
Zuid-Afrika en Namibië 2018 

Rondreis in het kort 

5 november 2018 vertrekken we naar Kaapstad voor een 

rondreis door Zuid-West Afrika. Met een 4x4 camper 

rijden we in twee dagen vanaf Kaapstad via de westkust 

naar de grens met Namibië. Hier buigen we af naar het 

oosten en bezoeken als eerste de Augrabies watervallen. 

Hier vandaan begint de kampeerreis door de Kalahari 

woestijn.  

Het Kgalagadi park is het grootste park van Zuidelijk Afrika 

en beslaat een deel van de Kalahari woestijn. Het ligt voor 

de helft in Zuid Afrika en de andere helft in Botswana en 

grenst aan Namibië. In dit landschappelijk prachtige park 

blijven we 4 nachten. Het park is vooral bekend om zijn 

vele roofdieren en de schattige stokstaartjes. 

We verlaten Kgalagadi in het noord-westen en steken de 

grens over met Namibië. We blijven in de hier rode 

woestijn twee nachten en bezoeken o.a. een 

Bosjesmannen dorp. 

Na het Kalahari avontuur rijden we naar de hoofdstad 

Windhoek en wisselen de kampeerauto om voor een 4x4 

landrover. Het kamperen zit er op. We rijden noordwaarts 

naar het Waterberg plateau, waar we een dag lekker de 

benen kunnen strekken in een natuurgebied zonder grote 

roofdieren.  

De komende 7 dagen bezoeken we het door ons zo geliefde Etosha park. We hebben 3 overnachtingsplaatsen. De 

eerste is in het oosten net buiten het park (Namutoni ingang) in de luxe Makuti lodge. Van hieruit bezoeken we het 

wildrijke oosten van Etosha en komen zeker ‘ons vriendje’ de prachtige scharrelaar (vogel) tegen. Het is een dag rijden 

door het park naar Okaujuejo, de grootste lodge in het park, waar we een huisje hebben vlak naast de befaamde 

waterput, waar continue dieren langs komen om te drinken met ’s avonds als ‘vaste prik’ meerdere neushoorns. 

De laatste drie dagen in Etosha verblijven we in het luxe Dolomite camp, in het uiterste westen van Etosha. In 2012 

mochten we hier 1 nacht zijn en waren meteen verliefd op deze plek. Het westen van Etosha is alleen toegankelijk voor 

bezoekers van Dolomite zodat we het rijk alleen hebben. 

Vanuit Etosha rijden we in 4 dagen langzaam terug via het oogverblindend mooie Damaraland (lichtgevend bruine 

woestijn), waar we twee nachten relaxen bij de Vingerklip berg. We besluiten de reis in het Okinjima reservaat(je), waar 

ook grote katten worden opgevangen (Africat). 

  



https://bushlore.com/toyota-land-cruiser-79-4x4-camper-crucam/ 

Dag 1: Maandag 5 november: Vliegen naar Kaapstad 

We moeten al vroeg op Schiphol zijn voor de rechtstreekse KLM vlucht (KL0597) van 10:15 naar Kaapstad. We hebben 

11½ uur gevlogen als we om 22:40 landen in Kaapstad. We worden opgehaald door een airportshuttle van het Redison 

Red hotel die ons naar het hotel in het Waterfont gebied brengt. Hier blijven we 2 nachten. 

Vlucht:   Amsterdam – Kaapstad (rechtstreeks):  KL0597  

    Vertrek : 10:15   Aankomst 22:40 

    Het is in Zuid Afrika 1 uur later 

Hotelgegevens: Radisson Red V&A Waterfront Cape Town 

Silo 6, Silo Square, V&A Waterfront, Waterfront, Cape Town, 8001, South Africa 

Bijzonderheden hotel: Kosteloos te annuleren tot 1 november, ontbijt ZAR 165 pp (€10), nog niet betaald 

(Booking.com) 

 

Dag 2: Dinsdag 6 november: Kaapstad  

Een vrije dag in Kaapstad. Twee jaar geleden waren we 

hier ook, zodat we de standaard toeristische attracties 

(Tafelberg, Robben eiland, stadstour) over kunnen 

slaan. Het wordt dus bijkomen van de vlucht en een 

relaxed dagje struinen langs de winkeltjes van het 

Waterfront gebied.   

