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Kom, ga op safari en laat
Zuid-Afrika je verrassen!
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Op safari in

ZUID-AFRIKA
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het wild. De private game reserves beschikken

drives of walking safari’s onder leiding van een

daarnaast vrijwel altijd over eigen, wonderschone

gespecialiseerde gids. Want ja, er is heel wat te

accommodaties waar overnacht kan worden.

kiezen: twee keer per dag – vroeg in de ochtend

De accommodaties in de Nationale Parken zijn

en laat in de middag – maak je een game drive.

erop gericht om basis comfort te bieden, self

Maar bij een groot aantal private game reserves

catering, wat betekent dat je zelf kunt koken of je

kun je een game drive vervangen door een

maaltijden gebruikt in de restaurants van het

walking safari, je gaat dan lopend met een gewa-

kamp. De Nationale Parken bieden tegen extra

pende gids de bush in. Een reuze spannende en

betaling bij elk kamp game drives aan. De rangers

totaal andere kennismaking met de natuur. Bij

helpen je bij het vinden (spotten) van de dieren,

sommige private game reserves worden ook

maar je moet er rekening mee houden dat je in

tochten op een mountainbike, te paard of in een

volle safari voertuigen (open, op maat gemaakte

heteluchtballon aangeboden. Allemaal opties om

jeeps) zit.

je ontmoeting met de wilde dieren nog specialer

zijn echter een aantal dingen die handig zijn om te weten. Om nog meer uit

Tot de faciliteiten van de private game reserves

te maken.

je vakantie te halen.

horen bijna altijd een heerlijk zwembad, wijn

De jeeps van de private game reserves zijn kleiner

Zo ga je op SAFARI
Op safari, oog in oog met wilde dieren. Een droom die waar kan worden. Er

en bieden daardoor plaats aan minder mensen en
zijn daarmee meer privé. Jouw ranger houdt er
ook rekening mee wat je al gezien hebt en zal zijn
best doen je de hele Big Five te laten ontmoeten.

Nationale parken en private game reserves
Naast een grote hoeveelheid Nationale Parken die beheerd worden
door de overheidsinstantie South African National Parks ( SAN-

Kamperen of lodges?

Parks), zijn er tal van private game reserves in Zuid-Afrika. Dit zijn

Avontuurlijker dan kamperen in een wildgebied

ook mooie wildgebieden, alleen worden ze beheerd en gefinan

bestaat niet. Je hoort ’s avonds de leeuwen brullen

cierd door particulieren. Ze liggen evenals de nationale parken

en bent een met de natuur, de geur van de warme

verspreid door het hele land en natuurbehoud staat ook hier altijd

aarde en het zondoorstoofde gras. Lodges zijn er

voorop.

in alle prijsklassen en gradaties op de meest bij-

De privéparken hebben vrijwel allemaal ook eigen natuurbeheer

proeverijen, een exquise keuken en ontspan

zondere locaties, zowel in de Nationale Parken als

programma’s en dieren worden onderling vaak uitgeruild om

nende spa-faciliteiten. Wat je noemt een droom-

in de private game reserves. De Nationale Parken

ervoor te zorgen dat er overal gezonde populaties zijn die het

vakantie.

bieden kampeerplekken, rondavels (ronde huisjes
met een bed en sanitair) en compleet ingerichte,

ecologisch evenwicht in stand houden.
Game drives en wandelsafari’s

van alle gemakken voorziene bungalows. Heel

Wat zijn de belangrijkste verschillen?

Op het eerste gezicht lijkt een verblijf in een

basic, maar ongelooflijk spannend is overnachten

Waar je in een National Park zelf mag rondrijden, ga je in een

private game reserve duurder, maar alles is daar

in een van de hides, plekken met uitzicht op een

private game reserve altijd onder begeleiding van een ranger (een

inbegrepen; de overnachtingen, maaltijden, vaak

waterplaats waar je overdag kunt zitten om vogels

gids), soms samen met een tracker (een spoorzoeker), op zoek naar

ook de (huis)wijn, koffie, thee en fris en de game

of wild te spotten en waar je ’s nachts kunt slapen.
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In de private game reserves kun je kiezen van een

oranje ochtendzon tegen een paarse achtergrond

Wat zijn de safari hotspots?

tentenkamp tot super-de-luxe villa’s met butler

maakt veel goed. En dan is het ook nog spitsuur

Het Kruger National Park is de grootste trekpleister, het is een van

service waar je bij zonsopkomst vanaf een eigen

bij de waterpoel waar giraffen door de knieën

de beroemdste wildparken ter wereld en zeker het bekendste in

veranda kijkt naar het wild dat komt drinken in de

gaan en schouder aan schouder met wilde

Zuid-Afrika. Het oorspronkelijke Krugerpark is 380 km lang en 60

waterpoel even verderop. Je kan dus binnen elk

beesten, zebra’s en antilopen hun dorst lessen,

km breed en daarmee zo groot als Nederland, zonder Zeeland,

budget op safari, op verschillende manieren.

