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Kom en ontmoet Zuid-Afrika. Het land heeft alles om van je vakantie een droomreis te maken.
Polokwane

Ervaar tijdens je reis de prachtige landschappen, talloze mogelijkheden om op avontuur te
gaan en natuurlijk het wildlife. Zuid-Afrika is rijk aan wildparken met de Big Five en soms zelfs
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de Big Seven als je de walvissen en witte haaien meetelt. De wijnlanden rond Kaapstad zijn een
paradijs voor wijnliefhebbers en de Zuid-Afrikaanse keuken wordt alom geprezen. De steden
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als Kaapstad, Johannesburg en Durban bieden je een bijzondere mix van cultuur, een uit
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bundig nachtleven, heerlijke restaurants en een overweldigende natuur. Natuurlijk bekijk je

Je vindt de laatste nieuwtjes, tips, foto’s en

de toeristische highlights als de Tafelberg, het Kruger National Park, maak je kennis met de

filmpjes op:

townships en de geschiedenis van de vrijheidsstrijders in Soweto of op Robben Eiland. Maar
naast deze hoogtepunten nemen we je in deze brochure graag mee naar een aantal verborgen
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Meer informatie en inspiratie?

FB: www.facebook.com/ontmoetzuidafrika/

parels, verspreid over de negen provincies.

IG: www.instagram.com/ontmoetzuidafrika/

Bovenaan je lijst van indrukwekkende ervaringen zullen echter de ontmoetingen met de

TW: https://twitter.com/mijnza

inwoners staan. Hun gastvrijheid en wens om je kennis te laten maken met hun land en cultuur

Website: www.southafrica.net/

staan garant voor de ultieme Zuid-Afrika beleving. Kom, en laat Zuid-Afrika je verrassen!
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06 Zuid-Afrika tussen toen en nu

34 Magische landschappen

De geschiedenis van het Zuid-Afrika dat wij kennen begint in 1488,

De prachtige landschappen vormen een van de hoogtepunten van

toen de Portugese zeevaarder Bartolomeu Dias als eerste Europeaan

een vakantie naar Zuid-Afrika.

voet aan land zette. Tussen toen en nu is er een land ontstaan met een
veelbesproken geschiedenis, dat gezien wordt als een van de beste en

39 Ontdek het buitenleven

mooiste vakantiebestemmingen ter wereld.

De Zuid-Afrikanen houden van het buitenleven, Zuid-Afrika lijkt
gemaakt voor allerhande actieve sporten en avonturen.

10 Ontmoet de Big Five
Het belangrijkste doel voor veel vakantiegangers naar Zuid-Afrika is

44 Het goede leven in de wijnlanden

een safari. Wat zijn de hotspots in Zuid-Afrika en … wat moet je doen

Een smaakvolle ontdekkingstocht door de wijnlanden rond Kaapstad,

om het meeste plezier aan je safari te beleven?

Hermanus en Plettenberg.

14 Respect voor wilde dieren

47 Dorpse charme

Je zult tijdens je vakantie in Zuid-Afrika vaak oog in oog staan met

Natuurlijk zal je tijdens je vakantie een of meer van de grote steden

wilde dieren. Behandel ze met respect.

bezoeken. Maar kennismaken met het echte Afrika gaat je makkelijker
af in de dorpen. Daar waar het dagelijks leven zijn gangetje gaat in

15 48 uur in … Kaapstad, Port Elizabeth, Durban en Johannesburg

Afrikaans tempo.

De grote steden van Zuid-Afrika vormen een fascinerende mix van
geschiedenis en trends, van cultuur, rijkdom en armoede. Nergens

50 De verborgen parels van Zuid-Afrika

ervaar je de vibe, het warm kloppende hart van Zuid-Afrika beter dan

De hele wereld in een land, zo wordt Zuid-Afrika vaak omschreven.

in de grote steden. Je hebt 48 uur … wat ga je doen, wat moet je zien

Je hebt een aantal bezienswaardigheden die je moet zien, maar er zijn

en wat zijn de nieuwste verrassingen?

ook de verborgen, soms off the beaten track schatten die je bezoek
echt bijzonder maken.

24 De gouden stranden van Zuid-Afrika
Zuid-Afrika wordt omarmd door twee oceanen, de Atlantische in het

56 Veelgestelde vragen

zuiden, de warme Indische aan de oostkant. Dit zorgt voor een kustlijn

Alles wat je wilt en moet weten om een onbezorgde en ontspannen

met zonovergoten stranden van maar liefst 3000 kilometer.

vakantie in Zuid-Afrika te hebben.

28 Voel de vibe – ontmoet de verschillende culturen
Zuid-Afrika kent elf talen, naast het Afrikaans en het Engels zijn sinds
de invoering van de democratie ook negen talen van diverse stammen
officieel verklaard. Wie zijn die negen stammen?
32 Nelson Mandela - hét icoon van Zuid-Afrika
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ZUID-AFRIKA -

KAAP DE GOEDE HOOP

Tussen toen en nu
De geschiedenis van het Zuid-Afrika dat wij kennen begint in 1488, toen de
Portugese zeevaarder Dias als eerste Europeaan voet aan land zette. Tussen
toen en nu is er een land ontstaan met een veelbesproken geschiedenis, dat
gezien wordt als een van de beste en mooiste vakantiebestemmingen ter
wereld. Een overzicht in ruim 500 jaar historie.
In het jaar 1488 zette de Portugese zeevaarder Bartolomeu Dias als eerste Europeaan voet aan wal
in Zuid-Afrika. Hij deed dat waar nu Mossel Bay ligt. Zonder dat hij het wist had hij op zijn tocht
vanuit Walvisbaai in het huidige Namibië de Kaappunt en de samensmelting van de Atlantische
en Indische Oceaan gepasseerd. Nadat zijn bemanning op adem was gekomen en weigerde de
hachelijke ontdekkingsreis voort te zetten, voer Dias terug en ontdekte toen pas de ‘Stormkaap’,
die later werd omgedoopt in Kaap de Goede Hoop − Cabo Boa Esperanca.
Tien jaar later zette de bekende, Portugese ontdekkingsreiziger Vasco da Gama voet aan land
in Sint Helenabaai, ongeveer honderdvijftig kilometer ten noorden van het huidige Kaapstad.
In 1503 landde de Portugese zeevaarder Antonio Saldanha aan de voet van de Tafelberg. De
Khoikhoi die er leefden verdedigden zich uit alle macht tegen de indrukwekkende schepen en de
mensen met hun vreemde uiterlijk en wapens en de Portugezen besloten al snel deze onvriendelijke plek te laten voor wat het was.
Hollanders in de Kaap
Veel later, in 1647, werd onder leiding van de Nederlandse koopman Leendert Jansz het eerste
primitieve fort aan de Tafelbaai gebouwd nadat hij er met zijn VOC-schip de ‘Haerlem’ schipbreuk
leed. De aangespoelde Hollanders verbleven er noodgedwongen een jaar. Ruilhandel met de

JAN VAN RIEBEECK

lokale bevolking hield hen in leven en eenmaal terug in Nederland raadde Jansz de Vereenigde
Oost-Indische Compagnie aan een bevoorradingsstation te stichten in de Kaap. Met die opdracht
arriveerde op 6 april 1652 de Hollander Jan van Riebeeck. De moestuinen die hij liet aanleggen
ter bevoorrading van de schepen zijn nog altijd te bezoeken als de tuinen van de Compagnie, in
het hart van Kaapstad.
De Maleiers
De slechte verstandhouding tussen de Europeanen en de inheemse bewoners zorgde voor een
tekort aan arbeidskrachten. Men besloot daarop slaven te importeren uit het verre Oosten, waar
Nederland een koloniale oorlog voerde in de Maleise archipel. Deze nieuwe bevolkingsgroep
vormde de basis van de huidige Cape Malay, de moslimgemeenschap in Kaapstad. De groeiende

KASTEEL DE GOEDE HOOP
BO-KAAP

vraag naar arbeidskrachten zorgde er ook voor dat steeds meer VOC’ers besloten om na hun
contractperiode als zelfstandige boer in de Kaap te blijven werken. Deze zogenaamde ‘vrije
burgers’ verkochten hun producten aan hun oude werkgever. De groeiende en florerende
handel zorgde ervoor dat de simpele bevoorradingspost uiteindelijk tot een Hollandse kolonie
uitgroeide.
De Britse overname
Na een bloeiende en rijke historie werd in 1795 de VOC failliet verklaard. Nederland was in
die tijd niets meer dan een satellietstaat van Frankrijk. Omdat de Engelsen niet wilden dat de
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TOEGANGSPOORT ROBBEN EILAND

BATTLEFIELDS

TAALMONUMENT PAARL

TUINEN VAN DE COMPAGNIE
APARTHEIDSMUSEUM

Quickfacts

Kaapkolonie, die zo gunstig lag op weg naar hun kolonie India in Franse
handen zou vallen, kwamen zij nog datzelfde jaar naar de Kaap. Na wat

Historische monumenten van de

schermutselingen tussen de Hollanders en de Britten annexeerden de
laatsten de kolonie definitief in 1806.

rechtstreeks op televisie te volgen was. In 1993 werd de nieuwe nationale grondwet goedgekeurd,

geschiedenis van Zuid-Afrika

die te boek staat als een van de meest democratische van de wereld. In 1994 waren er de eerste

• Cradle of Humankind bij Johannesburg

De Grote Trek van de Voortrekkers

democratische verkiezingen en werd Nelson Mandela de eerste zwarte president van Zuid-Afrika

• Bartolomeu Dias Monument in Mossel Bay

Het werd het begin van een turbulente tijd, waarin de Hollandse

en samen met Desmond Tutu voorvechter van de filosofie van Ubuntu, gebaseerd op verzoening.

• Da Gama en Dias kruizen in Kaap de

boeren die in de Kaap waren achtergebleven uit onvrede over de Britse

Goede Hoop NP

overheersing in het binnenland op zoek gingen naar gebieden om hun

De vlag van Zuid-Afrika

• Kasteel de Goede Hoop in Kaapstad

eigen republieken, Oranje-Vrijstaat en Transvaal, te stichten. Zij kregen

Na de afschaffing van Apartheid wilde men af van de toenmalige vlag. Daarom riep de overheid

• Tuinen van de Compagnie in Kaapstad

de naam Voortrekkers en hun tocht naar het binnenland staat bekend

de burgers van Zuid-Afrika op een nieuwe vlag te ontwerpen. Er werden 7000 schetsen

• De Bo-kaap in Kaapstad

als de Grote Trek.

ingestuurd, maar geen voldeed aan de verwachtingen. Het verzoek werd vervolgens bij een aantal

• Voortrekkersmonument in Pretoria

op te richten, the South African National Congres, die later overging in

prominente Zuid-Afrikanen neergelegd. Uiteindelijk kwam Fred Brownell met het winnende

• Battlefields Rorke’s Drift, Isandlwana en

het bekende African National Congres (ANC).

ontwerp. De nieuwe nationale vlag van Zuid-Afrika werd op 27 april 1994 voor het eerst in

Toen de Voortrekkers KwaZulu-Natal binnentrokken moesten ze talloze
gevechten leveren met de Zulu’s. De sporen daarvan zijn nog altijd te
vinden op de zogenoemde ‘Battlefields’, niet ver van Durban. Bij de

Spioenkop

gebruik genomen tijden de eerste democratische verkiezingen.

• Bloedrivier monument bij Dundee

roemruchte Slag bij Bloedrivier wisten de Boeren de Zulu’s uiteindelijk

Apartheid

Het ontwerp met de ‘Y’-vorm heeft een officiële betekenis. De twee uiteinden die samen komen

• Apartheidsmuseum in Johannesburg

toch de genadeklap toe te brengen.

Het antwoord van de blanken bestond uit het oprichten van

in één lijn symboliseert de eenwording van de democratische staat Zuid-Afrika. Het rood staat

• Hector Pieterson museum in Soweto
• Nobel Square, Waterfront Kaapstad

De Nasionale Partij (voor en door blanken) die in 1948 aan de

voor het bloed dat in de geschiedenis van Zuid-Afrika vergoten is; blauw voor de lucht en de twee

De Boerenoorlogen

macht kwam onder D.F. Malan. Al snel werden veel regels voor

oceanen, groen symboliseert het land en de natuur. De kleur zwart staat voor de zwarte Zuid-

De Britten waren in eerste instantie niet geïnteresseerd in de Boeren

rassenscheiding ingevoerd. Niet-blanken werden vanaf dat moment

Afrikanen, wit voor de blanke Zuid-Afrikanen en geel representeert de natuurlijke rijkdommen

republieken in het noordoosten van het land. Maar de ontdekking van

tweederangsburgers. Onder de naam Apartheid werden hen talloze

(goud) van het land.

rijke diamant- en goudaders maakte dat ze van gedachten veranderden.

rechten ontnomen. Huwelijken tussen mensen van verschillende

De Boeren wisten een Britse overheersing van Transvaal terug te

rassen werden verboden en er kwamen speciale scholen voor zwarte

Een natie, elf talen

draaien tijdens de Eerste Boerenoorlog (1880-1881). Tijdens de Tweede

leerlingen. Zwarten moesten bovendien speciale paspoorten bij zich

Zuid-Afrika kent elf talen; naast het Afrikaans en het Engels zijn sinds de invoering van de

Boerenoorlog (1899-1902) kwamen de Britten beter voorbereid en in

dragen als ze zich in blanke gebieden wilden begeven. Nadat Engeland

democratie ook negen talen van de diverse stammen zoals Xhosa en Zulu officieel verklaard.

grotere aantallen terug. De oorlog die gedreven werd door diamant- en

zich in 1961 officieel uit het steeds grimmiger wordende Zuid-Afrika

Naast het Engels werd dankzij de Eerste Afrikaanse Taalbeweging het Afrikaans in 1925 officieel

goudkoorts, liep zo hoog op dat de Britten zelfs concentratiekampen

had teruggetrokken, werd de in Nederland geboren Hendrik Verwoerd

cultuurtaal. Uitgangspunt van het Afrikaans, ook wel historisch Kaap-Hollands genoemd, is: ‘Ons

oprichtten om de Boeren onder de duim te krijgen. Na een bittere strijd

de nieuwe premier van de Republiek Zuid-Afrika. Onder zijn bewind

skryf soos ons praat’. De gangbare voertaal in Zuid-Afrika is het Engels.

tekenden de Boeren op 31 mei 1902 in Pretoria een vredesverdrag met

werden zwarten en kleurlingen onder dwang uit hun huizen gezet en

de Britten.

overgeplaatst naar townships buiten de stadscentra.

Vier Nobel Vredesprijs winnaars
De democratische republiek bestaat nu 25 jaar en zou daarmee volwassen moeten zijn. Er zijn

Unie van Zuid-Afrika
In 1910 werd Zuid-Afrika een Britse kolonie met zelfbestuur. De Unie
van Zuid-Afrika verenigde de Kaapkolonie, Natal en de voormalige

Op 11 februari 1990 werd Nelson Mandela
vrijgelaten, een gebeurtenis die over de gehele
wereld rechtstreeks op televisie te volgen was.

echter nog altijd grote verschillen in inkomens en woonsituaties, de townships rond de steden
horen nog niet tot het verleden. Feit is dat Zuid-Afrika ondanks de moeizame historie tot de
meest populaire vakantielanden van de wereld hoort. Het land is er ook trots maar liefst vier
winnaars van de Nobel Vredesprijs te hebben voortgebracht. Het zijn Albert Luthuli (1960),

Boerenrepublieken Transvaal en Oranje-Vrijstaat met elkaar. Om iedereen tevreden te houden kwamen er drie hoofdsteden: de regering (ofte-

De wereld keek met afschuw toe en boycotte producten uit Zuid-Afrika

Desmond Tutu (1984) en Nelson Mandela en Frederik Willem De Klerk (1993). De prijzen

wel bestuurlijke macht) in Pretoria, het parlement (oftewel wetgevende

als economische sanctie. Inzet werd de vrijlating van de vrijheidsstrijders

betroffen altijd het verzet tegen Apartheid.

macht) in Kaapstad, en de rechtgevende macht in Bloemfontein. Het

van het ANC, waaronder Nelson Mandela.

besef van de Boeren en de Engelsen dat ze samen een blanke minderheid in een zwart land vormden, bracht beide groepen, die eerst lood-

Het begin van de democratie

recht tegenover elkaar stonden, politiek steeds verder samen. De zwarte

Uiteindelijk was het president F.W. de Klerk die in 1990 een einde

en gekleurde meerderheid in het land bleek steeds vaker de grote ver-

maakte aan de verfoeide Apartheid en op 11 februari 1990 werd

liezer. Hoogopgeleide zwarten besloten daarom in 1912 een eigen partij

Nelson Mandela vrijgelaten, een gebeurtenis die over de gehele wereld
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Het belangrijkste doel voor veel vakantiegangers naar Zuid-Afrika is
een safari, een ontmoeting met de wilde dieren in een van de nationale
parken. Wat zijn de safari hotspots in Zuid-Afrika en … wat moet je
doen om het meeste plezier aan je zoektocht te beleven?