Hotel:    Radisson Red V&A Waterfront Cape Town 

 

Dag 3: Woensdag 7 november: Kaapstad naar Westkaap 

Om 10 uur worden we opgehaald door het autoverhuur bedrijf Bushlore. In het centrum van Kaapstad krijgen we bij 

hun bureau de luxe 4x4 camper. Het is een fantastische auto met een uitklapbare tent op het dak en alle kampeer 

benodigdheden die je je maar voor kunt stellen. 

Bushlore autoverhuur: Unit 2 Concorde Park 

    33 Concorde Crescent, Cape Town 

    +27 21 380 0288 

 

Hoofdkantoor:  Tel: +27 (11) 3212 8084 (Clyde Tait) 

    Nood: +27 83 644 5228 of +27 83 626 9409 

Auto:    CruCAM – Toyota Landcruiser Bushcamper 

 

Zo rond het middaguur rijden we Kaapstad uit en volgen de westkust richting het noorden.  Vlak onder het door ‘Bird 

island’ (eiland vol Jan van Genten) bekendere Lambert’s Bay overnachten we aan de kust in Elands Bay. Hier hebben we 

een leuk huisje aan het strand. Mogelijkheden om flamingo’s en zeeleeuwen te zien. 

Hotel:    Draaihoek Farm Elands Bay, 8110 Elands Bay 

    Tel: +27 22 952 1170 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPqPPejPfdAhVODOwKHQ-hABoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bms-travellers.nl/nl/kaapstad&psig=AOvVaw0aYZ-k-1wpUkcTIt6Ypvis&ust=1539096782410656


Dag 4: Donderdag 8 november: Verder naar het noorden naar Springbok 

Over goede wegen rijden we ongeveer 500 kilometer (6 uur) naar Springbok in het uiterste noorden van de Kaap 

provincie. Het dorpje Springbok heeft weinig te bieden, maar als laatste stop voor de grens met Namibië wel volop 

overnachtingsplaatsen. Eten, slapen en morgen weer verder. 

 

Dag 5: Vrijdag 9 november: Naar de Augrabies watervallen 

We blijven in Zuid-Afrika en rijden 300 km (3 uur) oostwaarts naar de Augrabies watervallen. Na twee rijdagen door we 

wat rustiger aan en blijven we hier 2 nachten.  De Augrabies watervallen 

liggen in een nationaal park met wandel en rondrij mogelijkheden. 

Ter plaatse kan ook een nachttour worden geboekt. Je komt dan dieren 

tegen die het koele nachtleven verkiezen boven de hitte overdag. 

Overnachting:  Augrabies Rest Camp  

   CH2/4V chalet met uitzicht;  

   airco, keuken, douche en toilet 

Faciliteiten:  Restaurant, shop, zwembad, tankstation, geen ATM 

 

Dag 6: Zaterdag 10 november: Augrabies watervallen 

 

Vandaag bekijken we het park. Er zijn een aantal prachtige plekken met uitzicht over de kloof, de Oranje rivier en 

natuurlijk de watervallen. De ‘Dassie nature trail’ is een korte wandelroute van 5 km langs ‘Arrow point’, ‘Potholes’ en 

‘Moon rock’. Routekaarten bij de receptie verkrijgbaar. 

In het park leven o.a. giraffes, bokkies en bavianen. 

Een optie is ook de ‘Wilderness road’, een route van 94 km (6 uur) binnen het park.  Halverwege is op een mooi 

uitzichtpunt een picknickplaats met braai mogelijkheden.  Alleen te doen met een 4x4. 

Overnachting: Augrabies Rest Camp 

Dag 7: Zondag 11 november: Augrabies naar Kgalagadi NP (Kalahari) 

Het is 350 km (3 ½ uur) rijden naar het noord-west puntje van Zuid 

Afrika. Hier zijn het zuid Afrikaanse Kalahari Gemsbok NP en het 

Gemsbok NP van Botswana in 2000 samengevoegd tot één van de 

grootste nationale parken ter wereld: het Kgalagadi NP. We slaan in 

Upington proviant in voor een week alvorens we de zandduinen van de 

Kalahari woestijn in duiken. We overnachten in het meest zuidelijke 

puntje van het park, Twee rivieren camp.  

Hier kamperen we twee nachten. Tegen de avond rijden we het park in om wild te spotten. Het park is vooral bekend 

om zijn vele roofdieren zoals leeuwen (de leeuwen met zwarte manen zijn uniek voor dit gebied), luipaarden en 

cheetahs. Hopelijk komen we ook de aparte bruine hyena met zijn lange manen tegen. 