waar olifanten een waterballet houden. De kou

Zuid- en Noord-Holland. Met dat soort afmetingen lijkt het prima

verdwijnt net zo snel als ieders ochtendhumeur

te doen in een paar dagen. De maximale snelheid is echter 50

Self catering

kilometer per uur. En met het grote aantal dieren waar je voor wilt

In de nationale parken, maar ook in sommige

en moet stoppen, is het aan te raden om je tot een deel van het

game reserves vind je de optie self catering. Het

park te beperken. Andere bekende wildparken in de Northwest

betekent dat je er faciliteiten (van gemeenschap-

Province zijn Madikwe op de grens met Botswana en Pilanesberg

pelijke keukens tot van alle comfort uitgeruste

bij het vermaarde Sun City. In Limpopo ligt het populaire

keukens) vindt. Je zorgt zelf voor je boodschap-

Welgevonden. Olifantenliefhebbers kunnen hun hart ophalen in

pen en drankjes. In luxe self catering plekken heb

Addo Elephant Park in de Eastern Cape, het Hluhluwe-Imfolozi

je soms een kok tot je beschikking die je helpt bij

Game Reserve in KwaZulu-Natal. In The Northern Cape, op de

het koken of braaien (de Zuid-Afrikaanse barbe-

grens met Namibië en Botswana ligt het fameuze Kgalagadi

cue en erg populair op safari). Houd er rekening

Transfrontier Park, bekend om de rode duinen, de stokstaartjes, de

mee dat je dus inderdaad boodschappen hebt

indrukwekkende gemsbokken en de leeuwen met de zwarte

gedaan.

manen.

In de luxe safari lodges stellen ze er een eer in om

tegen de tijd dat de zon aan kracht en de bush

het diner te laten plaatsvinden op verschillende

aan warmte wint. Op het moment dat het echt

De safari parels

plekken, op het deck onder de sterrenhemel, of

heet wordt, wacht de idyllische lodge of je tent en

Behalve de hotspots zijn er nog talloze wat onbekendere, maar

een braai in de boma (een omheinde ruimte

is het tijd om te ontspannen, al dan niet in de

even zo prachtige wildparken en private game reserves. In het

buiten de lodge), vaak vergezeld van een zang- en

schaduw bij het zwembad. De game drive aan het

uiterste noorden, in Limpopo, vind je Mapungubwe. Ooit was dit

dansoptreden door de staff of mensen van de

eind van de middag mondt meestal uit in een

een machtig koninkrijk, nu vind je er indrukwekkende baobabs,

lokale gemeenschap.

drankje ergens op een fabelachtig mooie plek om

veel wildlife en de prachtige samenvloeiing van twee machtige

de zonsondergang te vieren, waarna je in het

Safari routine

rivieren, de Shashe en Limpopo. Ook langs de Garden Route ver-

donker terugrijdt naar je accommodatie. Dit geeft

05:00 Wake up call

schijnen steeds meer private game reserves die toeristen die alleen

De wildernis leeft dag en nacht en om zoveel

je de gelegenheid om de dieren die vooral

06:00 Ochtend safari

de Westkaap willen bezoeken toch een wildlife ervaring gunnen. Dit

mogelijk te zien moet je op de meest ‘onmense

’s nachts actief zijn in actie te zien. Na een heerlijk

lijke’ tijden op pad. Natuurlijk kan het soms zwaar

diner, een drankje bij het kampvuur, ook wel de

zijn om rond 05.00 uur ’s nachts uit dat heerlijke

bushtelevisie genoemd, en het uitwisselen van je

14:00 Lunch

bed te komen om in een jeep de kou te trotseren.

avonturen met andere gasten, is het tijd om de

16:00 High tea en avond safari

Maar de aanblik van de mooiste sterrenhemel ter

ogen te sluiten. De volgende dag wacht er weer

Wat doe je in een wildpark?

wereld die langzaam plaatsmaakt voor een knal

8 | Ontmoet Zuid-Afrika – De Safari Gids

een avontuur!

09:30 Ontbijt
Optie voor spa behandeling
of relaxen bij het zwembad

zijn bijvoorbeeld Gondwana Game Reserve, Sanbona Wildlife
Reserve en Inverdoorn Game Reserve.

met sundowner
20:00 Diner
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KRUGER NATIONAL PARK