Ontmoet

DE BIG FIVE

Voor (bijna) iedereen die op safari gaat – safari komt uit het Swahili en
betekent lange reis – staat hoog op de bucketlist een ontmoeting met de
Big Five: olifant, neushoorn, buffel, leeuw en luipaard. Waarom ze zo
genoemd worden? Niet omdat het de grootste wilde dieren zijn, maar
omdat ze het meest gevaarlijk zijn om op te jagen …
Op eigen houtje of geheel verzorgd
Zuid-Afrika heeft ontelbare mogelijkheden om wilde dieren te zien.
Voor je je vakantie boekt, moet je jezelf een paar dingen afvragen: Wil je
per se in een malariavrij gebied op safari? Dan valt bijvoorbeeld het
Kruger National Park (grotendeels) af en komen parken als Madikwe,
Hluhluwe-iMfolozi, Pilanesberg, het Waterberg gebied en Addo
Elephant Park in aanmerking.
Wil je zelf met je eigen huurauto op zoek naar wild in de nationale wildparken of kies je voor een geheel verzorgde safari met een verblijf in een
all inclusive lodge en gamedrives met een ranger in een Private Game
Reserve? De ultieme safari-ervaring dus, waarbij de kans dat je veel
dieren ziet groter is. Bovendien geeft de ranger je alle uitleg die je maar
wilt horen over de planten en dieren die je tegenkomt.
Nationale Parken en Private Game Reserves
Naast een grote hoeveelheid Nationale Parken die beheerd worden
door de overheidsinstantie South African National Parks (SANparks), zijn
er tal van Private Game Reserves in Zuid-Afrika. Dit zijn zeker mooie
wildgebieden, alleen worden ze beheerd en gefinancierd door particulieren. Ze liggen evenals de SANparks verspreid door het hele land en
natuurbehoud staat ook hier altijd voorop.
De privéparken hebben vrijwel allemaal ook eigen natuurbeheer
programma’s en dieren worden onderling vaak uitgeruild om ervoor te
zorgen dat er overal gezonde populaties zijn die het ecologisch evenwicht in stand houden.
Wat zijn de belangrijkste verschillen?
Waar je in een National Park zelf mag rondrijden, ga je in een Private
Game Reserve altijd onder begeleiding van een ranger (een gids), soms
samen met een tracker (een spoorzoeker), op zoek naar het wild. De
Private Game Reserves beschikken daarnaast vrijwel altijd over eigen,
vaak wonderschone accommodaties waar overnacht kan worden.
De accommodaties in de Nationale Parken zijn erop gericht om basis
comfort te bieden, self catering, wat betekent dat je zelf kunt koken of
je maaltijden gebruikt in de restaurants van het kamp. De Nationale
Parken bieden tegen extra betaling bij elk kamp gamedrives aan. De
rangers helpen je bij het vinden (spotten) van de dieren, maar je moet
er rekening mee houden dat je in volle safari vehicles (open, op maat
gemaakte jeeps) zit.
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Quickfacts
Tot de faciliteiten van de Private Game Reserves horen bijna altijd een heerlijk zwembad,

gaan en schouder aan schouder met wildebeesten, zebra’s en antilopen

Als je van plan bent om veel SANparks te bezoeken,

wijnproeverijen, een exquise keuken en ontspannende spa-faciliteiten. Wat je noemt een droom

hun dorst lessen, waar olifanten een waterballet houden. De kou ver-

is het een aanrader om hun Wild Card aan te schaffen.

vakantie.

dwijnt net zo snel als ieders ochtendhumeur tegen de tijd dat de zon

Daarmee krijg je gratis toegang tot meer dan 80 parken,

aan kracht en de bush aan warmte wint. Op het moment dat het echt

verspreid door heel Z
 uid-Afrika. www.sanparks.org

Gamedrives en wandelsafari’s

heet wordt, wacht de idyllische lodge of je tent en is het tijd om te ont-

Op het eerste gezicht lijkt een verblijf in een Private Game Reserve duurder, maar alles is daar

spannen, al dan niet in de schaduw bij het zwembad. De gamedrive aan
het eind van de middag mondt meestal uit in een drankje ergens op een

slapende leeuw beter op de foto te krijgen? Niet verstandig. Als je ooit

fabelachtig mooie plek om de zonsondergang te vieren, waarna je in het

een leeuw hebt zien jagen weet je hoe (onverwacht) snel ze zijn. Dieren

donker terugrijdt naar je accommodatie. Dit geeft je de gelegenheid om

in het wild scharrelen zelf hun kostje bij elkaar, je voert ze daarom niet.

Maar bij een groot aantal Private Game Reserves kun je een gamedrive vervangen door een

de dieren die vooral ’s nachts actief zijn in actie te zien. Na een heerlijke

Je blijft op de weg en je plukt ook geen planten of bloemen. Op het

walking safari, je gaat dan lopend met een gewapende gids de bush in. Een reuze spannende en

maaltijd, een drankje bij het kampvuur, ook wel de bushtelevisie

kampeerterrein zet je niet je muziek keihard aan ( je bent in de natuur …)

totaal andere kennismaking met de natuur. Bij sommige Private Game Reserves worden ook toch-

genoemd, en het uitwisselen van je avonturen met andere gasten, is

en je respecteert de stiltetijden. Eigenlijk komt het allemaal neer op res-

ten op een mountainbike, te paard of in een heteluchtballon aangeboden. Allemaal opties om je

het tijd om de ogen te sluiten. De volgende dag wacht er weer een

pect: voor de dieren, de andere reizigers, de natuur.

ontmoeting met de wilde dieren nog specialer te maken.

avontuur!

inbegrepen; de overnachtingen, maaltijden, vaak ook de (huis)wijn, koffie, thee en fris en de
gamedrives of walking safaris onder leiding van een gespecialiseerde gids. Want ja, er is heel wat
te kiezen: twee keer per dag – vroeg in de ochtend en laat in de middag – maak je een gamedrive.

PAFURI GATE IN KRUGER NP
TRACKER

Wat zijn de safari hotspots?

De jeeps van de Private Game Reserves bieden 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

Safari met kinderen

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

hele Big Five te laten ontmoeten.

Houd er met het boeken van je ultieme safari rekening mee dat als je

beroemdste wildparken ter wereld en zeker het bekendste in Zuid-

met ( jonge) kinderen reist, lang niet alle Private Game Reserves kinde-

Afrika. Het oorspronkelijke Krugerpark is 380 km lang en 60 km breed

Kamperen of lodges?

ren toelaten. Je kunt daarom als je wel wilde dieren wilt zien, ook kiezen

en daarmee zo groot als Nederland, zonder Zeeland, Zuid- en

Avontuurlijker dan kamperen in een wildgebied bestaat niet. Je hoort ’s avonds de leeuwen brul-

voor een toegankelijke safari-optie in bijvoorbeeld Aquila in de Western

Noord-Holland. Met dat soort afmetingen lijkt het prima te doen in een

len en bent een met de natuur, de geur van de warme aarde en het zondoorstoofde gras. Lodges

Cape. Waar kinderen wel welkom zijn, kun je ervan uitgaan dat de

paar dagen. De maximale snelheid is echter 50 kilometer per uur. En met

zijn er in alle prijsklassen en gradaties op de meest bijzondere locaties, zowel in de Nationale

rangers er alles aan doen om hen ook een geweldige en ontspannen

het grote aantal dieren waar je voor wilt en moet stoppen, is het aan te

Parken als in de Private Game Reserves. De Nationale Parken bieden kampeerplekken, rondavels

Big Five ervaring te geven. In de SANparks waar je zelf rijdt zijn kinderen

raden om je tot een deel van het park te beperken. Alle grote wild

(ronde huisjes met een bed en sanitair) en compleet ingerichte, van alle gemakken voorziene

altijd welkom.

soorten komen in het park voor en met een beetje geluk zie je behalve
de Big Five ook wilde honden (er zijn er volgens de laatste telling 250) en

bungalows. Heel basic, maar ongelooflijk spannend is overnachten in een van de hides, plekken
met uitzicht op een waterplaats waar je overdag kunt zitten om vogels of wild te spotten en waar

Hoe gedraag je je op safari?

cheeta’s. In totaal telt Kruger National Park 147 soorten zoogdieren, 114

je ’s nachts kunt slapen. In de Private Game Reserves kun je kiezen tussen een basistentenkamp tot

Als je logeert bij een Private Game Reserve zal de ranger je alle spel

soorten reptielen, 50 soorten vissen en ruim 508 verschillende vogel-

regels van het rijden in een gebied met wilde dieren uitleggen. Bij de

soorten; het is daarmee een van de rijkste reservaten ter wereld.

het wild dat komt drinken in de waterpoel even verderop. Je kan dus binnen elk budget op safari,

nationale parken waar je zelf rijdt krijg je bij de toegangspoorten een

Andere bekende wildparken in de North West Province zijn Madikwe op

op verschillende manieren.

plattegrond mee, met alle regels daarop. De belangrijkste: je houdt je

de grens met Botswana en Pilanesberg bij het vermaarde Sun City. In

aan de openingstijden van het park en aan de toegestane snelheid. Die-

Limpopo ligt het populaire Welgevonden. Olifantenliefhebbers kunnen

Wat doe je in een wildpark?

ren kijken niet naar links of rechts voor ze de weg oversteken. Raar? Niet

hun hart ophalen in Addo Elephant Park in de Eastern Cape, het

De wildernis leeft dag en nacht en om zoveel mogelijk te zien moet je op de meest ‘onmenselijke’

werkelijk, je bent te gast in hun leefgebied. Je stapt nooit, maar dan ook

Hluhluwe-iMfolozi Game Reserve bevindt zich ongeveer 370 km ten

tijden op pad. Natuurlijk kan het soms zwaar zijn om rond 04.00 uur ’s nachts uit dat heerlijke bed

nooit uit de auto. Niet om die extra mooie foto te maken, niet voor een

noorden van Durban in KwaZulu-Natal. Een van de meest toonaan

te komen om in een jeep de kou te trotseren. Maar de aanblik van de mooiste sterrenhemel ter

selfie, niet voor een sanitaire stop. Je mag alleen uit de auto op de zoge-

gevende parken op het gebied van de witte neushoorns. In de Northern

wereld die langzaam plaatsmaakt voor een knaloranje ochtendzon tegen een paarse achtergrond

noemde rest places en natuurlijk in de kampen. Olifanten geef je de

Cape, op de grens met Namibië en Botswana ligt het fameuze Kgalagadi

maakt veel goed. En dan is het ook nog spitsuur bij de waterpoel waar giraffen door de knieën

ruimte, je gaat niet in hun weg staan. Uit je raampje hangen om die

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

super-de-luxe villa’s met butlerservice waar je bij zonsopkomst vanaf een eigen veranda kijkt naar

PAFURI

indrukwekkende gemsbokken en de leeuwen met de zwarte manen.
De verborgen safari parels
Behalve de hotspots zijn er nog talloze wat onbekendere, maar even zo
prachtige wildparken en Private Game Reserves. In het uiterste noorden,
in Limpopo, vind je Mapungubwe. Ooit was dit een machtig koninkrijk,
nu vind je er indrukwekkende baobabs, veel wildlife en de prachtige
samenvloeiing van twee machtige rivieren, de Shashe en Limpopo. In
met name de uitgestrekte Eastern Cape is er een overvloed aan Private
Game Reserves die de Big Five ervaring aanbieden. Ook langs de Garden
Route verschijnen steeds meer Private Game Reserves die toeristen die
alleen de Western Cape willen bezoeken toch een wildlife ervaring
gunnen.

12 | Ontmoet Zuid-Afrika

Ontmoet Zuid-Afrika | 13

Je zult tijdens je vakantie in Zuid-Afrika vaak oog in oog staan
met wilde dieren. Behandel ze met respect. Direct contact
tussen mens en wildlife betekent in veel gevallen een slechte
situatie voor de dieren.

RESPECT
VOOR WILDE DIEREN
Het waren vooral de Nederlandse touroperators en Nederlandse dieren

volwassene op z’n rug? Nee. De farms zijn nog steeds leuk om te bezoe-

activisten die wisten te bewerkstelligen dat contact met wilde dieren

ken, omdat je er ook kunt zien hoe groot en sterk de struisvogeleieren

niet verder gaat dan van ze te genieten in vrijheid. Reden waarom we

zijn en wat een bijzondere dieren het zijn.

je ten zeerste afraden plekken te bezoeken waar je kunt knuffelen met
leeuwen, rijden op olifanten of struisvogels.

Op de rug van een olifant
Ja, de olifant is groot en enorm sterk, maar hij is er niet op gebouwd om

Knuffelfarms

met volwassenen op z’n rug een rondje te lopen. Afrikaanse olifanten

Het was een tijd lang een bloeiende industrie: knuffelen en lopen met

zijn nauwelijks in gevangenschap te houden, je moet het dier dus al

leeuwen. Wat de goedbedoelende toerist niet wist, was dat de leeuwen

jong krijgen en er heel wat moeite voor doen om het ‘tam’ te krijgen.

die in contact komen met mensen al heel jong bij hun moeder worden

Bedrijven die al olifanten in gevangenschap hadden, bieden nu het wat

weggehaald en later, als ze te groot en dus gevaarlijk zijn, verkocht wor-

vriendelijkere lopen met olifanten en ze voeren en wassen aan.

den aan canned hunting farms waar ze in afgesloten ruimtes als trofee
worden afgeschoten.
Struisvogelfarms
Bij Oudtshoorn was het vast onderdeel van de pret. Rijden op een

Quickfacts

48 uur in…

KAAPSTAD
PORT ELIZABETH
DURBAN
JOHANNESBURG

De grote steden van Zuid-Afrika vormen een fascinerende mix van geschiedenis
en trends, van cultuur, rijkdom en armoede. Nergens ervaar je de vibe, het warm
kloppende hart van Zuid-Afrika beter dan in de grote steden. We stellen the
Mother City, PE, Durbs en Jozi aan je voor. Je hebt achtenveertig uur, wat ga je
doen, wat moet je zien en wat zijn de nieuwste verrassingen?

struisvogel. Is zo’n dier erop gebouwd om rond te rennen met een
Er zijn verspreid over Zuid-Afrika
rehabilitatiecentra die mishandelde
wilde dieren een nieuwe kans
geven. Je kunt er vaak ook als
(betaalde) vrijwilliger werken.
LIONSROCK bij Bethlehem vangt
grote katten op. Monkeyland
in Plettenberg The Crags
is er voor apen in nood.
HESC bij Hoedspruit vangt
verschillende dieren op. Er zijn
ook lodges die enorm goed
werk doen voor natuurbehoud,
zoals bijvoorbeeld Kariega
en Shamwari, Thula Thula of
Buffelsdrift. Op www.facebook.
com/volunteersbeware/ vind je
een lijst met opvangcentra die als goed
bevonden zijn (The good, the bad and the
ugly).

THE WATERFRONT IN KAAPSTAD
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Western Cape

Kaapstad – the Mother City

ervaring ga je naar Mama Africa. Wat te denken van township fushion:

Beach life

in 4Roomed Ekasi dineer je op niveau in township Khayelitsha. Het res-

Flaneren, joggen of fietsen doe je langs de boulevard van Sea Point, met

taurant is gestart door Abigail, een deelneemster van Masterchef South

uitzicht op de Tafelberg en Robben Eiland (vergeet niet een kijkje door

Africa.

de enorme bril te nemen). Voor de populaire stranden ga je naar Clifton,
Camps Bay of Llandudno. Met je voeten in het zand zitten terwijl je je

Shoppen

gamba’s pelt en aan je cocktail nipt? Dat kan in The Grand on the Beach,

De leukste winkels (en bars, galeries en cafés) vind je in Kloof Street,

vlakbij de V&A Waterfront. De surffanaten nemen ijlings de MyCity bus

Bree Street en de Waterkant bij het Cape Quarter winkelcentrum.

naar Blouberg strand.

Natuurlijk kun je je in de Waterfront ook uitleven.
Cool Kaapstad
Kunst & cultuur

Als je eind van de middag dorst krijgt en wilt genieten van de meest

De nieuwe aanwinst van Kaapstad is het Zeitz Museum of Contempo-

bekende wijnen van de Kaapse wijnlanden, ga dan naar de Openwine

rary Art Africa. Gebouwd in de voormalige graansilo’s en nu het grootste

Tasting Room, alle wijnen zijn er per glas verkrijgbaar. Het nachtelijke

museum met moderne Afrikaanse kunst van het continent. Met de ope-

uitgaansleven speelt zich vooral af in en rond Long Street, waar je een

ning van het museum is het Silodistrict in gebruik genomen. Genieten

gevarieerde mix vindt van hippe en trendy uitgaansgelegenheden. In

van de moderne bouwstijl, een weergaloos uitzicht op de Tafelberg en

het weekend is La Parada in Constantia de place to be als je hip &

een wereldse cocktail doe je in de bar (zesde verdieping) van het Silo

happening wilt zijn. Wil je authentiek op stap, dan kun je in Kaapstad

VOOR HET ZEITZ MOCAA

SEAPOINT PROMENADE

Hét gebeurt in Kaapstad, maar wat is ‘hét’ dan precies? Is het de prachtige ligging in de schaduw
van de Tafelberg en aan de Atlantische Oceaan die de stad zo bijzonder maakt? Of zijn het de
kleurrijke en creatieve mensen die er wonen, de wijngaarden in de omgeving die net dat extra
vleugje smaak toevoegen of is het de intrigerende geschiedenis van de stad waar wij Nederlanders

CAMPS BAY

zoveel herkennen?