Uiteraard is de Kalahari ook het domein van de grappige meerkatten (stokstaartjes) en we hopen ze vaak te zien. 

Overnachting: Twee rivieren rest camp: camp site (kamperen) 

Faciliteiten: Power point (24 uur), winkel, restaurant 

Activiteiten: Ochtend wandeling met gids, ochtend en zonsondergang rit met gids 

In Twee rivieren moeten we de grensovergang naar Namibië regelen. 

 



Dag 8: Maandag 12 november: Kgalagadi NP  

Vroeg op voor een rit langs de (waarschijnlijk droge) grensrivier 

met Botswana naar Nossob. Door een semi woestijnlandschap 

op zoek naar de hier extra grote zwarte manen leeuw, 

meerkatten, oryxen en andere woestijnbewoners. Het is 

mogelijk om binnen het park zonder paperassen ook de 

Botswana kant te bekijken. 

Overnachting: Twee rivieren rest camp: camp site (kamperen) 

 

Dag 9: Dinsdag 13 november: Kgalagadi NP, van Twee rivieren naar Mata Mata rest camp 

We volgen de Auob rivier richting de grens met Namibië. Na 2 uur slaan we bij de Urikaruus lodge (lunchen ?) af voor 

een extra rondje langs Bitterpan wilderness camp. Van hieruit is het nog 60 km naar ons Mata-Mata kamp aan de grens 

met Namibië, waar we tegen de avond aankomen. We hebben hier twee 

nachten gepland, waarvan de eerste nacht in een chalet. 

Overnachting: Mata-Mata rest camp : Chalet 

Faciliteiten: Electriciteit van 5:00 tot 23:00 (denk aan opladen 

batterijen!), zeer eenvoudige shop, benzinestation, 

   zwembad, geen restaurant. 

Activiteiten: Night drive, begeleide ochtend en avond rit. 

 

Dag 10: Woensdag 14 november: Kgalagadi NP (Mata Mata)  

We verhuizen vandaag weer naar de camping. Vanuit Mata Mata 

kunnen we het noord-westen van het park bekijken. Ter plekke bekijken wat de mogelijkheden zijn. Ook hier kunnen we 

’s avonds een nightdrive maken. 

Overnachting: Mata-Mata rest camp : Kamperen 

 

Dag 11: Donderdag 15 november: grens over richting Mariental in Namibië 

We steken de grens over naar Namibië en rijden door een prachtig rode duinen landschap richting Mariental. 

We kamperen voor het laatst. Twee nachten op het terrein van de Bagatelle Kalahari safari lodge.  

Het is maar 115 km rijden, maar zullen er meer dan 3 uur over doen vanwege de primitieve weg door de zandduinen.’s 

Avonds hebben we een nachtsafari geboekt 

Overnachting: Bagarelle Kalahari safari lodge (kamperen) 

Dag 12: Vrijdag 16 november: Bagatelle Kalahari safari lodge (kamperen) 

Een drukke dag. Eerst vroeg op voor een wandeling naar een dorp van de hier levende 

Bosjesmannen. De Bosjesmannen leven nog als hun voorouders duizenden jaren geleden. Hopelijk een uniek uitstapje. 

Aan het eind van de middag worden de hier opgevangen cheeta’s gevoerd. Een mooie gelegenheid om deze prachtige 

dieren van dichtbij te zien. Aansluitend  maken we in de omgeving een ‘zonsondergang tour’. 

Kortom een drukke dag vol activiteiten. 

Overnachting: Bagatelle Kalahari safari lodge (kamperen)  

 



Dag 13: Zaterdag 17 november:  Auto’s omwisselen in Windhoek 

 

Het kampeergedeelte van de reis zit er op.  We rijden vandaag in 3,5 uur naar de hoofdstad Windhoek. Een relaxte stad 

waar verder weinig te doen is. Hier ruilen we de 4x4 camper om voor een ‘gewone’ SUV (Toyota RAV 4x4).  

De nieuwe auto halen we rond 13:30 op bij het vliegveld van Windhoek. Vervolgens met twee auto’s naar Windhoek 

waar we voor 16:00 de camper in moeten leveren. 

‘s Avonds weer lekker uit eten bij Joe’s Beergarden, één van de leukste restaurants die we kennen.  