- Safari walhalla

Dit wereldbekende natuurreservaat en wildpark is een
van de belangrijkste toeristische attracties in Zuid-Afrika.
Het park maakt deel uit van het enorme Great Limpopo
Transfrontier Park, in zowel Zimbabwe als Mozambique.
De geschiedenis van het Kruger National Park
Vanaf het moment dat de Nederlandse Jan van Riebeeck voet op
Afrikaanse grond zette, gold maar één regel: land moest geschikt
gemaakt worden voor bewoning, landbouw en veeteelt. Wilde
dieren speelden daar slechts een verstorende rol in en werden
genadeloos afgeschoten.
Rond 1890 was in Zuid-Afrika van de Westkaap tot Transvaal geen
groot wild meer te bekennen. Dat deed in regeringskringen een
belletje rinkelen: helemaal geen wild in Zuid-Afrika, dat kon niet.
Paul Kruger (toen president van de Transvaalse Republiek) riep in
1898 vervolgens het Sabi Game Reserve en het Shingwedzi Reserve
uit, twee reservaten die de basis zouden vormen voor het Kruger
Park. De oorspronkelijke reden voor het oprichten van reservaten
was echter niet zozeer om de dieren te beschermen, ze moesten er
slechts voor zorgen dat de wildpopulatie op peil bleef voor de
jacht.
De Britse James Stevenson-Hamilton werd in 1902 opzichter van
het Sabi Game Reserve en vervolgens van het Kruger Park dat in
1927 de deuren opende voor publiek. Hij was de eerste profes
sionele game ranger in Zuid-Afrika en rekende het tot zijn taak
natuurbewaring hand in hand te laten gaan met natuureducatie.
Keer op keer b
 enadrukte hij dat het observeren van dieren in het
wild veel interessanter was dan ze af te schieten. Van de lokale
bevolking kreeg hij als bijnaam Skukuza, ‘hij die alles op z’n kop zet’.
SAFARI BERG EN DAL
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Het centrale kamp in het zuiden van het park is

dus een ideale uitvalsbasis voor schurken (crooks),

naar hem vernoemd. Dat het hele park niet zijn

zoals smokkelaars en stropers die liever niet in

naam draagt, maar die van Paul Kruger kan als

aanraking kwamen met de lokale autoriteiten.

een beetje merkwaardig worden gezien.

Hier in dit niemandsland konden ze makkelijk de

Kruger (hij overleed in 1904) was namelijk b
 ehalve

grens oversteken als de rode aarde hen te heet

president van Transvaal een jager en boer voor

onder de voeten werd.

wie land vooral nuttig en bruikbaar moest zijn.
Dat uitgerekend een van de belangrijkste

Big Five

natuurparken van Afrika vernoemd is naar de man

Even het geheugen opfrissen; waarom zijn de Big

die op zijn twaalfde zijn eerste leeuw schoot en

Five zo bijzonder? Het vijftal dankt haar naam aan

waarvan gezegd wordt dat zijn affiniteit met wild

de jagers die deze dieren bestempelden als het

vooral bestond uit het eten ervan, is best speciaal.

meest gevaarlijk. Juist door deze verzamelnaam
stegen de dieren nog meer in aanzien.

Wat maakt Kruger zo bijzonder?
De rijke biologische schat van een van ‘s werelds
grootste natuurparken is zeer divers en omvat 114
soorten reptielen, 147 verschillende zoogdiersoorten, 250 wild dogs – inclusief de nieuwe pack
die in het gebied rond Shingwedzi Rest Camp is
vrijgelaten, 508 vogelsoorten, 337 verschillende
soorten bomen, zestien ecologische zones en
zeven rivieren die het hele jaar water hebben. Het
park heeft de op een na grootste leeuwenpopulatie van Afrika, een kwart van de witte neushoorns
in de wereld en ongelooflijk veel (lees 12.000)

De leeuw is de grootste en meest sociale kat

olifanten.

achtige van Afrika. Jagende leeuwen zijn vooral

De aanwezigheid van de Big Five is natuurlijk een

afhankelijk van het verrassingselement. Ze kunnen

attractiepunt. In het noorden, bij Pafuri leefde in

hun prooi geluidloos tot op enkele meters nade-

vroegere tijden de Thulamela-dynastie. De mooi-

ren. De beste kans om ze in Kruger te zien is in

ste plekken zijn het Fever Tree Forest, Crooks’

centraal Kruger, rond Satara, Skukuza, Lower

Corner, het drielandenpunt waar Zuid-Afrika,

Sabie en Crocodile Bridge.

Zimbabwe en Mozambique samenkomen en de

Luipaarden leven vooral solitair, ze proberen hun

plek waar de Luvuhvu en de Limpopo een wor-

prooi zo dicht mogelijk te naderen, dan besprin-

den. Honderd jaar geleden was dit een bijna

gen ze het dier en bijten het dood. Ze stellen hun

onbereikbare plek, een ‘einde van de wereld’. En

prooi bij voorkeur veilig door hem de boom in te
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PAFURI GATE

slepen. Beste plekken zijn een combinatie van

Het verhaal van de neushoorns in Kruger is

bosachtige omgeving met water in de buurt.

natuurlijk een triest gegeven. Enorme aantallen

Bijvoorbeeld op de Mphongolo Loop, maar ook

zijn gestroopt. Vindplaatsen worden daarom niet

op de R1 tussen Skukuza en Satara en bij Olifants.

meer gedeeld.