KIRSTENBOSCH GARDENS

Het antwoord: het geheim van Kaapstad is een fantastische mix van dit alles.
ORANJEZICHT CITY FARM MARKET

Paradijs voor food lovers
In Kaapstad vind je bijna elke denkbare keuken vertegenwoordigd. Van de traditionele Afrikaanse
gerechten als bobotie, tot fusion, tapas, de Cape Malay cuisine, tot sushi en meer. Helemaal hot
zijn de foodmarkets. Begonnen met de Neighbourgoods Market in de Old Biscuit Mill in de wijk

WOODSTOCK

Woodstock, waar je je elke zaterdag van 9 uur ‘s ochtends tot 14 uur ’s middags tegoed doet aan
de ongelooflijkste heerlijkheden, al dan niet in combinatie met bubbels, wijn, een slow biertje of
een gezonde chai. De nieuwste aanwinst is de Oranjezicht City Farm Market, die elk weekend
gehouden wordt van 9:00 tot 14:00 uur op zaterdag en van 9:00 tot 15:00 uur op zondag. Je vindt

THE ROUNDHOUSE

hem op Granger Bay, op loopafstand van de Waterfront. Ontbijten en/of lunchen doe je dus daar.

Hotel. Voor kunst (ook street art) goed voor een glimlach ga je naar

ook kiezen voor een Jazz Safari. Lokale muzikanten laten je in hun

Woodstock, daar vind je in weer diezelfde Old Biscuit Mill en omgeving

woonkamer genieten van meeslepende jazz.

vooral hippe woonwinkels. Als je dorst krijgt doe je een gin (helemaal in)
CHEF-KOK
LUKE DALE-ROBERTS

tasting bij de Woodstock Tasting Company.

De beste restaurants

Ook zeker doen tijdens je 48 uur in Kaapstad
Naar de top van de Tafelberg • Snorkelen met zeehonden

Chef-kok Luke Dale-Roberts is niet te stoppen. Elke pollepel die hij aanraakt verandert in goud. Hij

Een vleugje geschiedenis

(https://oceanexperiences.co.za) • hike naar Lion’s Head of Devil’s Peak

begon in diezelfde Old Biscuit Mill met The Test Kitchen dat inmiddels bij de vijftig beste restau-

De hop-on hop-off bus brengt je langs alle punten die ertoe doen in

• Doe een Scootour vanaf de Tafelberg of Signal Hill • Bezoek een van de

rants van de wereld hoort. De stormloop op deze must eat is zo groot dat het bijna niet meer

Kaapstad en omgeving. Onderweg krijg je uitleg over de geschiedenis.

townships • Ga naar de Kirstenbosch Botanical Gardens, gewoon voor

mogelijk is hier een tafel te bemachtigen. Daarom verscheen vervolgens – ook in de Biscuit Mill –

Zoals waarom Strand in hartje Kaapstad zo heet. Antwoord: omdat

de tuin of voor een van de zondagmiddag Summer Concerts • First

de Potluck Club, de Shortmarket Club in de City Bowl (het centrum) en nu is er

vroeger de zee tot daar kwam. Je doet een stap terug in de tijd als je een

Thursdays: Op de eerste donderdag van elke maand zijn alle galeries in

Salsify in de Roundhouse in Camps Bay. Fameus en geroemd worden vol-

bezoek brengt aan de Tuinen van de Compagnie en Kasteel de Goede

Kaapstad en Johannesburg avonds geopend en gratis toegankelijk,

gens kenners ook La Colombe en The Greenhouse. In het centrum

Hoop. Om meer te begrijpen van wat er tijdens Apartheid gebeurde,

https://first-thursdays.co.za/

zijn de twee ‘tapas fusion met een Zuid-Afrikaanse twist’ restaurants

breng je een bezoek aan het District Six Museum en natuurlijk Robben

Chef ’s Warehouse en Fork een aanrader. Voor een echte Afrika-

Eiland.
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Eastern Cape

Port Elizabeth – PE

THE VOTING LINE - Angela N Perryman / Shutterstock.com

loopafstand is! Als je je al wandelend afvraagt waar de naam van zowel de trail als de stad
Port Elizabeth heeft als bijnaam de vriendelijke stad en ook wel de win-

vandaan komt: Rufane Donkin, destijds gouverneur in de Kaap, doopte Algoa Bay om in Port

derige stad en is de vierde stad in Zuid-Afrika. PE ligt in de Eastern Cape

Elizabeth ter nagedachtenis aan zijn vrouw die kort voordat de Brit naar Zuid-Afrika afreisde

aan de Algoa Bay. In de afgelopen jaren krijgt de stad steeds meer

overleed.

‘gezicht’. En dat gezicht wordt vooral gevormd door de kunstzinnige eerbetonen aan Nelson Mandela. Zo is er bijvoorbeeld de nieuwe Route 67

Zand en strand

– een verzameling van 67 openbare kunstwerken ter nagedachtenis aan

Naast Algoa Bay zijn Kings Beach, Humewood Beach en Hobie Beach populaire stranden, het

de 67 jaren die Nelson Mandela heeft gewijd aan de Zuid-Afrikaanse
vrijheidsstrijd. Er zitten enkele iconische werken tussen, zoals de Voting

ADDO ELEPHANT PARK

MARINE SAFARI

laatste vooral bij zeilers en surfers. Natuurlijk neem je ook je board onder je arm en ga je de
prachtige zandduinen aan de monding van de Sundays River of bij Sardina Bay waar de locals
graag naartoe gaan, te lijf voor een rondje sandboarden. De Valley is sowieso de aangewezen plek

Line van Anthony Harris en Konrad Geel. Op St Mary’s Terrace vind je
het krachtige kunstwerk 76 Youth, ter ere van de generatie die tegen de

groeiende populatie bestaat inmiddels uit bijna 450 olifanten! De dieren

onderdrukking vocht. www.route67tours.co.za

kunnen dankzij de lage begroeiing gemakkelijk gespot worden. Dit park

voor allerlei adrenaline activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Big Swing.

is het enige gebied in Zuid-Afrika met een zeereservaat, waarin ook

Shoppen

Kunst & cultuur

walvissen en witte haaien zwemmen. Deze enorme vissen vormen

Op de Marine Drive vind je talloze hotels, appartementencomplexen, barretjes en restaurants.

Breng ook een bezoek aan het Nelson Mandela Metropolitan Museum

samen met de Big Five van het land de Big Seven. Op Bird Island in

Shoppen doe je in het evenementengedeelte de Boardwalk. Hier ga je ook naar de film, het

waar een regionale collectie kunst, ambachten en design uit de Eastern

Algoa Bay vind je bovendien zeehonden en een kolonie Jan-van-genten,

theater of het casino en struin je rond op een van de lokale markten.

Cape permanent wordt tentoongesteld. De tentoonstelling in het

op het eiland Sint Croix leeft de grootste kolonie Zuid-Afrikaanse

Athenaeum omvat 67 Beaded Quotes – 67 kralen kunstwerken die een

pinguïns ( ja, die schattige dieren van de omslag). Er zijn talloze moge-

jaar en uitspraak van Nelson Mandela weergeven.

lijkheden om een Marine Safari, een excursie op zee, te maken.

Bezoek ook de bijzondere Gutsche Family Investments Art Gallery, zelf

HEERLIJKE LIGGING AAN ZEE
DONKIN VUURTOREN

Restaurants in Port Elizabeth
Vovo Telo voor de lekkerste ontbijtjes en lunches. Fushin Sushi & Eastern Cuisine ligt in Richmond
Hill en serveert voornamelijk sushi en oosterse tapas. The Old Austria Restaurant is het oudste

een parel in art decostijl, ontworpen door Gertruida Brinkman, de eerste

Ontdek Port Elizabeth

restaurant in Port Elizabeth, Ginger Restaurant is eveneens goed en duik ook even in het uitgaans-

vrouwelijke architect van Zuid-Afrika in 1932. www.artmuseum.co.za

In 1820 vestigden de eerste kolonisten zich in Port Elizabeth. De stad

leven in Stanley Street.

heeft daardoor een aantal historische bezienswaardigheden als Fort
Bush en beach

Frederick en het negentiende eeuwse stadhuis.

Ook zien in Port Elizabeth

Ten noorden van Port Elizabeth vind je talloze Private Game Reserves en

De Donkin Heritage Trail is een vijf kilometer lange wandelroute,

The Red Location Museum in de township New Brighton • Jewish Pioneer Memorial Museum •

natuurlijk het Addo Elephant National Park. Dit park werd in 1931 speci-

www.nmbt.co.za, die je naar meer dan vijftig belangrijke historische

Nelson Mandela Bay Stadium • Van Staden’s Wild Flower Reserve • Kragga Kamma Game Reserve •

aal opgericht voor de elf resterende olifanten die nog in dit gebied leef-

plekken in Port Elizabeth brengt, zoals de Campanile toren, het markt-

Sacramento Trail. Deze populaire wandelroute van ongeveer 8 kilometer begint bij

den. Het is een van Zuid-Afrika’s grootste successen, want de nog altijd

plein en St Mary’s Anglican Cathedral. Handig, zo’n stad waar alles op

Schoenmakerskop en eindigt bij Sardinia Bay
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Kwazulu-Natal

Durban – ‘Durbs’

uitzicht op de Indische Oceaan. De uShaka Pier Bar is een van de

aanraders Catch voor de heerlijke vis en sushi en Remo’s Vilaggio waar

beste plekken in Durban om met een drankje in je hand van de zons

de obers je Italiaanse dis opleuken met een muzikale verrassing.

ondergang te genieten.
Het nachtleven
Adrenaline

Durbs zoals de stad door insiders wordt genoemd, leeft net als veel

Beklim het iconische Moses Mabhida Stadium voor een spectaculair

Afrikaanse steden op het ritme van muziek. In Zuid-Afrika is jazz heel

uitzicht over de stad. Je kan dit doen met de SkyCar of je kiest ervoor

belangrijk, waarbij Afrikaanse instrumenten als de marimba en trom-

om de 500 treden tellende Adventure Walk te nemen. Meer adrenaline?

mels worden toegevoegd. Ervaar het zelf in de Zulu Jazz Lounge.

Met The Big Rush Big Swing maak je een 80 meter lange vrije val het

En natuurlijk ga je naar de Florida Road met de talloze leuke bars. Het

stadion in, en schommel je in een boog van 220 meter.

nabijgelegen Umhlanga is overigens een aanrader als je je een avond
(en nacht) lang wilt onderdompelen in het uitgaansleven. Je kunt daar

Cultuur & historie

de avond in stijl beginnen met een cocktail in de Lighthouse bar van

De Inanda Valley, een township in de groene heuvels rond Durban, is
van grote historische betekenis. Hier stichtte John Dube een school. Hij
DURBS PER SEGWAY

werd vervolgens medeoprichter en eerste president van het ANC en
Nelson Mandela koos juist deze plek, het Ohlanga Institute, om zijn
stem uit de brengen bij de eerste democratische verkiezingen in 1994.
Nadat hij had gestemd liep hij naar het gedenkteken van John Dube en
zei daar: ‘I have come to report, Mr President, that South Africa is now
free.’
Na een bezoek aan kralenkunstenaar Caesar Mkhize en zijn vrouw Thafa
HISTORISCH CENTRUM
BUNNY CHOW

Durban is na Johannesburg en Kaapstad de grootste stad van Zuid-Afrika. Prachtig gelegen in
het hart van KwaZulu-Natal aan de Indische Oceaan tussen uitgestrekte suikerrietplantages en
gouden stranden. Met meer dan driehonderd dagen zon per jaar, een goudgele kustlijn en goede
golven is Durban een paradijs voor zonaanbidders en surfers. Niet voor niets wordt Durbs, met
het naastgelegen Umhlanga, de warmste stad van Zuid-Afrika genoemd.
Het meest opvallend is de grote Indiase gemeenschap die vooral uit hindoes bestaat. Ooit kwamen ze naar de stad als arbeiders op de suikerrietplantages. Vanwege het grote aantal Indiërs is
de stad ook bekend om de curries.
Langs de boulevard van de wijken North en South Beach, vind je talloze hotels, winkeltjes, pret

UMZINYATA FALLS IN DE INANDA VALLEY

parken, een enorme skatebaan en restaurants waar je de lekkerste vis en Indische gerechten eet.
Deze streek met zijn gouden stranden wordt heel toepasselijk ook de Golden Mile genoemd en
smeekt erom om per segway ontdekt te worden.

die inmiddels internationale faam hebben vergaard en de Esikhumuleni

The Oyster Box of in The Dutch, eveneens een superieure cocktail-

Coöperatie waar vrouwen tassen van gerecyclede materialen produce-

lounge.

Shoppen

ren, wachten de heilige uMzinyata Falls die worden gebruikt bij talrijke

De mix van East meets Africa is mooi te ervaren op de Victoria Street Market en de South Plaza

lokale rituelen. www.wowzulu.co.za

Ook zeker doen en zien in Durban
Durban Botanical Gardens • Stadswandeling door de historische binnen-

Market, een van de grootste vlooienmarkten van het land. De Victoria Market in het hart van de
stad is een geweldige plek om kennis te maken met de lokale koopwaar van Durban. Ga met een

Lekker eten

stad met Street Scene, www.streetscene.co.za • De Ocean Walker in

gids naar de Herbal Market met de ‘Muthi’ sectie en kijk je ogen uit. Hier vind je alles wat traditio-

Een typisch fastfood gerecht uit Durban is de Indiase Bunny Chow. Het

uShaka Marine World waarbij je op de bodem van het aquarium loopt •

nele genezers gebruiken. Wandel daarna naar The Workshop, een modern winkelcentrum met

is een stuk brood dat gevuld wordt met curry. Een must om tijdens je

Juma Masjid Moskee • In de wijk Chatsworth staat de grootste hindoe

vaak een straatmarkt voor de deur.

vakantie in Durban te eten, bijvoorbeeld op de Victoria Street Market.

tempel van het zuidelijk halfrond, de Hare Krishna Temple of

Een van de bekendste restaurants is House of Curries. Geen trek in curry,

Understanding

Relaxen

maar wel in iets anders lekkers? Het Roma Revolving Restaurant biedt

In de ochtend is het heerlijk om rustig de dag te starten op een van de terrasjes op de trendy

een heerlijk menu en nog leuker: je hebt een prachtig uitzicht over de

Florida Road. Er hangt in Durban een echte surf- en skatecultuur en je zult dan ook veel mensen

stad. Daruma is het meest populaire Japanse restaurant met een

met een board onder hun arm zien lopen. Neem een heerlijke duik in zee, werk aan je kleurtje op

teppanyaki plaat en heerlijke sushi. Een andere bijzondere eetervaring is

het strand en geniet aan het eind van de middag van een heerlijke cocktail op een terras met

het Freedom Cafe, relaxed hip met geweldig eten. In Umhlanga zijn de
KRUIDEN OP DE VICTORIA MARKET
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IN HET STADSCENTRUM

Gauteng

Johannesburg – ‘Joburg’ of ‘Jozi’

27 BOXES - Rich T Photo / Shutterstock.com

Johannesburg, de gouden stad is de grootste stad van Zuid-Afrika, maar

Constitution Hill is een prettige lunchplek op een historisch belangrijke

de op een na grootste stad van het Afrikaanse continent en het finan

locatie. Een bijzondere plek om een hapje te gaan eten is het restaurant

ciële hart van zuidelijk Afrika. Geen wonder dus dat de stad bruist, en

van Hotel The Saxon in Sandton, een voormalig woonhuis waar Nelson

regelmatig gekozen wordt tot een van de meest inspirerende steden van

Mandela na zijn vrijlating in 1990 zijn Long Walk to Freedom beëindig-

de wereld.

de. Probeer de Qunu grill, genoemd naar de plaats waar hij opgroeide.
En waar breng je trendy de latere uurtjes van de avond door? Dat kan

Hip, hipper, hipst

uiteraard in Sandton en Melrose Arch, de meest moderne, westerse

Reden waarom Jozi, zoals de stad liefkozend genoemd wordt, steeds

wijken van de stad, maar ook in de trendy buurt Melville kun je je hart

populairder wordt komt door de revival van buurten die voorheen in

ophalen.

TRENDY BIJ ATHOLPLACE

Gil.K / Shutterstock.com

KLIPTOWN IN SOWETO

volkomen verval waren geraakt. De fijnste voorbeelden ervan zijn het

Een miljoenenstad voor mensen die er niet toe deden in de ogen van de rijke blanken. Er zijn de

Maboneng Precinct, 44 Stanley in Milpark en het trendy Braamfontein.

Kunst & Cultuur

geboortehuizen van aartsbisschop Tutu en het huis waar Nelson en Winnie Mandela woonden,

Het zijn wijken waar ontwerpers en kunstenaars voor een ommekeer

Arts on Main is het belangrijkste item in het succesverhaal Maboneng

8115 Vilakazi Street. ‘Het huis is niet groot, integendeel, maar het was mijn eerste echte huis en ik

hebben gezorgd. Wanneer zij hun stempel op zo’n wijk hebben gedrukt

Precinct. Hier hebben de meest succesvolle kunstenaars uit Zuid-Afrika,

was er trots op. Een man is pas een man als hij een eigen huis heeft,’ schrijft Mandela in De lange

volgen (vintage)winkels, galeries, bars, restaurants en markten. En

zoals William Kentridge, een studio. Je vindt hier ook het Museum of

weg naar vrijheid. De scholierenopstand in Soweto in 1976 betekende het begin van het einde van

natuurlijk iedereen die trends wil volgen.

