fertilisers is baie trots om deel te wees van hierdie suksesverhaal. 

http://live.1.evlink.net/servlet/link/115324/997685/153139093/5146016