Olifanten, ze zijn in Kruger niet te missen. Twee

De Afrikaanse buffel vind je vooral bij open gras

derde van de populatie leeft ten noorden van de

savannes, rond Satara, Orpen, bij rivieren en

Olifants rivier.

drinkplaatsen.

Punda Maria
Restcamp
PUNDA MARIA GATE

Sirheni
Bushveld
Camp
Shingwedzi Restcamp

Quickfacts
Overnachten: Er zijn in het park 12 kampen met een winkel, tankstation
en restaurant/café en dag-bezoekersfaciliteiten; de meeste hebben

Bateleur Bushveld
Camp

zwembaden en de meeste (niet bij Olifants en Mopani) ook een cam-

Mopani Restcamp

ping. Accommodaties in rondavels, bungalows of luxe tenten (Punda
Maria). Kruger heeft ook zes bushkampen. Ga naar www.sanparks.org
voor alle mogelijkheden. Het park biedt nu ook de mogelijkheid om te

Boulders Bush Lodge
Shimuwini
Bushveld Camp

overnachten in een hide, bijvoorbeeld Sable Hide bij de Phalaborwa
gate. En Shipandani Hide bij Mopani.
Er zijn 11 privé lodges en concessies, waaronder Jock Safari Lodge, de

KRUGER PARK
Letaba Restcamp

PHALABORWA
GATE

Olifants Restcamp

Singita Lodges en Rhino Walking Safaris.
Big Five: ja

Roodewal
Bush Lodge

Wild Card geldig: ja
Klaserie
Reserve

Selfdrive: ja
Wegennet: Het park is bereikbaar via 10 toegangspoorten. Er is een net-

Timbavati
Reserve

werk van onverharde- en asfaltwegen. De maximumsnelheid bedraagt
50 km/per uur op asfalt en 40 km/per uur op onverharde wegen. Parkeren is uitsluitend toegestaan bij de kampen en picknickplaatsen. De

Kapama
Reserve

Orpen
Restcamp

Talamati
Bushveld Camp

meeste SAN kampen hebben een winkel en benzinestation.
Game drives en walking safari’s: ja

Satara
Restcamp

ORPEN GATE

Malaria risico: ja. Insectenwerend middel is essentieel. Raadpleeg je arts.

Sabi
Sands

Wanneer? Kruger is het hele jaar door een prachtige bestemming, maar
de droge wintermaanden, van april tot eind oktober, zijn het beste voor
het zien van wild. De lente voor het zien van pasgeboren wild.
Plan je route: Controleer de wildwaarnemingsborden in het kamp en bij
de toegangspoorten; op een gedetailleerde kaart (verkrijgbaar bij alle
kampen en toegangspoorten) bereken je de afstand naar en tussen de
kampen en rustplaatsen. Ga uit van een gemiddelde snelheid van 25
km/u. De belangrijkste H-wegen zijn geasfalteerd, secundaire S-wegen

PAUL KRUGER GATE

Skukuza
Restcamp

PHABENI GATE
NUMBI GATE

Lower Sabie Restcamp
Crocodile
Biyamiti
Pretoriuskop
Bridge
Bushveld Camp
Restcamp
Restcamp

kunnen stoffig zijn.
Malelane Private Camp

CROCODILE
BRIDGE GATE

MALELANE GATE
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WELGEVONDEN -

Wildernis in de Waterberg

Op een comfortabele 3 uur rijden van Johannesburg ligt in de provincie
Limpopo het Welgevonden Game Reserve. Een bijzonder natuurgebied in
handen van een aantal privé-eigenaren.

Waterberg is een uitgestrekt stuk natuur dat door

van de lodges nemen je met liefde en passie mee

UNESCO is uitgeroepen tot een beschermd bio-

op unieke game drives door dit bijzondere

sfeerreservaat. Dit gebied loopt van het stadje

gebied. Vergeet ook niet te genieten van de

Thabazimbi in het zuidwesten tot de Palala rivier

prachtige lodges zelf, modern of juist in authen-

in het noordoosten. Het landschap met valleien

tiek Afrikaanse stijl ingericht.

en groen beboste heuvels in combinatie met uitgestrekte savannes is zo gevarieerd dat Waterberg
vaak het best bewaarde geheim van Zuid-Afrika
wordt genoemd. Het gebied is zo genoemd door
de Voortrekkers vanwege de vele stromen, watervallen, poelen en moerassen. Behalve het

MHONDORO SAFARI LODGE

Welgevonden Game Reserve vind je hier ook
Marakele National Park, het Lapalala Game
Reserve en Entabeni Game Reserve.
Welgevonden bestaat sinds 1993 toen de eige-

Quickfacts

naar van de Welgevonden Farm het idee kreeg

Overnachten: alleen in private

om samen met boeren uit de buurt hun land-

lodges. Er zijn er maar liefst 21,

bouwgrond om te zetten in een wildpark met

waarvan Mhondoro met z’n onder-

particuliere lodges.
De lodge eigenaren hebben allemaal een grote

grondse hide van waaruit je de
dieren van zeer dichtbij kunt zien,
een vermelding verdient. 