African Design, beter bekend als MOAD. Het vermelden waard is het

Apartheid. De blanke politie beantwoordde de protestmars met kogels en er vielen honderden

12 Decades Hotel, alle 12 kamers staan voor een belangrijke periode in

doden. Een van hen was Hector Pieterson. Een kind nog.

Lekker eten, drinken en uitgaan

de geschiedenis van Johannesburg en zijn ingericht door lokale kunste-

Salvation Café in 44 Stanley is een paradijsje voor foodlovers, niet ver

naars en ontwerpers. Ook Maboneng heeft zijn markt, The Market on

Ook zeker zien in Johannesburg

ervandaan zit Chocoloza, waar ze koffie maken met fairtrade Bean There

Main bij Arts on Main is elke zondag geopend. Sheds@1Fox kun je

27 Boxes in Melville, een shopping mall van 27 containers • Het Apartheidsmuseum • Rosebank

bonen. CaleXico, voorheen The Stanley Beer Yard, is de gezelligste bar

bezoeken van donderdag tot zondag.

African Craft Market voor al je souvenirs • De Indische wijk in Fordsburg • Authentieke jazz in

annex muziekcafé waar op vrijdagavonden dj’s spelen en op zaterdag

In de wijk Parkwood is de Kim Sachs Gallery de moeite van een bezoekje

Mamelodi • The Beerhouse in Fourways • Het Satyagraha House, het vroegere woonhuis van

live bands optreden, rock ’n roll rond de open haard.

waard.

Gandhi, nu een hotel en museum in een • Hector Pieterson Memorial • Liliesleaf Farm •

Braamfontein heeft evenals Kaapstad een uiterst populaire Neighbour-

Bungeejump van de Orlando Towers in Soweto • Cricketwedstrijd in het Wanderers Stadium • Zoo

goods Market waar topproducten te koop zijn. De beste jazz, in combi-

Soweto en de vrijheidsstrijders

Lake op zondag • Main Street Mining District waar je leert waarom Johannesburg de stad van

natie met een heerlijk diner vind je in The Orbit. Behalve bij Father

Een bezoek aan Johannesburg is niet compleet zonder een bezoek aan

goud werd genoemd

Coffee moet je ook een kijkje nemen bij het naburige Anti-Est, een

Soweto, de SOuth WEstern TOwnship, de stad die in de tijd van Apart-

restaurant en bar met een bijzonder interieur. The Hill Café naast

heid voor de zwarte bevolking is gebouwd, ten zuidwesten van Joburg.
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ST JAMES BEACH

Zuid-Afrika wordt omarmd door twee oceanen, de Atlantische in het
zuiden en westen, de warme Indische aan de oostkant. Dit zorgt voor een
kustlijn met zonovergoten stranden van maar liefst 3000 kilometer.
Dit zijn de mooiste stranden langs de twee oceanen.

DE GOUDEN STRANDEN
VAN ZUID-AFRIKA
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Een strandleven zoals wij dat in Europa kennen, met ligbedjes, parasols, muziek en strandbars

gebruikt door koeien, paarden en geiten. In de afgelegen dorpen, zoals

je de boot die je naar nijlpaarden brengt, een uitbundig vogelleven

kent Zuid-Afrika niet. Het strand wordt gebruikt om er te vissen, te surfen of lange wandelingen te

Mbotyi, waar de heerlijke River Lodge prachtig uitzicht biedt over het

openbaart en je de oude, traditionele vissersvallen laat zien. Met een

maken. Het is in Europa ook ongebruikelijk dat je een pinguïn of zeehond tijdens je wandeling

strand en startpunt is voor verschillende hikes en mountainbike tochten,

beetje geluk ontmoet je de vissers die er hun vangst komen inspecteren.

ziet, of een walvis een fontein van water ziet opspuiten, witte haaien de wateren afschuimen,

vind je nog sangoma’s, de traditionele genezers. Bijzondere plaatsen om

De zandweg naar Thonga Beach voert tussen uitgestrekte cashewnoten

dolfijnen in de golven spelen en pelikanen overvliegen. De enige plekken waar je een strandleven

te zien zijn Hole in the Wall en Waterfall Bluff. In Chintsa zijn de aan

plantages naar de verscholen Mabibi Bay. Verscholen tussen de uit

raders Buccaneers en Crawford’s Beach Lodge. Om te eten ga je naar het

bundig groeiende coastal milkwoods liggen twaalf luxe lodges, Thonga

populaire Barefoot Café. In Port St Johns, waar ooit de film Wit Licht met

Beach lodge, omschreven als Robinson Crusoë-chic. Er is een directe

ziet is rond Kaapstad en met name de stranden van Clifton en Camps Bay. Beroemd zijn ook de
gekleurde strandhuisjes van St James Bay bij Muizenberg, vlakbij Kaapstad.

AFRIKAANSE, JACKASS OF
ZWARTVOET PINGUÏN

Marco Borsato werd opgenomen is de Jungle Monkey Backpackers the

toegang tot het eigen strand, waar roze krabben spelen met de zich

De West Coast stranden

place to be voor de locals, muzikanten en backpackers uit de hele

terugtrekkende golven, waar je in het seizoen dolfijnen en walvissen

Als je vanuit Kaapstad via de R27 naar het westen reist, richting Namibië vind je eerst het fameuze

wereld.

kunt zien en waar van november tot januari de bedreigde Leatherback

Blouberg strand, waar kitesurfers de wind en golven trotseren terwijl ze het mooiste uitzicht op de

Wil je hier de benen strekken en je uithoudingsvermogen uitbouwen,

en Loggerhead schildpadden uit zee het strand opkomen om hun eieren

Tafelberg hebben. Het water van de Atlantische Oceaan heeft de prachtigste kleuren van zacht-

loop dan de avontuurlijke Pondo Trail.

te leggen. Het is bovendien een van de beste duikplekken van Zuid-

groen tot turkoois blauw. Dankzij de koude golfstroom en gevaarlijke onderstromen is het echter

Elk jaar, tussen mei en juli vindt in de wateren van de Wild Coast de

Afrika, waar je kunt zweven tussen de walvishaaien en manta-roggen.

nauwelijks geschikt om in te zwemmen, pootjebaden is het best haalbare.

Sardine Run plaats. Miljoenen sardines verplaatsen zich van de koude

Thonga Beach biedt een strandervaring aan een van de mooiste, nog

Tachtig kilometer van Kaapstad ligt de verborgen parel Yzerfontein, een dorp aan de rand van het

wateren aan de zuidkust naar het warmere noorden. Ze worden gevolgd

ongerepte stranden van het Afrikaanse continent. Je schopt je schoenen

West Coast National Park met de prachtige Langebaan Laguna. Vanaf Yzerfontein start de 16 mile

door scholen dolfijnen, haaien en walvissen en honderden vogels dui-

uit en loopt via de ‘Laan van de Vlinders’ over het warme zand de onein-

ken gelijktijdig het water in op zoek naar de smakelijke prooi. Een

digheid tegemoet. Het zou zomaar een stukje van het paradijs

prachtig spektakel.

kunnen zijn.

beach, een 35 kilometer lang gouden strand dat je langs het nationale park voert.

HUMPBACK WHALE

Op Dassies Eiland, voor de kust van het dorp, leeft een grote broedkolonie van de Afrikaanse
Jackass pinguïn. Toeristen kunnen de grappige dieren (zie ook de omslag van dit magazine) van
dichtbij zien bij Boulder’s Beach in Simon’s Town, bij Betty’s Bay of op St. Croix eiland bij

iSimangaliso en het noorden

Port Elizabeth.

In het uiterste noorden van het wereldberoemde iSimangaliso Wetland

De beschutte lagune in het West Coast National Park heeft prachtige stranden, flamingo’s die naar

Park (een World Heritage Site) ligt het Kosi Bay Nature Reserve, een

Ook in de Eastern Cape ligt het plaatsje

voedsel zoeken en kabbelende golfjes. Hier kun je heerlijk zwemmen en kinderen kunnen hier

stukje wildernis vlakbij de Indische Oceaan. De Kosi Lakes zijn vier

Kenton-on-Sea. Hier vind je op het

ongestoord spelen, het strand met de houseboats bij de Preekstoel is daarvoor de mooiste aan

meren die door smalle waterwegen met elkaar verbonden zijn. Na een

uitgestrekte strand de meest bizarre

rader. Bonus is dat hier in de maanden augustus en september de lentebloemen in een ongeëven-

wandeling door het grootste woud met raffia palmen ter wereld, bereik

rotsformaties. Neem even een kijkje!

aarde kleurenpracht bloeien. Je rijdt het park door naar Langebaan waar surfers hun hotspots

Quickfacts

SARDINE RUN

hebben en een relaxte sfeer heerst.
Volg de R27 en je vindt het witte vissersplaatsje Paternoster. Een culinair walhalla waar een aantal

LEATHERBACK SCHILDPADJE

GAAITJIE PATERNOSTER

YZERFONTEIN

KENTON-ON-SEA

fameuze Zuid-Afrikaanse chef-koks een restaurant hebben geopend. Aanraders zijn Die Gaaitjie,
Reuben@Abalone en het experimentele Wolfgat met een strandveld tasting menu. Als je in het
weekend komt zie je hier hele families op het strand genieten, vissersbootjes varen af en aan met
hun verse vangst. In de West Coast kun je de Crayfish Trail lopen, een zesdaagse wandeltocht.
De Wild Coast in de Eastern Cape
Als je op zoek wilt naar een prachtige, nog redelijk ongerepte kustlijn is de Wild Coast voor jou
een perfecte bestemming. Je vindt er plaatsen als Chintsa, Port St Johns en het backpackers
walhalla Coffee Bay. Verwacht hier geen strandvertier. Op veel plaatsen worden de stranden ook

WILD COAST
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VOEL DE VIBE

- ontmoet de verschillende culturen

Zuid-Afrika kent elf talen, naast het Afrikaans en het Engels
zijn sinds de invoering van de democratie ook negen talen van
diverse stammen officieel verklaard. Wie zijn die negen stammen,
hoe leven ze, wat is de vibe in het land van contrasten?

De Khoisan, Xhosa, Zulu, Venda, Ndbele, Tswana, Shona ... Verspreid over
het hele land probeert een breed scala aan eeuwenoude stammen hun
eigen traditionele cultuur in leven te houden.
Culturele erfgoed van de San
De Khoisan waren de eerste bewoners van Zuid-Afrika, zo’n 20.000 jaar
geleden kwamen ze er aan om nooit meer weg te gaan. Al snel splitsten ze
zich op in twee verschillende volken: de San, die als jagers in het binnenland leefden, en de Khoi, die dichter bij de kust woonden en leefden van
oesters en mosselen. Europeaanse kolonisten noemden de San later de
‘bosjesmannen’ en de Khoi de ‘hottentots’, beide namen worden inmiddels als een belediging gezien. In het !Khwa ttu Heritage Centre, 70 kilometer buiten Kaapstad maak je kennis met de cultuur van de San.
www.khwattu.org
Koning Shaka Zulu
De Zulu’s vormen de grootste groep in Zuid-Afrika. Evenals de Xhosa,
Tswana en Shona stammen zij af van de Oost-Bantoes. Tijdens waarschijnlijk de grootste migratie ter wereld kwamen zij vanuit het noorden terecht
in Zuid-Afrika. De Zulu’s werden vooral bekend door hun koning Shaka
Zulu die met zijn volk vele bloedige strijden leverde in KwaZulu-Natal. De
nederlaag tegen de Voortrekkers werd geleden in de slag bij Bloedrivier,
op 16 december 1838. 16 december is in 1994 omgedoopt tot
Verzoeningsdag en nog altijd een Zuid-Afrikaanse feestdag. De grootste
Zuluceremonie, de Zulu Reed Dance vindt plaats in september, bij het
paleis van Zulu koning Goodwill Zwelithini. Duizenden jonge Zulumeisjes
vieren dan hun maagdelijkheid.

MEISJES OP WEG NAAR DE ZULU REED
DANCE CEREMONIE - ©Gijs Hardeman

Nelson Mandela
SAN

ZULU

PONDO

VENDA

De bekendste Xhosa was Nelson Mandela, zijn leven stond model voor de
tradities en waarden van de Xhosa (ook bekend om de kliktaal). De Xhosa
hechten groot geloof aan de verbinding met hun voorvaderen, de ancestors. Evenals voor de Zulu’s en de Ndebele zijn de sangoma’s heilig voor
de Xhosa. Deze traditionele genezers bevestigen het geloof van de stammen dat er meer is tussen hemel en aarde. Zij vervullen een centrale rol in
het dorpsleven als genezers van gekwetste zielen, raadgevers bij (huwelijks) problemen en verstrekkers van traditionele medicijnen.
Venda kunst
Het plaatsje Makhado (Louis Trichardt) in Limpopo is het hart van de
Venda, zij geloven in heilige plaatsen waar zij hun voorouders kunnen
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VENDA VILLAGE

VENDA KUNST

NDEBELE VROUWEN

PONDO

vereren. Om kennis te maken met hun kunst en cultuur volg je de Ribolla Art Route die je langs
werkplaatsen, huizen en winkels brengt van Venda kunstenaars. Een mooi voorbeeld van de
Venda-cultuur is de Venda Village Lodge in de Soutpansberg. Leshiba is een terracottadorp,
gebouwd op de plek waar ooit een Venda nederzetting was. Beroemde Venda-kunstenares Noria
Mabasa schetste op verzoek van de huidige eigenaar een eerbetoon aan de Venda cultuur. Hoe
het dorp moest worden verscheen haar in een droom. www.h12leshiba.co.za
Pilgrim’s Rest
De Ndebele leven voornamelijk in Gauteng en Mpumalanga. Je herkent hun huizen en kleding
aan de geometrische patronen. Getrouwde vrouwen dragen koperen ringen om nek, armen en
benen om de trouw aan hun echtgenoot te bewijzen. In Pilgrim’s Rest, het goudzoekersdorp aan
de Panoramaroute, vind je aardig wat Ndebele kunst en zie je traditioneel geklede vrouwen.

Quickfacts

AFRIKABURN
ZEITZ MOCAA

Vertegenwoordigers van de belangrijkste
Recycle kunst

stammen in Zuid-Afrika ontmoet je in het

Pondoland

De Zuid-Afrikaanse Charmaine Taylor verkoopt met haar Legacy

Lesedi Cultural Village in Gauteng. Je ziet

In het gebied rond Port St Johns aan de Wild Coast in de Eastern Cape leven veel Pondo volgens

Collection sieraden waarin onderdelen van het oude hekwerk van

er hoe ze wonen, hun dansen, kunst én je

hun oude tradities. Ze dragen vaak dekens als omslagdoek, rood voor het huwelijk, blauw er na.

Robben Eiland verwerkt zijn. Haar werk is te koop bij de grotere hotels

kunt er overnachten.

Hun gezichten bedekken ze vaak met een laagje klei. Nog altijd is er de ceremonie van de over-

of in haar studio, www.legacycollection.org

gang van jongen naar volwassenen die gepaard gaat met een rituele besnijdenis. Jongens die de

Op talloze markten, op straat en in souvenirwinkels vind je de inventieve

overstap maken leven een aantal weken, gehuld in een deken en hun gezicht bedekt met witte

kunst van de straat. Dieren gemaakt van blikjes, lampen van (plastic)

JR, HHB en het Soweto Gospel Choir is vervolgens de Nationaal Braai

klei, in afzondering.

flessen, poppen, dieren, kerstversieringen en sleutelhangers van kraal-

Day Anthem gemaakt, een volkslied ter ere van de braai.

tjes. De ‘recycle-kunst’ voorziet talloze Zuid-Afrikanen van een inkomen.

www.braai4heritage.co.za Wil je een braai meemaken, Mzoli’s in

Kralenkunst

Kunst op straat wordt ook steeds belangrijker. In het centrum van

Kaapse township Guguletu organiseert elk weekend een onvergetelijke

Veel van de stammen in Zuid-Afrika gebruiken kraaltjes in hun versieringen en maken er kunst-

Hermanus vind je een steeds wisselende collectie van bijzondere

braai.

werken van. Je vindt ze in musea, in dure winkels, maar ook op straat. De Zulu’s hebben zelfs

buitenkunst en ook in Stellenbosch leeft de kunst op straat.
Kunstfestivals

liefdesbrieven, vertaald in kraaltjes. In Kaapstad zit de Monkeybiz Gallery. Wil je kralenkunstenaars
aan het werk zien, dan is een bezoek aan Golden, de Flowerman in Khayelitsha een ervaring. Hij

Braaicultuur

Lekker samen buiten genieten doen de Zuid-Afrikanen ook op de vele

maakt prachtige bloemen van kralen. Bij iThemba naast het Tourist Information Centre verkopen

Zuid-Afrikanen zijn buitenmensen met een voorliefde voor eetfeesten in

festivals en evenementen die het land rijk is. Er is namelijk altijd reden

ze hoogwaardige kralenkunst en in de zomer zie je de lokale kunstenaars aan het werk.

de buitenlucht. Als je in de bush bent, wordt er een vuurtje gemaakt en

voor een feestje; of het nu de oogsttijd is of het begin van de zomer, als

geniet je van biltong en koffie of wijn onder de sterren. In de bewoonde

het even kan wordt er een festival georganiseerd. Van het Stellenbosch

wereld wordt in het weekend de braai ontstoken, het bier koud gezet en

Wine & Food Festival tot de beroemde Cape Town en Johannesburg jazz

de wijn geopend. Op de braai vind je lamskarbonades (choppies), sosa-

festivals en van het Klein Karoo Nationale Kunstefees in Oudtshoorn tot

Moderne kunst

STELLENBOSCH

De kunstscene in Zuid-Afrika is gevarieerd, met veel op westerse leest geschoeide moderne kunst

ties (gekruid vlees aan een stokje), maiskolven en gekruide boerewors.

het überhippe AfrikaBurn in de Karoo; het National Arts Festival in

name in de grote steden zijn er talloze musea en galeries waarvan de South African National

En ach, als je het hebt: koedoe of springbok. Er zijn twee toppers op de

Grahamstown, het Knysna Oyster Festival, het Stellenbosch Wine

Gallery in Kaapstad de belangrijkste is. Dat is hét Nationale museum met een grote vaste collectie

braaise menukaart, de Kaapse kreeft (lobster) en de Kaapse snoek, een

Festival, het Hermanus Whale Festival, het Oppikoppi muziekfestival in

internationale kunst en veel wisselende exposities van het werk van Zuid-Afrikaanse kunstenaars,

vis die bijna een meter lang kan worden en – daar komt-ie – vanaf de

Limpopo of het Rocking the Daisies in Darling, de Kaapse Klopse in

die – het zal niet als een verrassing komen – Apartheid en herwonnen vrijheid als belangrijke

braai geserveerd wordt als smoorsnoek, met abrikozenjam.

