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M
in dinge is deesdae so 

belangrik soos die ge-

moedsrus van ’n veilige 

huis in ’n omgewing waarin jou 

kinders sorgvry kan speel en jy 

die buitelug kan geniet, meen 

eiendomskenners.

As gevolg van hierdie groei-

ende behoefte aan ’n veiliger en 

rustiger woonomgewing in 

Suid-Afrika, het veral beveilig-

de landgoedontwikkelings die 

afgelope paar jaar aansienlik in 

Suid-Afrika toegeneem.

Goeie sekuriteit is die fokus-

punt van dié landgoedere en 

dra daartoe by dat eiendomme 

in hierdie ontwikkelings ge-

woonlik vinnig opgeraap word 

sodra dit beskikbaar word.

Op die luukse Bolandse land-

goed Val de Vie is dit ’n toppri-

oriteit om die beste veiligheid 

aan sy inwoners te bied, sê Ryk 

Neethling, bemarkingsdirek-

teur van Val de Vie, in ’n ver-

klaring.

Dié landgoed was een van die 

eerste residensiële landgoedere 

in die land waar biometriese 

toegangsbeheer op die perseel 

geïmplementeer is.

Volgens Neethling bly hulle 

daartoe verbind om gevorderde 

sekuriteitstegnologie en -prose-

dures toe te pas ten einde te 

verseker dat Val de Vie sy re-

putasie as die veiligste land-

goed in Afrika behou. Dít dra 

alles daartoe by dat Val de Vie 

se inwoners werklik gemoeds-

rus het dat die omgewing waar-

in hulle woon, veilig is.

Stap, draf, fietsry en perdry 

vorm alles deel van inwoners 

se daaglikse aktiwiteite, terwyl 

die kinders buite speel, met die 

honde gaan stap of in die dam-

metjies op die landgoed probeer 

visvang.

Val de Vie se splinternuwe 

aftreeontwikkeling, Val de Vie 

Evergreen, is reg in die hartjie 

van die landgoed geleë. Hier 

kan die inwoners van 60 jaar en 

ouer ’n rustige en veilige aftre-

de geniet.

“Om op ’n landgoed te woon, 

skakel die spanning uit wat ge-

woonlik met ander woongebie-

de gepaardgaan waar die mis-

daadvoorkomingsmaatreëls on-

voldoende is,” lui die 

verklaring.

Hoe doen hulle dit?
Volgens Neethling is die maat-

staf vir veiligheid en sekuriteit 

op Val de Vie gestel toe The Po-

lo House op die landgoed in 

2015 as die veiligste huis in 

Afrika op die International Pro-

perty Awards aangewys is.

Die landgoed word egter só 

beveilig dat dit nie op inwoners 

se privaatheid inbreek maak 

nie.

Streng toegangsbeheer word 

by al die ingange op die land-

goed toegepas, terwyl meer as 

100 intelligente termiese Bosch-

kameras ingespan word om ’n 

fyn oog op ’n omtrek van 

11,2 km te hou.

Dít vorm deel van die land-

goed se eerste vlak van veilig-

heid. Sou enigiemand daar pro-

beer inkom, sal dit die alarms 

in die beheerkamer, sowel as in 

’n afsonderlike moniteringsen-

trum op ’n ander perseel akti-

veer.

Dit help Val de Vie se seker-

heidspersoneel om onmiddellik 

ondersoek in te stel deur mid-

del van die kringtelevisiestelsel 

en te reageer.

Buiten vir die tegnologie wat 

ingespan word, is daar ook ’n 

hoogs opgeleide reaksiespan 

wat op die landgoed gestasio-

neer is en bykomende weer-

stand kan bied indien enigie-

mand die landgoed onwettig 

probeer betree.

Om die landgoed self is ’n 2 m 

hoë geëlektrifiseerde smeedys-

ter-heining. Beton is onder 

meer onder die heining gegooi 

om te voorkom dat gate onder-

deur gegrawe kan word.

Volgens Neethling het die 

landgoed ook vennootskappe 

met die plaaslike polisie en an-

der veiligheidsforums in die ge-

bied aangegaan.
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Veilige dak oor jou kop – só 
verseker dié landgoed dit

Die bouwerk vorder goed en 

die skouhuis sal van Oktober 

vanjaar besigtig kan word.

Skakel 021 863 6105 of stuur 

e-pos na evergreen@valde-

vie.co.za vir ’n afspraak.

Val de Vie Evergreen: Só vorder dit