passie voor natuurbehoud en hebben samen een

www.welgevonden.org

managementteam gevormd voor het dagelijkse

Big Five: ja

beheer van het reservaat. Welgevonden is bijna

Wild Card geldig: nee

een schoolvoorbeeld van hoe je een prachtig en
kwetsbaar gebied als de Waterberg goed beheert
en hoe je wildlife beschermt en zelfs populaties
verantwoord laat groeien. De gidsen en rangers
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Selfdrive: nee
Game drives en walking safari’s: ja,
georganiseerd door de lodges waar
je verblijft
Malaria risico: nee

Ontmoet Zuid-Afrika – De Safari Gids | 17

MADIKWE GAME RESERVE

– De mooiste fotomomenten

Het klinkt wellicht raar, maar Madikwe, op
de grens van Zuid-Afrika en Botswana, is
zo rauw en puur, dat het lijkt alsof het altijd
voorbestemd is geweest om leefgebied voor
wilde dieren te zijn.

Madikwe, in de North West Province tussen de
Highveld en de Kalahari woestijn, moet tot de top
tien van de wereld horen als je ziet welke dieren je
er kunt ontmoeten: zwarte en witte neushoorns,
leeuwen, luipaarden en cheeta’s, de fameuze
wilde honden, gevlekte en bruine hyena’s, buffels,
olifanten, giraffen, zebra’s, nijlpaarden, diverse
antilopen waaronder springbokken, rode hartebeest, eland en gemsbokken. Al deze dieren, en
daarnaast nog 340 verschillende soorten vogels,
waaronder de graag geziene Kori bustard. Dat
gegeven alleen maakt dat dit private game reserve
(tevens een van de grootste van Zuid-Afrika) een
uitgelezen kans biedt om met de mooiste foto’s
thuis te komen. Gemaakt tijdens je game drives
of walking safari’s, maar je kunt de kunst van het
fotograferen ook perfectioneren door bijvoorbeeld een Photographic Safari Experience te boeken (via Jaci’s Lodges) en/of je zet je camera klaar
in de ondergrondse Terrapin Hide en kijkt welke
dieren er naar de waterplaats komen.
Maar Madikwe is vanwege die bijzondere ligging,
grenzend aan de Kalahari, ook landschappelijk
van een boeiende schoonheid. Waar rijd je anders
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langs een boulevard omlijnd door prachtige en
machtige baobabs, afgewisseld door majestueuze
palmen, die weer plaatsmaken voor rotsachtige
kopjes. In de uitgestrekte open vlaktes is het
wachten op de cheeta die met razende snelheid
jaagt op haar prooi.
Hoe het game reserve zo rijk aan wild komt?
Vanaf 1991 werden er gedurende een periode van
zeven jaar meer dan 8000 dieren van 28 soorten
in het gebied gebracht. Operatie Phoenix is daarmee nog altijd het meest omvangrijke en succesvolle herintroductieprogramma ter wereld.

Quickfacts
Overnachten: Super-de-luxe accommodaties als het Madikwe Hills Private
Game Lodge en Morukuru. ‘Gewoon’ luxe is ondermeer Tau Game Lodge.
Bij de twee Jaci’s lodges word je overweldigd door een explosie van kleur.
Het nieuwste: slapen onder de sterren in een hemelbed (een Star Bed) op
het dak van je lodge. www.madikwegamereserve.co.za
Big 5: ja, en grote kans op een ontmoeting met wilde honden
Wild Card geldig: nee
Selfdrive: nee
Game drives, walking safari’s, fotosafari’s: ja
Malaria risico: nee
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Het Hluhluwe (spreek uit als ‘sloesloewie’) natuurreservaat bevindt zich ongeveer
280 km ten noorden van Durban en 75 km van de kustplaats St. Lucia in de
provincie KwaZulu-Natal. Door middel van een corridor staat het reservaat in
verbinding met het Imfolozipark en sinds 1992 horen deze delen officieel bij elkaar.

Het Hluhluwe-Imfolozi Park is het oudste wild

Het Imfolozi deel in het zuiden bestaat uit heuvels

reservaat (anno 1895) van Zuid-Afrika en het

en vlakten tussen de Zwarte Imfolozi en Witte

eerste park dat game drives aanbood. Ooit waren

Imfolozi Rivier in centraal Zululand. Het Hluhluwe

het de privé jachtgronden van de Zulu koningen,

deel, ongeveer half zo groot als Imfolozi, is betove-

nu is het een van de meest toonaangevende par-

rend mooi: een rijk land met hier en daar mistige

ken op het gebied van het fokken van bedreigde

bergwouden, met gras bedekte hellingen, dicht

diersoorten, met name van de witte neushoorns.