Kaapstad, elke maand en misschien wel elke dag is er ergens een

thema’s hebben. Nieuwkomers zijn het verrassende Zeitz MOCAA aan de Waterfront in Kaapstad

De braai is zo belangrijk dat 24 September behalve Heritage day in

interessant festival of feest!

en Norval Foundation Art Gallery op het Steenberg Estate in Kaapstad. Voor galerieliefhebbers is

Zuid-Afrika ook uitgeroepen is tot Nasionale Braaidag. Beschermheer is

Arts on Main in Johannesburg een must.

de vroegere aartsbisschop Desmond Tutu. Door Die Heuwels Fantasties,

én hedendaagse maar authentieke kunst met wortels in de diverse Zuid-Afrikaanse stammen. Met
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NELSON MANDELA

Quickfacts
Om meer te weten te komen over het leven van Nelson
Mandela zijn twee boeken van zijn hand belangrijk. De lange
weg naar de vrijheid en Brieven uit de gevangenis. Christo

hét icoon van Zuid-Afrika

Brand, zijn bewaker op Robben Eiland en in de Pollsmoor
gevangenis schreef over hun bijzondere jaren het boek
Nelson Mandela, mijn gevangene, mijn vriend. In 1994
benoemde Mandela het blanke meisje Zelda la Grange tot

Het leven van Nelson Mandela, de eerste zwarte president van een democratisch
Zuid-Afrika en Nobelprijswinnaar, heeft in dienst gestaan van het bestrijden van
het onrecht van apartheid. Hij heeft 27 jaar doorgebracht in gevangenissen en
gestreden om van Zuid-Afrika een Rainbow Nation te maken, een land waarin
iedereen in gelijkheid kan leven, waar Ubuntu het belangrijkste gedachtengoed
is. ‘Het is een ideaal waar ik voor leef. Maar als het moet ben ik ook bereid
voor dit ideaal te sterven.’
Zijn oorspronkelijke naam was Rolihlahla,

gaat erom je medemens te zien en respecteren omdat je bestaat dankzij

de ‘onrustzaaier’. Hij werd geboren op 18

de mensen om je heen.

zijn assistente. Zij schreef het boek Goedemorgen, meneer
de President. Kleinzoon Ndaba Mandela die door zijn
grootvader werd opgevoed, schreef De moed om te vergeven.
Het leven van Mandela werd weergegeven in de film Long
Walk to Freedom, die net na zijn overlijden uitkwam.

juli 1918 in Mvezo, een klein dorpje in het
district Mthatha, de hoofdstad van Transkei.

De toekomst van Zuid-Afrika

Hij groeide op in het plaatsje Qunu, in een

Nu is het de beurt aan de nieuwe, jonge generatie Zuid-Afrikanen om

groene vallei omzoomd door heuvels. De

hun land naar een mooie toekomst te leiden. Om de idealen van Nelson

natuur was zijn speelterrein. Zijn kennis

Mandela over de Regenboog Natie waar te maken.

verwierf hij, zoals alle Xhosa-kinderen, door

In 2018 vierde de wereld de honderdste geboortedag van Nelson

na te volgen en na te leven. Niet door te vragen. De gebruiken, rituelen

Mandela, de voormalige bokser, advocaat en gevangene nummer

en taboes van de Xhosa waren het alfa en omega van zijn bestaan.

46664 die met vergevingsgezindheid de weg vrij maakte voor raciale

Op zijn eerste schooldag gaf zijn lerares alle kinderen een Engelse

verzoening.

voornaam. Het werd Nelson. Nelson Mandela, die in 1994 de eerste

‘Mandela heeft de geschiedenis veranderd door de wereld de kracht

zwarte president van Zuid-Afrika werd.

van geweldloosheid en tolerantie te laten zien’, zo typeerde Amerikaans
president Barack Obama hem.

Wereldgeschiedenis

Madiba, zoals hij liefkozend werd genoemd, stierf op 5 december 2013.

Vanaf 1985 werd er met Mandela gesproken over zijn vrijlating, op

De hele wereld rouwde en 18 juli is benoemd als internationale Nelson

11 februari 1990 liep hij met opgeheven vuist de poort van de Victor

Mandela-dag.

Verster-gevangenis uit, op weg naar de vrijheid. Op de Grote Parade in
Kaapstad wachtten 60.000 mensen om hem welkom te heten.

In de voetsporen van Mandela

Hem wachtte een zware taak: hij moest zijn eigen achterban

In Zuid-Afrika is een aantal plekken te bezoeken die belangrijk waren

mobiliseren en hij moest de wereld ervan overtuigen dat Zuid-Afrika

in het leven van Nelson Mandela. Je vindt ze in de gratis app Madiba’s

een nieuwe weg in zou slaan. In 1993 werden zijn inspanningen

Journey. Natuurlijk horen Johannesburg en Soweto, de capture site

beloond met de Nobelprijs voor de Vrede.

Howick, het dorpje Qunu waar hij zijn jeugd doorbracht en begraven
werd, en Robben Eiland bij Kaapstad tot de hoogtepunten.

Ubuntu
De visie van Nelson Mandela op een nieuw Zuid-Afrika was gestoeld

Hij was de zon en de regen

op de oude Afrikaanse filosofie Ubuntu, vrij cryptisch omschreven

Het hart en de ziel

als ‘ik ben omdat wij zijn’. Hij gaf er samen met de charismatische

De aarde en het bloed

aartsbisschop Desmond Tutu invulling aan. Ubuntu is een

De hoop en de droom

onuitputtelijke bron van wijsheid, liefde en menselijkheid en juist geen

Het verleden en de toekomst

dogmatiserende godsdienst of opgelegde leer. Het is een filosofie die

Nelson Mandela was en is

juist in deze roerige tijden in de wereld steeds meer navolging vindt. Het

Zuid-Afrika
NELSON MANDELA IN PRETORIA
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MAGISCHE LANDSCHAPPEN
VAN ZUID-AFRIKA
Ontdek de

De wilde dieren, verschillende culturen, het eten en de wijn, het
aangename klimaat én de fantastische landschappen zijn jaarlijks
voor talloze Nederlanders dé reden om op vakantie te gaan
naar Zuid-Afrika. Gevraagd naar de hoogtepunten worden die
landschappen altijd genoemd. De mooiste op een rij.

MAPUNGUBWE

RED MOUNTAINS

KLEIN KAROO

flamingo’s en talloze andere vogels, maar vooral de kleur van het water

reis terug in de Afrikaanse geschiedenis, naar een koninkrijk dat hier een

waar de rivier en de zee elkaar ontmoeten en de spierwitte duinen tar-

kortstondige bloeiperiode beleefde en vervolgens verdween. Op een

ten elke omschrijving. Het is – terecht – een World Heritage Site.

heuvel werden 24 graven ontdekt, waarvan drie koninklijke, met in elk
graf waardevolle gouden objecten als schalen, kettingen en de inmid-

Het verloren koninkrijk Mapungubwe

dels wereldberoemde gouden neushoorn.

De Zuid-Afrikanen zeggen zelf dat als de rode aarde eenmaal in je bloed zit, het heimwee ernaar

Het Mapungubwe National Park ligt zeventig kilometer ten westen

Het Mapungubwe National Park is nog steeds in ontwikkeling, maar er

altijd aanwezig zal blijven. Een verlangen naar de verlaten stranden met de indrukwekkende

van het mijnbouwstadje Musina, in de provincie Limpopo op het

leven al meer dan 400 soorten vogels, veel olifanten, neushoorns en

golven en de geur van de oceaan. De ondergaande zon die het land in een gouden gloed zet en

drielandenpunt tussen Zuid-Afrika, Zimbabwe en Botswana. In 2003

grote roofdieren. Er staan maar liefst vier van de tien hoogste bomen

de hemel kleurt. ’s Nachts de uitbundige sterrenhemel die de aarde lijkt te omarmen met duizen-

werd het op de Werelderfgoedlijst geplaatst en in 2004 ging het park

van Zuid-Afrika en er groeien baobabbomen, waarvan er eentje een

den diamantjes. Maar ook de ‘sound of silence’, de stilte die bijna hoorbaar wordt in de oneindig

voor het eerst open voor publiek en daarmee is het een van de nieuwste

omtrek van wel 31 meter heeft.

uitgestrekte landschappen.

nationale parken van Zuid-Afrika, met echter de oudste geschiedenis.
Een testament van de tijd, van een verloren koninkrijk. Het landschap

Red Mountain Nature Reserve

De Mond Nature Reserve

bestaat uit rotspartijen afgewisseld met machtige baobabs, sommige

Op de inmiddels beroemde Route 62 in de Western Cape tussen

Tussen het plaatsje Arniston met de historische witte vissershuisjes en Struisbaai ligt aan de

meer dan 2000 jaar oud. Hier ontmoeten de machtige Limpopo en

Montagu en Oudtshoorn ligt vlakbij het portdorp Calitzdorp en struis-

Indische Oceaan in de monding van de Heuningnes River natuurgebied De Mond. Je spot er

Shashe rivieren elkaar. Mapungubwe, de ‘plaats van steen’, betekent een

vogelhoofdstad Oudtshoorn de afslag naar ‘de rode bergen’. Een zand-

VALLEY OF DESOLATION - GRAAFF-REINET
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weg voert je erheen. Je kunt er majestueus wandelen, genieten van de

uitkijkt over de lege vlaktes met lage struiken die meedeinen op de wind

vallen, glooiende weiden en steile afgronden, die waarschijnlijk de inspiratie vormden voor de

bijzondere vetplanten die hier groeien en wachten tot de zon de won-

onder een blauwe hemel en de brandende zon. Af en toe wordt het

naam die de Zulu’s aan de bergketen gaven: uKhahlamba, oftewel de barrière van speren. Dat is

derlijk gevormde heuvels rood kleurt.

landschap onderbroken door de karakteristieke ijzeren windmolens die

ook de naam van het Drakensberg Nationaal Park waar je natuurlijke rust en oorverdovende stilte

water uit de droge, rode aarde oppompen. In het hart van de Klein

kunt ervaren in een gebied met een enorm gevarieerde biodiversiteit. Het park staat sinds 2000

Garden Route

Karoo ligt het historische plaatsje Graaff-Reinet, een van de oudste ste-

op de Werelderfgoedlijst.

Aan de kust, op de grens van de Eastern en Western Cape, ligt het

den van Zuid-Afrika (na Kaapstad, Stellenbosch en Swellendam) en de

Tsitsikamma National Park. Tsitsikamma profileert zich terecht als de

enige plaats die omringd is door natuurparken. Een ervan is de Vallei der

Tuin van de Tuinroute, een van de populairste toeristische reisgebieden

Verlatenheid die deel uitmaakt van het Karoo Natuurreservaat. De vallei

van Zuid-Afrika. In de taal van de Khoisan betekent Tsitsikamma ‘de plek

staat bekend om de bizarre dolomiet-formaties waarvan sommige 120

van overvloedig water’ en dat is er dan ook. Rivieren en getijdestromen

meter of meer boven de valleibodem uittorenen.

Vanwege de prachtige uitzichten vanaf de uitlopers van de Drakensbergen wordt deze route de

doorkruisen oeroude bossen. Dit is een gebied dat erom smeekt om

Rijdend van Graaff-Reinet naar het kunstenaarsdorp Nieu-Bethesda in

Panorama-route genoemd. In het verleden werd in dit gebied goud gevonden en de geluks

lopend of per kano ontdekt te worden. De mooiste wandelroute is de

het noorden of het vredige Willowmore in het zuiden, maak je kennis

zoekers stroomden toe. Het oude goudzoekersdorp Pilgrim’s Rest vormt het laatste aandenken

Otter Trail, een 42 kilometer lange tocht langs de kust. Om de kwetsbare

met het typische Karoo-landschap. Willowmore vormt de toegangs-

aan de goudkoorts. Het ligt in een streek vol watervallen, kreken en canyons, zoals de fameuze

natuur en het dierenleven niet teveel te verstoren, worden dagelijks

poort tot een van de belangrijkste beschermde gebieden in Zuid-Afrika,

Blyde River Canyon. De watervallen hebben namen als Eenzame Kreek, Bruidssluier en Hoefijzer.

slechts twaalf mensen toegelaten.

de Baviaanskloof. Een diepe kloof die zich tussen twee evenwijdig

Tussen het bijna ondoordringbare groen vind je de Mac Mac Fall, een minuscuul bruidssluiertje

lopende bergketens door het landschap kronkelt. Het duurt minimaal

van water en genoemd naar de Schotse ontdekker ervan. Ook Bourke’s Potholes werden ontdekt

Kenton-on-Sea

zes uur om de afstand tussen Willowmore en Grootrivierpoort te

tijdens de goudjacht. De kolkgaten, door het water in grillige bloempatronen uitgesleten, liggen in

Tussen Port Alfred en Port Elizabeth liggen aan de Sunshine Coast

overbruggen.

een smalle, diepe kloof. En wie wil er niet een blik werpen op het uitzicht door God’s Window? Of

RICHTERSVELD

Panoramaroute en God’s Window
Als je vanuit Johannesburg of Pretoria richting het wereldberoemde Kruger Park rijdt, kom je door

DRAKENSBERGEN

een landschap dat meer dan gemiddeld gezegend is met bezienswaardige natuurverschijnselen.

op de drie perfect gevormde bergen, de Drie Rondavels? Met een beetje geluk zie je hoe een

juweeltjes van stranden, waar verborgen baaien elkaar afwisselen. Bij
Kenton-on-Sea monden twee rivieren uit in de Indische Oceaan. Op het

Drakensbergen

strand tussen die mondingen staan bizarre rotsformaties.

De indrukwekkende Drakensbergen op de grens van de provincies Free

regenboog het landschap bij elkaar houdt.

State en KwaZulu-Natal, ook wel het dak van Afrika genoemd, behoren

Kgalagadi Transfrontier Park

Klein Karoo – Vallei der Verlatenheid

tot de hoogste van Afrika en op de toppen ligt ’s winters soms sneeuw.

Op de grens met Namibië en Botswana ligt het eerste transnationale vredespark van zuidelijk

Het grootste gedeelte van de Eastern Cape bestaat uit de Klein Karoo.