Adres Bushlore (camper) :   Bach Street No 9, Windhoek West,  Tel: +264 612 33599 

Overnachting :   Caotinha guesthouse 

     45 Schlettwein Street, Pionierspark 

     Tel:  +264 85 556 1566 

Dag 14: Zondag 18 november:  Naar het Waterberg plateau.  

Een goede asfaltweg brengt ons in het noorden van Namibië. We volgen de B1 naar het Waterberg plateau, waar we 

twee nachten blijven. Boven op het aparte plateau (steile wand, bovenop helemaal vlak) is een Nationaal park, waar 

naast de zeldzame roan en sabel antilopen ook neushoorns rond lopen.  

Overnachting:    Waterberg - Waterberg Premier Chalet BB 

 

Dag 15: Maandag 19 november:  Waterberg plateau. 

Een rustdag op het terrein van de lodge in het Waterberg NP. Vanuit de lodge kun je diverse wandelingen maken. Er 

gaat een steil pad omhoog waarbij je mooie uitzichten hebt over de enorme vlakte beneden. Er leven hier geen grote 

roofdieren zodat je overal zonder begeleiding mag wandelen. 

Wellicht maken we ook een game drive in het park. Door de dichte bebossing hebben we de vorige keer alleen vanuit 

een schuilhut een groep roan antilopen gezien, maar reden we de rest van de middag vruchteloos over dicht gegroeide 

weggetjes.  

Overnachting:    Waterberg - Waterberg Premier Chalet BB 
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Dag 16: Dinsdag 20 november:  Mokuti lodge (Oost Etosha) 

We maken ons op voor een kleine week in één van onze meest favoriete parken in Afrika: Etosha. Vanuit Waterberg is 

het nog ruim 300 km (4 uur) rijden naar de oostelijke ingang van het Etosha park. Net buiten de parkgrens overnachten 

we in de Mokuti lodge. Een luxe onderkomen met zwembad 

en naar zeggen heerlijke keuken. 

Goede WiFi (nodig voor Facetime gesprek met Nederland) 

Overnachting:    Mokuti lodge 

     naast oost gate Etosha 

Dag 17: Woensdag 21 november:  Mokuti lodge (Oost Etosha) 

Vroeg op voor een mooie dag in het oostelijk deel van Etosha. 

Doel is de Adoni vlakte in het noor-oosten, waar veel wild zich 

ophoudt. We hopen vooral veel olifanten, oryxen en zebra’s te zien en natuurlijk ons ‘vriendje’ de scharrelaar (lilac 

breasted roller). Als we lui zijn kunnen we ook met een gids van de logde in een open landrover een halve dag Etosha 

verkennen. 

Overnachting:    Mokuti lodge 

Dag 18: Donderdag 22 november:  Door het park naar Okaukuejo 

Een prachtige (lange) rit brengt ons naar het 

centraal gelegen Okaukuejo kamp. 

Onderweg zijn talloze waterputten en 

andere plekken om het talrijke wild goed te 

kunnen zien. Veel kansen om leeuwen, 

olifanten, giraffes en grote verscheidenheid 

aan grote en kleine dieren van dichtbij te 

spotten. Uiteraard stoppen we weer even 

midden op de onmetelijk witte zoutpan. Dit 

is een dag waar we naar uit kijken! 

Aan het eind van de dag bereiken we het 

Okaukuejo kamp. Dit kamp is de laatste jaren flink gerenoveerd en de oude barakken zijn vervangen door luxe (en veel 

duurdere) chalets.  

We hebben een chalet vlak bij de beroemde waterput. Er is hier altijd wat te zien. Springbokken, zebra’s, oryxen en 

gnoes zijn er altijd wel te vinden. Het wordt echt leuk als een groep olifanten in kolonne aan komt lopen en de waterput 

op eist. De waterput is het meest bekend van de neushoorns die hier bijna gegarandeerd elke avond in het donker 

komen drinken. Kortom, een super plekje. 

Overnachting:   Etosha park – Okaukuejo kamp 

 

Dag 19: Vrijdag 23 november:  Etosha rondom Okaukuejo 

Vanuit Okaukuejo kun je verschillende routes rijden. Je kunt de hele dag rond 

rijden zonder een zelfde stukje af te leggen! Het is onze derde volle dag in 

Etosha en misschien ook wel een moment om eens rustig aan te doen en een 

boekje te lezen bij de waterput waar van alles gebeurd. 