struikgewas, de prachtige rivier de Hluhluwe en

Het park is wereldberoemd geworden door

met ongelooflijk veel verschillende soorten plan-

Operation Rhino, dat de witte neushoorn voor

ten en dieren. De verscheidenheid van vogels is

uitsterven heeft behoed. Ooit, in de jaren ’40 van

ongelofelijk.

de vorige eeuw, leefden er nog maar vijftig witte
neushoorns in het wild. Dankzij het programma
van ‘Operatie Neushoorn’ heeft het park nu het
grootste aantal neushoorns ter wereld.
Door de gevarieerde vegetatie van bos, bosland,
savanne, grasland, maar ook de bergen, is het
landschappelijk prachtig. Zo prachtig dat ook al
ben je al in Kruger geweest, een bezoek zeker de
moeite waard is. En ook is Hluhluwe-Imfolozi een
park waar je de Big Five kunt vinden.

HLUHLUWE- IMFOLOZI

– Redding van
de witte neushoorn
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Quickfacts
Overnachten: De meest bekende lodges in het park: Rhino Ridge, Hilltop

RHINO RIDGE SAFARI LODGE

Camp, Mtwazi Bush Lodge (self-catering), Masinda Lodge, de luxueuze
en slechts door een familie of vriendengroep per keer af te huren:
Muntulu Bush Lodge, Munyawaneni Bush Lodge en Hlatikulu Bush
Lodge, Mpila Camp (om dit tented camp staan geen hekken en het wild
kan vrij door het kamp lopen). Er zijn ook chalets en cottages. Gqoyeni
Bush Lodge en Nselweni Bush Camp.
Big Five: ja
Wild Card geldig: ja
Selfdrive: ja
Wegennet: er is een netwerk van grindwegen. De maximumsnelheid
bedraagt 40 km/per uur en parkeren is uitsluitend toegestaan bij de
kampen en picknickplaatsen. Hilltop en Mpila hebben benzinestations.
Game drives en walking safari’s: ja
Malaria risico: in de regentijd is er een licht risico
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ADDO ELEPHANT PARK
Ooit dwaalden grote groepen wilde dieren op de vlaktes
en in de bergen van de Oostkaap. Addo Elephant Park

– ontmoet de Big Seven

strekt zich uit van de Indische Oceaan en de Zuurbergen
tot de Karoo. Behalve de Big Five – olifant, luipaard, leeuw,
neushoorn, en buffel – leven er jachtluipaarden, Afrikaanse
wilde honden, en, in de oceaan, walvissen en witte haaien.

Als je het ooit hebt meegemaakt, herken je de sensatie van oog
in oog staan met een wild dier. In de uitdrukkingsloze en mee
dogenloze blik van een leeuw ervaar je de nietigheid van de mens
tegenover de wetten van de natuur. De grootsheid van een walvis
herken je pas als je ziet dat hij zelfs langer is dan de boot waarop
jij vaart.
Addo Elephant Park heeft een zeer interessante en bijzondere
geschiedenis. Dit nationale park had namelijk nooit bestaan als
men in 1919 niet had besloten om alle olifanten in deze regio af te
schieten. Dit kwam omdat de olifanten nog konden gaan en staan
waar ze wilden in de Oostkaap. Toen de boeren in de 19e eeuw in
conflict raakten met de olifanten riepen ze de overheid op om de
olifanten af te schieten. Veel olifanten zijn omgekomen, maar elf
dappere olifanten ontsnapten aan de dood. Jaren later, in 1931, is
er een national park opgericht om ze te beschermen. Dat is goed
gelukt en tegenwoordig leven er meer dan 600 olifanten in Addo
Elephant Park. Je moet dus wel héél veel pech hebben als je hier
geen olifanten ziet.
Als je olifanten tegenkomt, geef ze dan altijd genoeg ruimte. Rijd
dus niet te dichtbij en wanneer de olifant naar jouw auto loopt, blijf
dan rustig, beweeg niet te veel en ga zeker niet gillen of toeteren.
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De grootste kans om dieren te spotten is bij de

weg zijn er veel loops die je kan nemen. Als je

Quickfacts

waterholes. Zeker op warme dagen gaan hele

via de app maps.me de kaart van Zuid-Afrika

Overnachten: Je kunt comfortabel overnachten in een van de

families olifanten hier lekker in badderen en

downloadt, kan je offline navigeren. Op deze app

SANParks lodges in het park. Er is het tented Spekboom Camp,

drinken.

staan alle loops en waterholes aangegeven. Bij
Jack’s Picnic Site kan je veilig even de auto uit om

maar Addo heeft ook luxe lodges zoals Gorah Elephant Camp,
RiverBend Lodge en K
 uzuko Lodge.
www.sanparks.org/parks/addo

De route door Addo Elephant Park

tussendoor wat te eten en naar de wc te gaan.