Het is een prachtige omgeving voor alle denkbare actieve buiten

Afrika, het Kgalagadi National Park. In mei 2000 werd de grens tussen Botswana en Zuid-Afrika

De oorspronkelijke bewoners, de San noemden de streek ‘het land van

vakanties. Wandelen, klimmen, mountainbiken; het kan allemaal in een

opgeheven, waardoor het nu een ecologisch gebied is. Op de kaart vormt het park een wig tussen

de grote dorst’. Een omschrijving waar je je iets bij kunt voorstellen als je

schitterend landschap dat gekenmerkt wordt door prachtige water

twee rivieren, de Nossob en de Auob. Ze lopen door brede valleien tussen duinen van rood
Kalahari-zand. De rivierbeddingen staan voornamelijk droog (de Auob stroomt maar eens in de
tien jaar vol water en de Nossob zelfs meer eens in de honderd jaar) en vormen uitstekende reis-

AUGRABIES FALLS

DE MOND

routes door dit verlaten, maar verrassend mooie gebied. Het zoete gras trekt veel grazers en daarmee veel roofdieren. De gemsbok, herkenbaar aan zijn rechte hoorns die samen een V vormen,
leeft er in grote aantallen. Ze hebben zich perfect aangepast aan het leven in de woestijn, hun
vocht halen ze uit bijvoorbeeld wilde meloenen. Ook beroemd zijn de stokstaartjes en het gebied
is het thuis van de Kalahari Leeuw, bekend om de zwarte manen.
Augrabies Watervallen
Vlakbij het plaatsje Upington in de Northern Cape ligt het Augrabies National Park met een van
de grootste watervallen ter wereld. ‘Plaats van veel lawaai’ wordt de 18 kilometer lange granieten
kloof genoemd waar het water zich in een kolkende massa doorheen perst tussen muren van

KGALAGADI TRANSFRONTIER PARK
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steen die soms meer dan honderd meter hoog zijn. Als het water hoog

Wondergat, waar 36,5 meter onder de oppervlakte water is. Volgens een

staat, kunnen er 19 verschillende watervallen te zien zijn waarbij zich

legende woont in het Gat de geest van een van de voorouders van de

elke minuut meer dan 400 miljoen liter over de rand van het belangrijk-

Nama, Heitsi Eibib. Als hij van huis is, wordt het gat bewoond door de

ste gedeelte stort in een bassin dat volgens geruchten gevuld moet zijn

Grote Slang met een diamant op zijn voorhoofd. Men zegt dat hij talloze

met diamanten. Het lawaai is dan overweldigend en met regenbogen

mensen heeft gedood die zich te dicht bij het gat waagden.

doorschoten waternevels vullen de lucht. Op de rotsige oevers langs de
watervallen leven grote kolonies Kaapse klipdassen die zich lui koeste-

Cederbergen

ren in de zon. Het landschap wordt buiten het park onderbroken door

Twee uur rijden ten noorden van Kaapstad ligt het plaatsje Algeria, de

wijngaarden.

toegangspoort tot de Cederbergen. Deze wildernis is beroemd om zijn
vreemd geërodeerde rotsformaties, de koude heldere beken, ravijnen,

Richtersveld National Park

en de schitterende uitzichten. Op de hogere hellingen groeien de zeld-

De westelijke kuststrook ten zuiden van de Oranjerivier die de grens

zame sneeuwprotea’s en de Clanwilliamceders waarnaar de bergen zijn

vormt met Namibië, is een hard, verzengend heet, ongastvrij gebied

genoemd. De knoestige en verwrongen ceders die hun leven duizend

waar het grootste deel van het jaar nauwelijks groen te bekennen valt.

jaar geleden begonnen, zijn de laatste overlevenden van een bijna uit-

De rode aarde is kurkdroog onder een strakblauwe hemel waarin de zon

gestorven soort. In de loop van de eeuwen hebben wind, regen en

meedogenloos brandt. Schaarse kudden vee leggen lange afstanden af

rivieren grillige formaties uitgesleten in het zandsteen. Beroemde voor-

op zoek naar water. Het landschap lijkt dor en onvruchtbaar, tot het in

beelden zijn de Wolfbergboog en het Maltezer Kruis, een twintig meter

de lente bedekt wordt door een tapijt van wilde woestijnbloemen. In dit

hoge rotszuil. Een wilde plant die in overvloed op de berghellingen

deel van Zuid-Afrika werden rond 1920 voor het eerst diamanten

groeit is rooibos, een struik met naaldachtige bladeren waarvan

gevonden, men was gestuit op de rijkste diamantafzettingen ter wereld.

tanine-arme en naar men zegt geneeskrachtige thee wordt gemaakt.

In dit gebied ligt het Richtersveld. Het nationale park wordt beschouwd

Ook de Cederbergen staan op de Werelderfgoedlijst.

Ontdek het

BUITENLEVEN
De Zuid-Afrikanen houden van het buitenleven. Jaarlijks
worden er grote sportevenementen georganiseerd als de
Two Oceans Marathon over een afstand van 56 kilometer
en de 109 kilometer lange Cape Argus Cycle Tour over
het Kaapse schiereiland. Zuid-Afrika lijkt gemaakt voor
allerhande actieve sporten en avonturen. Op land, ter zee
en in de lucht.

als de enige echte woestijn van Zuid-Afrika en als een van de laatste
echte wildernisgebieden. Een eldorado voor liefhebbers van vetplanten.
De meest bijzondere planten zijn de halfmensplant en de kokerbomen.
Bij de halfmensplant of ‘noordkijker’ hoort een bijzonder verhaal. Op de

CEDERBERGEN

top van de doornige stam die wel drie meter hoog kan worden, groeit
een kroon van bladeren. De plant groeit maar 0,5 tot 1,5 centimeter per
jaar en kan honderden jaren oud worden. Als je de naalden op de stam
aanraakt, maakt dat het geluid als de taal van de Nama die vroeger in
het vruchtbaardere zuiden van Namibië woonden. Ze werden ver
dreven door de San en vluchtten de Oranjerivier over naar Zuid-Afrika.
Daar bouwden ze een nieuw bestaan op. Maar vol heimwee staarden ze
urenlang verlangend naar het noorden, waar hun eigenlijke thuis was.
God kreeg medelijden met de geplaagde Nama en veranderde ze in een
plant, zodat ze voor altijd naar hun thuisland konden kijken.
Bij Cornell’s Kop, niet ver van de ingang van het Richtersveld ligt het

RICHTERSVELD

Ballonvaren
In alle rust en stilte genieten van de mooiste Zuid-Afrikaanse
landschappen doe je in een mandje onder een ballon. De lucht in
dus boven de Kaapse wijnvelden of bij het Kruger Park. Ballonvaren
kan door het hele land, van Magaliesberg tot Pilanesberg National
Park en natuurlijk in de Drakensbergen in KwaZulu-Natal.

EEN BALLONVAART BOVEN DE MAGALIESBERG
IN DE NORTH WEST PROVINCE

38 | Ontmoet Zuid-Afrika

Ontmoet Zuid-Afrika | 39

PARAGLIDING

Klimmen, abseilen en paragliden
Iconisch voor Kaapstad is de wereldberoemde Tafelberg die altijd
letterlijk op de achtergrond aanwezig is. Naar de top van de
Tafelberg is dan ook een ‘must do’ tijdens een bezoek aan
Kaapstad. Nu alleen nog bepalen hoe je de top bereikt en hoe je er
weer vanaf komt! Het kan namelijk eenvoudig met de kabelbaan, maar
sportievelingen hiken omhoog en gaan abseilend naar beneden de
duizelingwekkende diepte in! Of je suist naar beneden op een Monster
Mountain Scooter, www.scootours.co.za. Dit kan ook van Signal Hill. Je
altijd afgevraagd waar die paragliders vandaan komen? Ook vanaf Signal
Hill of van Lion’s Head.
Klimliefhebbers kunnen ook hun hart ophalen in de Cederbergen, een
walhalla voor klimmers en hikers.

HUUR EEN HOUSEBOAT

Actief in Knysna
Vlakbij het Tsitsikamma National Park ligt Knysna. Knysna is bekend om
the Heads, spectaculaire, woeste kliffen die uit zee opstijgen. En van die
kliffen kun je af, terwijl de beukende golven onder je op de rotsen slaan.
In de Storms Rivier kloof kun je 100 meter omlaag abseilen een prachtige
vallei in. Wil je het iets rustiger aandoen, dan is een vakantie op een
Knysna Houseboat een bijzondere optie. Je huurt een compleet ingerichte boot (met barbecue en vishengels) en vaart de lagune en het achterland op. Je slaapt op de lagune en bent een paar dagen lang de kapitein
van je eigen vakantie. Een feest voor het hele gezin.

CANYONING

Canyoning in Magaliesberg
Wereldwijd in opmars is de extreme sport Canyoning, en laat
Zuid-Afrika nu net het ideale landschap in huis hebben voor deze
adembenemende activiteit waarbij je al klauterend, klimmend en
abseilend kloven, grotten en kliffen bedwingt. De plek bij uitstek om
aan ‘Kloofing’ te doen zoals ze de sport in het Afrikaans noemen, is
Magaliesberg ten noorden van Johannesburg en pal ten westen van
Pretoria. Hier ga je eerst als het ware de berg letterlijk in en kom je vervolgens in de spelonken van de kloof terecht waar je zwemmend, glijdend en glibberend de strijd met de natuur aangaat. Andere bijzondere
plekken om aan deze ruige sport te doen zijn de Kamikaze Canyon bij
Kaapstad, de Sabie Rivier in Mpumalanga en Crocodile River in Gauteng.
Canopy Tours

ZWEVEN TUSSEN DE BOOMTOPPEN
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Een hele bijzondere ervaring is het maken van een canopy tour,

De lucht in

een tocht waarbij je vastgeklonken aan kabels tientallen meters

Wil je Zuid-Afrika eens van een andere kant bekijken, boek dan

boven de grond tussen de boomtoppen door scheert. Hangend

een vluchtje met een helikopter. In Kaapstad bijvoorbeeld om deze

tussen de bomen of staand op platforms hoog in de lucht krijg je een

schitterend gelegen stad uit de lucht te bekijken. Of doe het in de

beeld van de kruin van het woud, een plek die normaal gesproken voor

Drakensbergen, in Bergville brengt de helikopter je naar een van de

het menselijk oog verborgen blijft. Er komen steeds meer locaties in

verlaten toppen waar je je avontuur viert met een glas bubbels.

Zuid-Afrika waar deze bijzondere activiteit wordt aangeboden, zoals in

Spectaculair is de helikoptertour in het Entabeni Safari Conservancy

Magaliesberg bij Pretoria in Gauteng, in Karkloof bij Howick in

in de Waterberg waarbij je over de wilde dieren vliegt, kunt lunchen

KwaZulu-Natal, bij Magoebaskloof nabij Tzaneen, bij de Storms Rivier

op een bergtop en tussen de grillige rotsformaties door vliegt. De

aan de Garden Route, in de Drakensbergen in de schaduw van de

majestueuze kustlijn van de Wild Coast blijft vaak verborgen. Met

majestueuze Cathkin Peak en de nieuwste en meest hotte tour is de

een helikopter scheer je langs de hoogste kliffen, indrukwekkende

Cape Canopy Tour, een uurtje van Kaapstad.

watervallen, een avontuur om nooit meer te vergeten.

Ultralicht vliegen

Op het water

Bijzonder is ook een vlucht in een microlight vliegtuigje. Het kan

Op zoek naar walvissen kan heel veilig in een boot. Spannen-

vanaf de vliegstrip Malmesbury in Swartland en Durbanville even

der is het om met een kajak de zee op te gaan. Dan kies je

buiten Kaapstad, maar ook in Ballito bij Durban, waarbij je boven de

TSITSIKAMMA

voor Hermanus, de walvissenhoofdstad van Zuid-Afrika en

uitgestrekte suikerrietvelden vliegt en boven de Indische Oceaan op

Walker Bay. De grote grijze zeereuzen zijn hier te zien van juli tot

zoek gaat naar dolfijnen en walvissen.

december. Wil je het iets kleiner houden: kajakken of snorkelen tussen
de zeehonden is ook een optie in Hermanus, maar ook in Hout Bay. Je
kunt ook zeekajakken bij Paternoster aan de West Coast, bij Kaapstad
en als je het nog een tikje spannender wilt, bedwing je in de Drakensbergen de stroomversnellingen in Champagne Valley. Ietsje rustiger aan?
De Oranje Rivier in de Northern Cape leent zich uitstekend voor een of
meerdaagse kanotochten.
Liggend op een tube, een minivlot of veredelde autoband, bedwing je
woeste waterstromen bij Stormsrivier bij Tsitsikamma, of drijf je over de

ONTDEK ZUID-AFRIKA OP EEN MOTOR

Bushmans Rivier terwijl je wilde dieren langs de oevers spot. Ook de
Hartbeespoort Dam in de North West Provincie biedt alle waterpret
activiteiten
Hiken en biken
Wandelen, hiken en fietsen zijn de meest populaire buitensporten in Zuid-Afrika. De uitgestrekte en verlaten stranden
langs de kustlijnen lenen zich uitstekend voor prachtige
wandeltochten. In het West Coast National Park kun je de zesdaagse
Crayfish Trail lopen. In de Wild Coast strek je de benen op de Pondo
Trail. De Otter Trail wordt ook wel de gouden trail, of de schatkamerloop
genoemd. In vijf dagen loop je langs alle hoogtepunten van het

DE PONDO TRAIL

Tsitsikamma National Park.
De Cape Argus is de bekendste fietstour van Zuid-Afrika waar deel
nemers uit de hele wereld zich meten met de vaak winderige weers
omstandigheden. Maar je kunt ook fietsen door townships, de wijn
gaarden, in Kaapstad zijn zelfs fietspaden aangelegd. Een andere optie
is het land per motor te verkennen.
Te paard
Voor de liefhebbers bestaat er niets mooiers, te paard de
natuur verkennen. Je kunt het in sommige Private Game
Reserves doen, waarbij je oog in oog kunt staan met de aanwezige wilde dieren. Er zijn daarnaast uitgebreide mogelijkheden om
strandritten te maken, of hele paardrijvakanties.

Quickfacts
Het bedrijf Dirty Boots geeft in hun adventure guide alle
actieve mogelijkheden aan, per regio, www.dirtyboots.co.za

PAARDRIJDEN IN HET ADEMBENEMENDE LANDSCHAP
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Het goede leven in de

WIJNLANDEN
Voor wijnliefhebbers zijn de Kaapse wijnlanden het
neusje van de zalm. Je kunt er op talloze manieren
genieten van wijn. Inmiddels zijn er nog twee andere zeer
populaire wijngebieden in Zuid-Afrika, rond Plettenberg
The Crags en de Hemel-en-Aarde Vallei bij Hermanus.

De wijnlanden rond Kaapstad, Stellenbosch, Franschhoek, Paarl, het Swartland, de Hemel-en-
Aarde vallei en Robertson zijn vermaard en symbool van het goede leven in Zuid-Afrika.
Proeven en genieten
Op de talloze wine estates staat in de tasting room de wijn al voor je klaar. Strijk neer op een van
de vele terrassen van de landgoederen in Stellenbosch of Franschhoek en kijk uit over de groene,
glooiende hellingen met wijnranken, terwijl je de ene na de andere top wijn voorgeschoteld krijgt
om te proeven. Men weet inmiddels ook dat wijn zich perfect laat combineren met een hapje. Op
vele wijnlandgoederen kun je daarom de zogenoemde food & wine pairing doen, je geniet van
een lunch of diner, vaak in tapas style, waarbij de sommelier bijpassende wijnen schenkt.
Of, soms nog leuker, je boekt een picknick op een wine estate (vaak op zondagmiddagen) en
zoekt dan met je picknickmand en een fles wijn van de estate een heerlijk plekje om een lome
middag door te breng. De picnicks van Boschendal (ook bereikbaar met de Wine Tram), Warwick
(bemachtig een van de zogenoemde houten picnic pods), Zevenwacht en Delheim zijn een aanrader. Bij Klein Roosboom hebben ze het picknicken naar een nieuw level gebracht: je brengt je
ROBERTSON

DELAIRE GRAFF
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Natuurlijk zal je tijdens je vakantie een of meer van de
grote steden bezoeken. Maar kennismaken met het echte
Afrika gaat je makkelijker af in de dorpen. Daar waar het
dagelijks leven zijn gangetje gaat in Afrikaans tempo.

DE
DORPSE CHARME

middag daar door in grotten, kijk naar de cave picnic. Lazanou organi-

truck kun je je naar verschillende winefarms in de omgeving laten

seert in de zomermaanden de Full Moon diners, ongekend populair en

rijden. En wijn proeven terwijl je een boottochtje op de Breede Rivier

in no-time uitverkocht.

maakt is helemaal leuk.

Glaasje op, laat je rijden…

Fun op de wine estates

Het is de leukste manier om wijn te proeven bij de verschillende estates,

Op een aantal wine estates kun je behalve wijn proeven, lunchen en

per jeep op een wijnsafari tour zoals die wordt aangeboden in de

dineren ook nog wat meer bekijken, waardoor het ook leuk wordt voor

Hemel-en-Aarde Vallei, per paardentram in Plettenberg The Crags, met

gezinnen met kinderen of voor diegenen die – raar maar waar – niet zo

de hop-on hop off Vine Hopper en met een (dubbeldeks) Wine Tram

dol zijn op wijn. Denk bijvoorbeeld aan de dagelijkse Duck Parade op

in Franschhoek. Je hebt daar inmiddels keuze uit maar liefst acht tours

Vergenoegd Estate, de thee ceremonie en de wonderschone tuinen bij

die je langs de verschillende wijnhuizen brengen. In Kaapstad waar je

Babylonstoren, de roofvogelshow bij Spier of de geitentoren bij Fairview

Er zijn talloze pareltjes te noemen waar je kunt dwalen en genieten in je eigen tempo. Dorpjes

natuurlijk een bezoek moet brengen aan Constantia, de oudste wijn-

Cheese & Wine.

als Paternoster of Arniston in de Western Cape, Kakamas in de Northern Cape, Hoedspruit, het

streek van het land, brengt de Constantia Wine Valley Bus (bij de

Bij Vrede en Lust word je door de wijngaarden geleid door de Red

safaristadje in de buurt van Kruger, Port St Johns aan de Wild Coast, Graaff-Reinet in de Eastern

Constantia Nek stop van de hop-on hop-off bus) naar de belangrijkste

Ladies, vrouwen in het rood gekleed. Glampen, luxe kamperen, kun je in

Cape met de fameuze Valley of Desolation, Springbok in Namaqualand, Prince Albert of het

estates.

een superdeluxe 5-persoons AfriCamps safaritent bij Doolhof.

kunstenaarsplaatsje Barrydale aan de Route 62. Cradock met de kleurrijke Tuishuisies, Riebeek
Kasteel. Elke provincie heeft ze: dorpen waar de kerk fier in het centrum prijkt, waar je geen grote

Wijnfestivals
Franschhoek, Stellenbosch met in hun kielzog Paarl worden gezien als

shoppingcentra vindt, maar juist kleine gespecialiseerde winkeltjes waar boodschappen doen een
Quickfacts

feest is. Waar je dwaalt door straten waar ’s avonds het leven stopt en bij het krieken van de dag

de wijnhoofdsteden van Zuid-Afrika. Om de oogst en het resultaat te

weer verder gaat. Waar bewoners zullen genieten van een praatje met jou, omdat ze willen weten

vieren hebben zij een jaarlijks wijnfestival. In de Swartland regio is het

Een actieve optie is een fiets- of segwaytocht

Wine & Olive festival in mei het event om kennis te maken met de

te maken door de wijnlanden. En weet je dat

talloze wine estates uit de regio. Bij het jaarlijkse Robertson’s Wine on

er ook wine estates zijn waar je kunt over

the River-festival in oktober kun je wijnen uit de regio ‘pairen’ met

nachten en waar je zo deel uitmaakt van een

olijven, kaas en chocola en nog veel meer heerlijks. Met de wine safari

working wine farm?