Overnachting:   Etosha park – Okaukuejo kamp 
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Dag 20: Zaterdag 24 november: Etosha park, van Okaukuejo naar Dolomite in het uiterste westen. 

Etosha bestaat globaal uit drie delen. De enorme kale zoutvlakte (‘pan’) in het noorden, het wildrijke oosten en het 

droge, slechts gedeeltelijk opengestelde westen. Het westen mag alleen bezocht worden in combinatie met een 

overnachting in het Dolomite camp. En daar gaan we de komende dagen naar toe! We steken dus de ‘grens’ over en 

komen in een gebied waar we zo goed als geen toeristen tegen zullen komen. Het is een droog gebied, waar het wild 

zich heeft verzameld rondom de vaak kunstmatige drinkplaatsen.  

Pas als we bij het Dolomite camp aankomen in het uiterste westen wordt het wat groener. Dolomite ligt boven op een 

eenzame heuvel in het verder vlakke landschap. Vanuit de luxe tenten kun je heel ver het park in kijken. 

In 2012 waren we hier 1 nachtje en dat beviel zo goed dat we er nu 

drie nachten verblijven. 

Overnachting:   Etosha park – Dolomite camp 

 

Dag 21: Zondag 25 november    :  Etosha park (Dolomite camp) 

Dag 22: Maandag 26 november:  Etosha park (Dolomite camp) 

Twee volle dagen om te relaxen en de omgeving van Dolomite te 

verkennen. Vanuit de lodge worden nachtsafari’s georganiseerd. 

Overnachting:   Etosha park – Dolomite camp  

 

 

  



Dag 23: Dinsdag 27 november:  Naar Vingerklip  

 

Net onder Etosha, in het  midden van het prachtige 

lichtgevend bruine Damaraland ligt de Vingerklip rots. 

Hier rijden we vanmorgen naar toe (240 km) en blijven 

twee nachten in dit prachtige gebied. In Damaraland kun 

je de versteende bomen (‘Petrified tries’), aparte 

rotsformaties, de eeuwenoude welwitchia plant en 

tekeningen van bosjesmannen bekijken. 

Overnachting:    Vingerklip lodge 

 

Dag 24: Woensdag  28 november:  Damaraland – Vingerklip 

We maken een rondje in de omgeving, maar zullen zeker een groot deel van de dag relaxen in de lodge met fabelachtig 

uitzicht over de omgeving.  Er zijn ook een aantal korte wandelingen uitgezet (1 tot 3,5 uur) rondom de lodge. 

’s Avonds kun je romantisch dineren in het ‘Eagles Nest’, 10 minuten met de trap naar een plateau boven op de berg .  

Overnachting:    Vingerklip lodge 

 

Dag 25: Donderdag 29 november: Naar het Okonjima reservaat 

We rijden weer langzaam richting Windhoek. Halverwege ligt na 250 km 

het Onkonjima reservaat dat vooral bekend is van het opvangcentrum 

Africat, waar grote katten zoals de cheetah worden opgevangen. 

Binnen het reservaat zijn verschillende luxe lodges, waaronder de 

Okinjima plains lodge waar we de laatste twee nachten van deze vakantie 

logeren. 

Overnachting:    Okinjima plains lodge   

 

Dag 26: Vrijdag 30 november : Okonjima reservaat 

Vandaag maken we de laatste game drives van de vakantie en bezoeken we het AfriCat opvangcentrum (om 11:00 of 

13:00). Daarnaast zijn er ook wandelsafari’s, een nachtsafari  en een bezoek aan een Bosjesman gemeenschap mogelijk. 

Morgenochtend is er nog een vroege mogelijkheid voor een extra ‘tracking trail’ naar luipaarden en/of cheetahs. 

 

Overnachting:    Okinjima plains lodge 

 

Dag 27: Zaterdag 1 december : Naar vliegveld en vlucht 

We vliegen vandaag vanuit Windhoek met de KLM terug naar Amsterdam. De vlucht vertrekt om 17:20 en dat betekend 

dat we rond 10:30 het park verlaten en richting luchthaven rijden. 

Onze vlucht, de KL0576, maakt een  tussenlanding in Luanda (hoofdstad van Angola) en als alles volgens schema 

verloopt zijn we zondag 2 december om 4:45 weer terug in Amsterdam 

Vlucht:   Kaapstad – Amsterdam (rechtstreeks):  KL0597  

    Vertrek : 17:20   Aankomst 04:45  (korte tussenlanding Luanda) 

      