Big 5: ja

Ga het Addo Elephant Park binnen via Addo Main

Met stops tussendoor ben je ongeveer 5 tot 6 uur

Wild Card geldig: ja

Camp. Addo Rest Camp is meteen ook de per

kwijt. Heb je zin om nog meer te verkennen dan

Selfdrive: ja

fecte plek om te overnachten, omdat dit kamp

kan je vanaf Addo Main Camp ook nog een grote

een waterplaats heeft die ’s avonds wordt verlicht

loop richting het oosten volgen.

en waar je rustig kunt kijken hoe dieren hun dorst

Let op: Als je zelf door het park rijdt, zorg er dan

Game drives, walking safari’s, paardrijden, marine eco tours: ja

komen lessen.

voor dat je niet over olifantenpoep rijdt! In deze

Malaria risico: nee

Vanaf hier neem je de zuidelijke route richting

poep leeft de beschermde mestkever. Er worden

Matyholweni Gate. Ga niet het park uit, maar

er dagelijks tientallen doodgereden. Jij bent te

draai om en rij – via een andere loop en route

gast in het park, dus zorg ervoor dat je het eco-

weer terug richting Addo Main Camp. Onder-

systeem niet verstoort.
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Wegennet: er is een netwerk van grind/zandwegen. De
maximumsnelheid bedraagt 40 km/per uur en parkeren is uitsluitend toegestaan bij de kampen en picknickplaatsen.
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Safari in de

EASTERN CAPE

Sinds een paar jaar probeert men de dieren
die ooit in de Oostkaap hoorden weer terug
te brengen. Je vindt er nu talloze private
game reserves waar je (bijna) gegarandeerd
oog in oog komt te staan met olifanten,
leeuwen, neushoorns, buffels en natuurlijk
de talrijke antilopen en giraffen.

Langs de N2, de belangrijkste oost-westroute
van het land, bevindtzich een groeiend aantal
van zulke wildparken; de eerste was Shamwari,
al jarenlang uitgeroepen tot een van ’s werelds
toonaangevende private game reserves, waar
natuurbehoud een leidende rol speelt.
Shamwari, dat ‘mijn vriend’ betekent is het geesteskind van Adrian Gardiner, een filantroop uit
Port Elizabeth, die in de jaren negentig als eerste
in Oostkaap het idee opvatte om de uitgeputte
landbouwgrond van lokale boeren op te kopen
met als doel die terug te brengen in zijn originele
staat. ‘Rewilding’ heet dat. Leeuwen waren in de
regio het eerst uitgestorven. Hun herintroductie
was een riskante operatie. Een troep leeuwen
uit een wildreservaat op de grens met Botswana
werd verdoofd en in een vliegtuigje geladen,
maar door een onvoorziene vertraging dreigden
de roofdieren halverwege de vlucht te ontwaken.
Het liep maar net goed af.
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Het private game reserve is nauw verbonden met de Born Free
Foundation, een internationale liefdadigheidsorganisatie voor wilde
dieren die campagne voert voor ‘Keep Wildlife in the Wild’. De
stichting beschermt wilde dieren in hun natuurlijke omgeving, voert
campagnes tegen het houden van wilde dieren in gevangenschap
en redt wilde dieren in nood. Bij Shamwari heeft de stichting een
opvang voor grote katachtigen.

Quickfacts
Overnachten: 7 lodges en een

Behalve Shamwari vind je nog talloze private game reserves in dit
gebied tussen ruwweg Grahamstown en Kenton-on-Sea. Zo is daar
Kariega met verschillende lodges waaronder het luxueuze Settler’s

explorer camp. www.shamwari.com
Big Five: ja
Wild Card geldig: nee
Selfdrive: nee

Drift waar je je in Out of Africa waant. Of Amakhala met een aantal

Game drives en walking safari’s: ja

luxe lodges. Pumba is een relatief klein game reserve, bekend om

Malaria risico: nee

z’n zeldzame witte leeuwen. Sibuya is fameus om de riviersafari’s

Goed om te weten

op de Kariega rivier. Verder vind je er nog Lalibela Game Reserve,
Kwandwe Private Game Reserve, Samara Private Game Reserve en
Mount Camdeboo Game Reserve.

SANPark Wild Card

tional All Parks Cluster). Het vergt enige reken-

Dit is een kaart die onbeperkt toegang biedt tot

vaardigheid om te besluiten of je de kaart eruit

meer dan 80 parken in Zuid-Afrika en eSwatini

haalt of niet. De toegang tot Kruger per dag kost

(het voormalige Swaziland). Natuurlijk horen hier

nu (2019) ZAR 372 per persoon per dag, kinderen

de officiële 19 nationale parken bij (met toppers

ZAR 186. De kaart kan online worden gekocht of

als Kruger en Table Mountain), maar ook de Cape

bij de toegangspoorten van de meeste parken (op

Nature-parken, de Ezemvelo KZN Wildlife parken

vertoon van je paspoort). Kijk wel vooraf bij welke

en de Msinsi Resorts en Game Reserves (Durban

toegangspoorten/recepties de kaart wordt ver-

en omgeving).