CREATION HEMEL-EN-AARDE VALLEI

waarom je nou precies hun dorpie gekozen hebt.

PICKNICKEN OP EEN WINE ESTATE

FRANSCHHOEK WINE TRAM

ARNISTON

CRADOCK

PATERNOSTER
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Eastern Cape

Quickfacts

Hogsback – Plaats van de elfen

Golden Gate Highlands NP:
https://www.sanparks.org/parks/golden_gate/

Verborgen in de Amathole bergen in de Eastern Cape ligt het wonderlijke dorp

Clarens Extreme: www.clarensxtreme.co.za/

Hogsback. De omgeving zou de schrijver Tolkien geïnspireerd hebben tot het

Clementines Restaurant: www.clementines.co.za

creëren van de Midden-Aarde.

Craft Beer Brewery: clarensbrewery.co.za

Free State

Clarens – Kunst in de Vrijstaat
worden. Niet alleen omdat ze volgens het gezaghebbende tijdschrift Eat
AMATHOLE MOUNTAINS

Quickfacts

Out bij de 500 beste restaurants van heel Zuid-Afrika horen, maar de
sfeer in het omgebouwde busstation ademt pure gezelligheid uit. Om

Hogsback ligt in de Eastern Cape, ten

teleurstellingen te voorkomen, is reserveren een must.

Hogsback dankt zijn naam aan de drie bergtoppen die boven het dorp uitsteken en die met hun

noorden van het universiteitsstadje

geërodeerde breukvlakken net op de ruggen van everzwijnen – hogs − lijken. In de Britse tijd

Alice en 140 kilometer van East London.

Outdoor

was het dorp dat nu ongeveer drieduizend inwoners telt, bijzonder populair bij de Engelsen,

Bezienswaardigheden zijn de 39 Steps

Alhoewel een wandeling door het dorp niet langer dan een uurtje duurt,

omdat het er lekker mistig en koel kan zijn. Volgens zeggen heeft de magische omgeving met

waterval, het labyrint bij The Edge

kunnen de aangeboden activiteiten je dagen bezighouden: paardrijden,

z’n bergruggen, valleien, diepe kloven, donkere wouden en klaterende watervallen de in 1892 in

Mountain Retreat, de Camelot Fairy

golfen, vissen, zweven in een heteluchtballon en natuurlijk wandelen

Bloemfontein geboren auteur J.R.R. Tolkien geïnspireerd bij het verzinnen van The Hobbit (1937)

Realm, de Hogsback Arts & Crafts Trail,

in het Golden Gate Highlands National Park naar adembenemende

en het latere Lord of the Rings.

of begeleide wandelingen op zoek naar

vergezichten en het vulture feeding project of bedwing de Angel Wings

bijzondere vogels, zoals de Knysna loerie of

Trail, een pittige tocht van twee dagen.

De wereld van De Hobbit

kraanvogels.

Mocht dit allemaal nog te soft zijn dan is er altijd nog Xtreme

Hogsback is samengeklusterd op een bergplateau dat je bereikt als je de bochtige Hogsback

Eco-Shrine: www.ecoshrine.co.za

Pass hebt overwonnen. Elfen wijzen je de weg door het dorp, een wandeling door de

De paarden van eco-community Terra-

Dit plaatsje aan de voet van de Maluti Mountains en op maar 17 km

uitgestrekte bossen met varens en mossen is een ervaring alsof je met hobbit Bilbo Baggins op

Khaya leven zoals het bedoeld is, in een

van de ingang van het Golden Gate Park, oefent een waanzinnige

ontdekkingstocht gaat naar de Midden-Aarde. Kronkelige boomstammen wijzen grimmig naar de

kudde in het wild, www.terrakhaya.co.za

aantrekkingskracht uit op wandelaars en kunstenaars. Is het de stilte,

De grot voor de vruchtbaarheid

lucht, de takken behangen met fragiele mossen deinen op elk zuchtje wind. De gaten in de basten

In het voorjaar staan de tuinen van

de zuivere berglucht, het steeds wisselende kleurenpalet? De lieflijke

Op minder dan een halfuur rijden bevindt zich de Motouleng Fertility

kunnen schuilplaatsen zijn voor een familie hobbits. De paden die langs watervallen voeren

Hogsback er natuurlijk uitermate fraai bij,

huizen of het heerlijke gemak waarmee je door dit plaatsje kunt dwalen?

Cave. Deze heilige grot is de op een na grootste overhangende grot op

wachten op elfjes die tussen de opspattende waterdruppels zweven.

maak van eind september tot eind oktober

Adventures, die activiteiten in woelig water, zweven in de ijle lucht, en
rauzen op quad bikes aanbiedt.

het zuidelijk halfrond. Je volgt de R711 naar Fouriesbrug, sla af bij het

de Spring Garden Tour.

In town

bord Surrender Hill en volg Braamhoff.

The Edge Mountain Retreat

The Edge Mountain Retreat,

Restaurants, coffeeshops, de Clarens Brewery en galeries omzomen het

Je parkeert de auto bij een muur met het bord Heritage Site. Een

The Edge Mountain Retreat is een magische plek aan de rand van een diepe klif met verre

www.theedge-hogsback.co.za

centrale plein, waar families picknicken op het gazon en verkoopsters de

bewaker of suppoost opent na een kleine betaling het hek en wijst

uitzichten. De blikvanger is het labyrint, de maze, gebouwd naar het voorbeeld van de kathedraal

heerlijkste kersen aanbieden. In februari wordt het Clarens Bier Festival

de richting. Na ongeveer een halfuur kom je bij een kleine bron. Die

in het Franse Chartres. Een labyrint is niet zo maar een doolhof, het staat voor het spirituele pad

er gehouden en voor de muziekliefhebber is er het Lush Festival.

markeert het begin van de treden naar boven en het steile pad voert

dat je in je leven kiest, dat van wijsheid, vrede, gezondheid of waarheid.

Keuze uit restaurants is er in overvloed, maar ‘haute cuisine’ restaurant

naar de opening van de imposante grot, de verblijfplaats van veel

Clementines, op de hoek van Church en Van Zyl Street móet vermeld

traditionele genezers, die er vaak maanden verblijven.

Ode aan Moeder Aarde
Kunstenares Diana Graham koos een dramatisch mooie plek met uitzicht op de drie bergtoppen
voor haar eerbetoon aan Moeder Aarde. De Eco-Shrine is een cirkelvormige installatie van
beelden, mozaïeken en schilderijen, waar kunst en natuur elkaar ontmoeten in een persoonlijke
en spirituele visie op het ontstaan van de aarde en de onlosmakelijke verbinding met de mens.

DE DOOLHOF

Geniet van de bossen, die in de herfst alle tinten rood en goud aannemen en de bergen die in de
winter verdwijnen onder een dik pak hagelwitte sneeuw.

ECO-SHRINE Madele / Shutterstock.com

GOLDEN GATE HIGHLAND PARK
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DE VERBORGEN PARELS
VAN ZUID-AFRIKA
De hele wereld in een land, zo wordt Zuid-Afrika vaak omschreven. Je
hebt een aantal bezienswaardigheden die je moet zien, maar er zijn
ook de verborgen, soms off the beaten track schatten die je bezoek echt
bijzonder maken. We zetten ze voor je op een rij, kriskras door het land.

MOUNTAIN ZEBRA NATIONAL PARK

Cradock – Het is een van die plaatsen die je nooit meer vergeet als je er
geweest bent, maar die je makkelijk voorbijrijdt. Niet doen, het is een
plek waar liefhebbers van het goede culinaire leven zich thuis kunnen
voelen. Het beste van de traditionele Karoo keuken vind je tijdens het
jaarlijkse (april) Food Festival. www.tuishuise.co.za. Op een steenworp
afstand ligt het Mountain Zebra National Park.
Qunu – De beelden gingen december 2013 de hele wereld over. Nelson
Mandela werd begraven in het dorp waar hij opgroeide, in de Transkei,
in het dorpje Qunu dat even wereldnieuws was. Er is een Nelson
Mandela Museum, er is sprake van dat Madiba’s graf in de nabije
toekomst bezocht kan worden en je kunt met gidsen van het museum
naar alle plekken die belangrijk zijn geweest in Mandela’s jeugd.
Graaff-Reinet – Dit historische plaatsje is de parel in de kroon van de
Karoo. Een dorp dat oogt als een openluchtmuseum, met in het hart het
fameuze Drostdy Hotel. Het bijzondere aan Graaff-Reinet is, dat het
helemaal omringd is door natuurparken. Een daarvan is de Vallei der
Verlatenheid die deel uitmaakt van het Karoo Natuurreservaat. De vallei
staat bekend om de wonderlijke dolomietformaties, waarvan sommige
meer dan honderd meter boven de grond uittorenen.

QUNU
BIG HOLE JAGERSFONTEIN

Probeer Tapas bij The Muller House en bezoek theetuin Blue Magnolia
voor de allerlekkerste zelfgemaakte taarten en andere lekkernijen.
Bloemfontein – De naam is bekend, maar is de stad dat ook? Vaak
wordt ‘Bloem’ gebruikt als stop-over om snel door te rijden naar noord
of zuid. Niet doen, bezoek eens een van de vele musea of bewonder het
uitzicht vanaf Naval Hill Precinct.
Jagersfontein – The Big Hole in Kimberley is bekend. Er is een bigger
hole en wel net buiten het plaatsje Jagersfontein. Je bezoekt eerst de
diamantmijnen in Koffiefontein.

CAMDEBOO NATIONAL PARK
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Johannesburg – Gentleman’s Arthouse, ooit een openbaar toiletgebouw

Kosi Bay – In het uiterste noorden van het wereldberoemde

Tulbagh – Het dorp met de witte huizen is prachtig gelegen in de

in de wijk Newton, nu een intrigerend restaurant. Zorg dat je tijdig

iSimangaliso Wetland Park (een World Heritage Site) ligt het Kosi Bay

‘Verlaten Vallei’ van de Western Cape, op een uurtje rijden vanaf

boekt. Alleen open op donderdag. Het vijfgangen diner wordt vergezeld

Nature Reserve. De tented lodges van de Kosi Bay Forest Lodge liggen

Kaapstad. Vanaf 1658 vestigden zich hier de Hollanders en de Huge

van burlesk entertainment. www.gentlemansarthouse.com

verscholen tussen de bomen en hebben allemaal een sprookjesachtige

noten. Hun erfenis zie je in de prachtig gerestaureerde Kaap-Hollandse

buitenbadkamer, verlicht door olielampen. De lodge ligt aan de Kosi

huizen en Victoriaanse monumenten in het dorp. Meer dan 30 huizen

Johannesburg – Wits Art Museum, met een van de beste collecties

Lakes, vier meren die door smalle waterwegen met elkaar verbonden

vallen hier onder de monumentenzorg en dat allemaal in een straat. Je

Afrikaanse kunst, verbonden aan de Witwatersrand Universiteit, en ook

zijn. Na een wandeling door het grootste woud met raffia palmen ter

kunt een fietstocht maken langs historische wijnboerderijen (Wine &

nog gratis toegankelijk, www.wits.ac.za/wam

wereld, bereik je de boot die je naar nijlpaarden brengt, een uitbundig

Bike), of de heerlijkste bonbons proeven bij Moniki Chocolatier.

vogelleven openbaart en je de oude vissersvallen laat zien. Met een

De vallei is omgeven door adembenemende bergen. De Great Winter-

beetje geluk ontmoet je de vissers die er hun vangst komen inspecteren.

hoek Mountains steken hoog uit boven het landschap met besneeuwde

Johannesburg – Maboneng, dat in Sotho ‘Place of Light’ betekent, wordt

toppen in de winter. De natuur is er uitbundig en je vindt er wilde buchu

met recht ‘the coolest place van Johannesburg’ genoemd. Het is een

CANTEEN Martyn Smith/Flickr

(geneeskrachtige thee) en protea’s (de nationale bloem van Zuid-Afrika).

pleisterplaats voor jonge ondernemers, grensverleggende ontwerpers en

Kaapstad en Sedgefield – Tijdens de jaarlijkse (allebei in oktober) vlie-

gezellige cafés. Het Maboneng Precinct heeft nog steeds zijn ruige, his-

gerfestivals kun je de mooiste vliegers de lucht in zien gaan. Voor lief-

torische uiterlijk, maar wordt nu opgesierd met koffiebars, street art, cul-

hebbers van vliegers zijn het Cape Town International Kite Festival en

Val du Charron – Iedereen geeft hoog op van de uitzichten op

turele centra, galeries en eetcafés. In Fox Street, Kruger Street en Main

het Eden Kite Festival dus een absolute aanrader.

Helshoogte, tussen Franschhoek en Stellenbosch. Dan hebben ze deze
verborgen parel in Wellington nog niet ontdekt. Met dus onweerstaan-

Street vind je de mooiste murals (muurschilderingen) die de gebouwen
versieren. Ga ook zeker naar Canteen in Arts on Main. Behalve eten en

Paternoster – Chef-kok Kobus van der Merwe van restaurant Wolfgat is

bare uitzichten, drie heerlijke restaurants en een kinderspeelparadijs.

drinken kun je er ook voorstellingen en concerten bijwonen en er han-

uitgeroepen tot de best chef van Zuid-Afrika. www.wolfgat.co.za

https://vdcwines.co.za

gen telkens weer werken van andere kunstenaars aan de muur.
Somerset West – Waterkloof is een van de meest bijzondere restaurants
Pretoria – Pretoria wordt vaak de Paarse Stad genoemd omdat in

in de Kaapse wijnlanden. Waarom er naartoe? Omdat je er heerlijk eet,

oktober de jacaranda’s in hun volle paarse glorie bloeien. De mooiste

de wijnen biologisch gemaakt worden en de wijngaarden bewerkt

foto maak je in Charles Street. Overigens zijn in oktober ook de straten

worden met paard en ploeg. Na een overvloedige lunch loop je de

van het gouden stadje Pilgrim’s Rest paars omzoomd.

Waterkloof Nature Trail.

AMPHITHEATRE

Johannesburg – Het is een uurtje rijden, de stad uit, naar het vredige
DURBAN

VAL DU CHARRON

Suikerbosrand Nature Reserve, je kunt er in alle rust en stilte hiken en er
zijn moutainbike trails.
Bergville – Er staat een paard in kantoor … Ja, bij The Berghouse &

KOSI BAY FOREST LODGE

Cottages in de noordelijke Drakensbergen beleef je verrassing op ver
rassing. De paarden waarmee je de omgeving kunt verkennen lopen vrij

KOSI BAY

rond op het terrein, een helikopter landt er dagelijks om je mee te
nemen naar het beroemde Amphitheatre of je start er je hike.
Durban – Hét lokale curry adres in Durban is Mrs. Govender’s Curry
Kitchen, 483 Sydney Road.
BAVIAANSKLOOF

De Baviaanskloof – Dit gebied in de Eastern Cape tussen twee berg
ketens, de Baviaans en de Kouga, is nog een toeristisch geheim te noemen. De N9 tussen Avontuur en Willowmore vormt de westelijke grens
en de Zuurbergen met Greater Addo de oostelijke zijde. Het heeft
terecht de status van Werelderfgoed gekregen. Natuurliefhebbers en

TULBAGH Leo Za1/CC

buitenmensen kunnen hier hun hart ophalen. De vele bergtoppen,
valleien en plateaus staan niet alleen garant voor prachtige uitzichten, ze
zijn ook erg geschikt voor wandeltochten en mountainbiken. De weg
van Willowmore naar Wolwefontein is de enige geasfalteerde weg, om
door de daadwerkelijke Baviaanskloof te rijden heb je een 4 x 4 nodig.

WATERKLOOF

De mooiste route die dwars door het gebied leidt is de R322. Slechts hier
en daar tref je een klein dorpje – meestal niet meer dan een winkel en
misschien een kerk of benzinestation. www.baviaans.co.za
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Overberg – Vier dagen lang kun je de diverse tuinen bezoeken in

Glamping – Kamperen in luxe bij een boer, dat is het concept van

Dullstroom – Op ongeveer 2,5 uur rijden van Johannesburg, richting het

het plaatsje Elgin. En ja, er is van alles omheen te doen.

AfriCamps. Je overnacht op een prachtige plek, weg van de buzz, in een

Kruger National Park en de Panoramaroute ligt het plaatsje Dullstroom.

www.elginopengardens.co.za. Er is daarnaast ook een Garden Day, op

luxe compleet ingerichte safaritent, met twee slaapkamers en in veel

Is daar wat te doen? Nou en of. Je kunt er op forel vissen ( je bevindt

die dag kun je bij een aantal toprestaurants genieten van een speciaal

gevallen een hot tub. Dat is al leuk, nog leuker is dat de tenten staan op

op 2200 meter hoogte) en als je dat niet wilt, ga dan eens naar de

diner, bereid met alles wat de tuin biedt. www.gardenday.co.za

het terrein van de working farm en jij kennis kunt maken met het

Dullstroom Inn waar alles nog is zoals het was, de forel het lekkerst

boerenleven in Zuid-Afrika, www.africamps.com

wordt klaargemaakt, het openhaardvuur knettert en de locals zich
verzamelen.