kocht. www.sanparks.org/wild_new

De kaart is een jaar geldig en elk kwartaal krijg je
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het informatieve tijdschrift Wild toegestuurd. De

Game drives en bush walks

huidige kosten voor een Wild Card zijn te vinden

Alle lodges van de private game reserves bieden

op de website van SANParks (kijk naar Interna

game drives en bush walks aan, waarbij je bege-
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leid wordt door de eigen gidsen. De activiteiten
vinden in principe vroeg in de ochtend plaats, als
de bush ontwaakt. En aan het eind van de middag, waarbij je op een mooie plek een drankje
(sundowner) drinkt terwijl je kijkt naar de zon die
bloedrood ondergaat. In het schemer en donker
maak je kennis met de dieren die vooral ’s nachts
actief zijn.
In de nationale parken kun je ervoor kiezen om
zelf op avontuur te gaan, maar je kunt via de

gebied met wilde dieren uitleggen. Bij de natio

kampen ook game drives, bush walks en soms

nale parken waar je zelf rijdt krijg je bij de toe-

ook heteluchtballontochten en paardrij-excursies

gangspoorten een plattegrond mee, met alle

boeken.

regels daarop. De belangrijkste: je houdt je aan de
openingstijden van het park en aan de toegestane

Fooien

snelheid. Dieren kijken niet naar links of rechts

Iedereen in Zuid-Afrika die in het toerisme werk-

voor ze de weg oversteken. Besef te allen tijde dat

zaam is, is voor een groot deel van zijn of haar

je te gast bent in het leefgebied van wilde dieren.

inkomen afhankelijk van fooien. Het is in de

eer in stellen de safarivakantie ook voor kinderen

met een lens die minimaal 200 mm is. Een pet of

Je stapt nooit, maar dan ook nooit uit de auto.

lodges gebruikelijk om een fooi achter te laten

zo leuk en educatief mogelijk te maken.

hoed om je te beschermen tegen de zon, bad

Niet om die extra mooie foto te maken, niet voor

kleding voor de warme middagen, laagjes en een

een selfie, niet voor een sanitaire stop. Je mag

kamer per dag voor de private game lodges, kun

Beste reistijd

regenjack (binnen het regenseizoen) voor de game

alleen uit de auto op de zogenoemde rest places

je als richtlijn aanhouden. In de camps van SAN-

Bijna de moeilijkste vraag om te beantwoorden,

drives. Comfortabele en dichte wandelschoenen.

en natuurlijk in de kampen. Olifanten geef je de

Parks kun je tussen 20 en 50 ZAR achterlaten voor

omdat Zuid-Afrika verschillende klimaten kent. In

Natuurlijk een zonnebril en zonnebrandcrème. Ga

ruimte, je gaat niet in hun weg staan. Uit je raam-

de schoonmaakploeg. Je eigen safarigids en

principe is de Zuid-Afrikaanse winter (onze

niet met felgekleurde kleding op wandelsafari.

pje hangen om die slapende leeuw beter op de

ranger tip je persoonlijk en apart. Bij je gids ga je

zomer) perfect voor safari’s omdat de tempera-

uit van ZAR 100 per dag per persoon. Als er ook

tuur aangenaam is (niet te warm, koele nachten)

Huurauto

leeuw hebt zien jagen weet je hoe (onverwacht)

een tracker meegaat, reken dan op ZAR 50 per

en de begroeiing dor is waardoor je de dieren

Als het kan, huur dan een auto waarvan de ramen

snel ze zijn. Dieren in het wild scharrelen zelf hun

dag, per persoon extra.

makkelijker kunt vinden. De zomer is warm en er

helemaal naar beneden kunnen en die iets hoger

kostje bij elkaar, je voert ze daarom niet. Je blijft

voor het personeel van de lodge. ZAR 200 per

foto te krijgen? Niet verstandig. Als je ooit een

kan regen vallen, het landschap is echter wel

op z’n wielen staat. Het geeft je net wat meer zicht

op de weg en je plukt ook geen planten of bloe-

Kinderen

groener. Jonge dieren vind je in de lente, als de

op de dieren. Een 4x4 is in de meeste parken geen

men. Op het kampeerterrein zet je niet je muziek

Niet overal mogen kinderen mee op de game

regens verwacht worden.

must.

keihard aan ( je bent in de natuur) en je respecteert de stiltetijden. Eigenlijk komt het allemaal

drives. Voor de bush walks geldt bijna overal een
minimumleeftijd van 12 jaar. Informeer bij je

Wat neem je zeker mee?

Gedragsregels

neer op respect: voor de dieren, de andere

touroperator of accommodatie wat de regels voor

Je hebt een verrekijker nodig om de dieren nog

Als je logeert bij een private game reserve zal de

reizigers, de natuur.

kinderen zijn. Er zijn talloze lodges die er juist een

beter te kunnen zien en een goede fotocamera

ranger je alle spelregels van het rijden in een
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