Kalk Bay – Verse vis eten, dat doe je nergens beter en met mooiere uitzichten dan in Kalk Bay. Bij de Harbour House beuken de golven bijna

Matjiesfontein – Het is wellicht nog een goed bewaard geheim dat je

tegen de ramen. Beneden, bij de vissersboten zwemt een pronkzieke

brengt naar een oud hotel, het historische Lord Milner Hotel, in een

Graskop – Dit plaatsje aan de Panoramaroute is nauwelijks nog een

zeehond.

dorp dat maar driehonderd inwoners kent en desalniettemin een hop-

geheim te noemen, maar wat nog niet iedereen weet is de komst van de

on hop-off bus heeft die je in tien minuten langs de bezienswaardig

Graskop Gorge lift, op de R553 naar Hazyview. In de glazen lift zak je 50

heden voert.

meter naar beneden, de Graskop Gorge in, waar je over een boardwalk

Barrydale – Ga recycle art bekijken bij de Magpie shop, een kunste-

DULLSTROOM

de Mitsi rivier volgt terwijl je geniet van het woud om je heen.

naarscollectief tegenover het Karoo Art Hotel, waar je de leukste bar van
het dorp vindt. Soms met livemuziek, altijd met vrolijke locals. Voor een

Kruger National Park – Niet iedereen kiest voor het verre noorden, bij

heerlijke wijnproeverij ga je naar Joubert-Tradouw. En voor natuurlief-

Pafuri. Waarom je het wel zou moeten doen: voor het Fever Tree Forest

hebbers: rijd de Tradouw Pass. Verder kun je in dit bijzondere plaatsje

en de verhalen die horen bij Crook’s Corner, het drielandenpunt waar

Barberton Mountains – Het Songimvelo Nature Reserve op de grens

lokaal gestookte gin proeven, craft beer drinken en genieten van de rust

smokkelaars zich ongezien waanden.

met Swaziland is een van de geologisch oudste gebieden op aarde, deze

van zomaar een dorp aan de R62.

Als je een fan bent van vleermuizen, zorg dan dat je tegen de scheme-

nog onontdekte regio in de Barberton Mountains staat bekend als The

ring op het terrasdeck zit van het restaurant van Olifants Camp – dui-

Genesis of Life. Je volgt er de 18 kilometer lange Genesis Route.

Robertson – De Weltevrede wijnen van Philip Jonker worden eerlijk

zenden vleermuizen zwermen dan uit en vullen de hemel, op zoek naar

gemaakt, er is veel aandacht voor het welzijn van de werkers. Maar ook

insecten.

www.graskopgorgeliftcompany.co.za

Hoedspruit – Ooit was dit plaatsje vooral bekend als shopping paradijs

SONGIMVELO IN DE BARBERTON MOUNTAINS

voor iedereen die ging cateren voor een verblijf in Kruger National Park.

voor de gasten. Zonder je voor even af op deze working wine farm,
www.weltevrede.co.za

Mapungubwe – Dit nationale park in Limpopo staat – evenals de hele

Inmiddels zijn er twee leuke winkelcentra gekomen en schieten de

Weg van de wereld op een winefarm kan ook in de cottages van Spook-

provincie – bekend om de grote aantallen gigantische baobabs die hier

lodges als paddenstoelen uit de grond. Het plaatsje is een goede uitvals-

fontein (alleen de mooie uitzichten blijven door je hoofd spoken) in de

voorkomen. Wist je dat deze merkwaardig gevormde boom ook bloe-

basis voor een bezoek aan Kruger National Park of de Panoramaroute. Je

Hemel-en-Aarde Vallei.

men draagt? Maar 24 uur blijft de witte bloem aan de boom hangen.

kunt er heteluchtballontochten maken, een microlight safari doen en

UNEMBEZA

slapen in lodges in een wildreserve waar je (begeleid) kunt fietsen of
lopen tussen het ongevaarlijke wild, zoals bijvoorbeeld bij Unembeza
in het Wildlife Estate. Een fantastische plek voor een vakantie met het
hele gezin.
Springbok – Het grootste plaatsje in Namaqualand. Op een steenworp
(nou ja) afstand van de grensovergang met Namibië, de Oranjerivier
waar je kunt kanoën, en van de bloemenpracht in augustus-september.

NARIES NAMAKWA

Overnachten doe je in het nabijgelegen Naries Namakwa Retreat met de
bijzondere rotswoningen. Ook in het stadje zelf vind je diverse opties.

KALK BAY
FEVERTREE FOREST

MAPUNGUBWE
NAMAQUA NATIONAL PARK

Namaqua National Park – Dit is een van de parken waar je naartoe
móet in het Zuid-Afrikaanse voorjaar. In augustus en september is het
park in de Northern Cape, vlakbij het plaatsje Kamieskroon, bezaaid met
voorjaarsbloemen. En als je gaat doe je het in stijl, je verblijft namelijk in
het vijfsterren Chiefs Tented Camp. Een mobiel tentenkamp dat wordt
opgebouwd als de bloemen te zien zijn. http://chiefstentedcamp.co.za/

Dit is maar een greep uit de verborgen juwelen, weet dat er bij
een volgend bezoek nog weer meer nieuws is, nog weer meer te
ontdekken, nog weer meer moois te ontmoeten.
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WEST COAST

KARIEGA GAME RESERVE

WALVIS SPOTTEN

VEELGESTELDE
VRAGEN
Wat je wilt weten voor je
reis naar Zuid-Afrika
Natuurlijk heb je talloze vragen als je op vakantie gaat naar
Zuid-Afrika. Je vindt hier de vragen die het meest gesteld worden
en de antwoorden.

Heb ik een visum nodig?

dorpen zijn vrijwel altijd pinautomaten te vinden waar je geld kunt

Bezoekers uit de Europese Unie die korter dan 90 dagen in Zuid-Afrika

halen als je een bankpas hebt met Maestro of Cirrus, zoals bijna elke

willen blijven hebben geen visum nodig om het land in te komen. Wel

Nederlandse bankpas heeft. Creditcards van de grote maatschappijen

dient het paspoort nog tenminste 30 dagen na thuiskomst geldig te zijn.

zoals onder meer Mastercard, Eurocard en Visa worden bovendien vrij-

Hou er rekening mee dat als je tijdens je reis door Zuid-Afrika ook nog

wel overal geaccepteerd en je kunt er in veel gevallen ook mee pinnen.

Lesotho en Swaziland wilt bezoeken, hier andere regels voor gelden.

Zorg wel dat je altijd ook contant geld bij je hebt, want in kleinere dorpen kan er soms alleen met contant geld worden afgerekend, net als

Welke documenten heb je nodig als je reist met kinderen?

soms bij de tolwegen en benzinestations.

Voor internationale reizen hebben kinderen een eigen paspoort nodig.

Euro’s wisselen in Zuid-Afrikaanse Randen kan natuurlijk ook, zeker bij

Voor het reizen naar Zuid-Afrika met kinderen heb je nog extra docu-

geldwisselkantoren op internationale luchthavens en in de steden bij

menten nodig. Als je met minderjarige kinderen naar Zuid-Afrika reist,

commerciële banken en filialen van Rennies Travel en American Express.

dan moet je een internationaal uittreksel van de geboorteakte van het

Kijk voor actuele wisselkoersen op de website van GWK Travelex:

kind/de kinderen kunnen tonen. Hier moeten beide meereizende

www.gwktravelex.nl.

ouders op vermeld zijn. Deze is aan te vragen bij de gemeente.
Indien je alleen reist met de kinderen, of een van de twee biologische

Wat is de beste tijd om naar Zuid-Afrika te gaan?

ouders reist met de kinderen (in geval van een scheiding bijvoorbeeld)

Zuid-Afrika ligt op het zuidelijk halfrond en dat betekent dat de

wordt er tevens om een akkoordverklaring van de niet meereizende

seizoenen precies omgekeerd zijn. Met andere woorden: als het in

ouder gevraagd (in de vorm van een getekende brief of verklaring).

Nederland zomer is, dan is het in Zuid-Afrika winter, al kan het op

Neem hierbij ook een kopie van het paspoort mee van de ouder die niet

sommige plekken in het land dan ook nog gewoon erg lekker weer zijn,

mee reist. In het geval dat één ouder volledige voogdij heeft, dan moet

zoals in Durban aan de Indische Oceaan. Daarom ook is er geen

dit ook aangetoond kunnen worden, de voogdij documenten moet je

eenduidig advies te geven wat de beste tijd van het jaar is om Zuid-

dan bij je hebben. Als de andere ouder is overleden moet daarvan een
overlijdensakte overlegd kunnen worden.
Minderjarige kinderen die zonder hun ouders/wettelijke voogden

Wil je walvissen spotten? Dan moet je tussen
juni en november aan de zuidkust zijn.

reizen, maar vergezeld worden door andere volwassenen moeten

WESTERN CAPE

PRETORIA

kopieën bij zich dragen van de paspoorten van beide ouders/wettelijke

Afrika te bezoeken. Dat hangt immers helemaal af van waar je naartoe

voogden en een akkoordverklaring van beide ouders/wettelijke

wilt en wat je wilt gaan zien. Om een paar voorbeelden te geven: wil je

voogden voor de reis.

optimaal van zomerse temperaturen genieten in Kaapstad, dan moet je

Alle documenten moeten voorzien zijn van een Engelstalige versie. Het

er van november tot maart zijn. Wil je walvissen spotten? Dan moet je

is aan te raden deze documenten tijdig in orde te maken. Een toestem-

tussen juni en november aan de zuidkust zijn. Voor safarigangers zijn de

mingsbrief of -formulier mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Mocht je

wintermaanden het best: het gras staat dan minder hoog, sommige

aanvullende vragen hebben dan kan je contact opnemen met South

bomen hebben hun bladeren verloren en daardoor is het wild

African Tourism of de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag.

makkelijker te spotten. De wintermaanden in het noorden van ZuidAfrika kennen veelal wolkeloze blauwe luchten en zonnig weer, met

Wat is de munt van Zuid-Afrika en kan ik pinnen of met creditcard

temperaturen overdag tot 20 graden.

betalen?
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In Zuid-Afrika wordt betaald met de Zuid-Afrikaanse Rand (ZAR). Op dit

Heb ik vaccinaties nodig?

moment (2018) is de euro ongeveer 15-16 Zuid-Afrikaanse Rand waard.

Vaccinaties zijn niet verplicht, met uitzondering van een gele

Het land heeft een modern westers banksysteem en in de steden en

koortsvaccinatie bij aankomst uit een gebied waar gele koorts
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PLAINS CAMP, RHINO WALKING SAFARIS

voorkomt. Vaccinaties tegen DTP (difterie, tetanus en polio) en Hepatitis
A (besmettelijke geelzucht) worden echter aanbevolen. In bepaalde
seizoenen en voor bepaalde gebieden worden antimalariamiddelen
geadviseerd. Of het nodig is en welk soort middel het beste is, hangt
geheel af van je medische achtergrond, het gebied dat je gaat bezoeken
en hoe lang je daar verblijft.
Elk advies is zeer persoonsgebonden, dus neem voor vertrek altijd tijdig
contact op met je huisarts, GGD of Travel Clinic voor de meest recente
informatie. Zorg ervoor dat je de route van je reis bij de hand hebt

SPOORZOEKEN

LUI LUIPAARD

aangezien dit van invloed is op het advies. Voor algemeen medisch
reisadvies kun je bovendien ook alvast en kijkje nemen op
www.gezondopreis.nl.

RHINO POST LODGE IN KRUGER

basisfooi van 10% al inbegrepen is in de rekening, let hier op!

transportmiddelen: van vliegtuigen voor binnenlandse vluchten tot

Parkeerwachters en pompbediendes kun je belonen met een fooi tussen

super-de-luxe treinen en van een huurauto tot de Baz Bus, de hop-on

Is het veilig om in Zuid-Afrika te reizen?

de 10 en 20 Rand. Voor gidsen en chauffeurs reken je 30 Rand per

hop-off pendeldienst die ook wel de ‘backpackers bus’ genoemd wordt.

Zuid-Afrika is een land waar grote verschillen tussen rijk en arm bestaan.

persoon als je in een groep reist. Zorg dat je altijd kleingeld bij je hebt.

Ideaal voor iedereen die voor weinig geld door het land wil reizen en

Net als in andere grote steden moet je ook in Zuid-Afrika op je hoede

Wisselgeld vragen is een beetje raar…

zijn eigen tijd wil indelen. Met één en hetzelfde ticket mag je zo vaak je

zijn voor criminaliteit. Bewaar al je reisdocumenten, zoals tickets en

wilt in- en uitstappen op de route die in beide richtingen Pretoria en

paspoorten, op een veilige plek. Zorg er tevens voor dat je kopieën

Hoe vind ik mijn route?

Johannesburg verbindt met Durban en Kaapstad. Kijk voor meer

maakt van al deze documenten. Volg altijd de adviezen op van de lokale

Als je met een huurauto door Zuid-Afrika reist is het erg handig om bij

informatie op www.bazbus.com

instanties, zoals toeristenbureaus, verhuurbedrijven, veiligheidsmensen

je auto ook een navigatiesysteem te huren. Vraag ernaar bij je

en politie, zij kennen het land als geen ander en kunnen je het beste

touroperator of het autoverhuurbedrijf. Overigens is de infrastructuur en

Waar vind ik de leukste hotels en lodges?

adviseren. Gebruik altijd je gezonde verstand en voorkom bijvoorbeeld

de bewegwijzering in Zuid-Afrika heel goed en duidelijk. Met een

Zuid-Afrika beschikt over alle denkbare soorten accommodaties voor

dat je in een achterbuurt terechtkomt waar je de weg niet kent. Mocht

wegenatlas lukt het je zeker ook. Je weet trouwens dat je in Zuid-Afrika

elk budget. Van geweldige vijfsterren stadshotels zoals het Table Bay

je een township willen bezoeken, zorg dan dat je dat altijd samen met

links moet rijden?

Hotel in Kaapstad tot een super-de-luxe lodge in de wildernis zoals

een ervaren gids doet. Pronk tenslotte ook niet te veel met je camera,
PLAINS CAMP, RHINO WALKING SAFARIS

Tswalu in de Kalahari, en van vriendelijke familiehotels in de Eastern

geld, mobiele telefoon of andere dure spullen. Lifters meenemen of zelf

Ik heb geen idee van de afstanden binnen Zuid-Afrika.

Cape tot immense resorts in Sun City, inclusief waterpretparken en

liften wordt toeristen sterk afgeraden. Alleen reizen kan prima, zolang je

De afstanden binnen Zuid-Afrika zijn groot. Om een paar voorbeelden

casino’s. Er is kortom voor elk wat wils, of je nu in een bed & breakfast

je maar bewust bent van het feit dat je in een ander land bent.

te noemen: Kaapstad – Durban is 1656 km, Kaapstad – Johannesburg via
Bloemfontein is 1432 kilometer. Kaapstad – Nelspruit 1800 kilometer.

Zuid-Afrika beschikt over alle denkbare
soorten accommodaties voor elk budget

Is het duur om in Zuid-Afrika te reizen?

Op de snelwegen mag je 120 kilometer rijden, op de binnenwegen 80 -

Dat hangt helemaal van je keuzes af. Uit eten gaan is in vergelijking met

100km. Hoewel de wegen goed zijn, heb je soms te maken met veel

Europa redelijk goedkoop. Dat geldt ook voor de prijzen van brandstof.

vrachtverkeer en bussen. Links rijden is ook in het begin wennen.

wilt overnachten of kiest voor een kamer op een wijnlandgoed; het kan

De afstanden in Zuid-Afrika zijn groot, de afstand tussen Kaapstad en

Probeer van je vakantie te genieten en plan je reis zo dat je ook

allemaal in Zuid-Afrika. Via internationale websites en apps voor

Johannesburg is bijvoorbeeld 1400 kilometer. Vliegen kan daarom soms

werkelijk tijd hebt om te genieten van de dingen en mensen die je

hotelboekingen zijn veel Zuid-Afrikaanse hotels al vanachter je

onderweg tegenkomt.

computer thuis te boeken. Je kunt ook een kijkje nemen op

De algemene ervaring is dat je in Zuid-Afrika
veel waar voor je geld krijgt

www.portfoliocollection.com, een Zuid-Afrikaanse website met
Vliegen naar en in Zuid-Afrika

bijzondere, speciaal geselecteerde accommodaties.

Vrijwel alle grote luchtvaartmaatschappijen van Europa vliegen op ZuidWALKING SAFARI

voordeliger (en sneller) zijn dan de hele afstand met een huurauto af te

Afrika. De meeste op Johannesburg, een aantal ook op Kaapstad en

Zelf regelen of laten organiseren?

leggen. Een zeer voordelige optie is de Baz Bus. Het aanbod van lodges,

Durban. Hiermee zijn dan ook meteen de drie uiterst moderne

Zuid-Afrika is populair in Nederland en daarom hebben veel

B&B’s en hotels is enorm en in alle prijsklassen. De algemene ervaring is

internationale luchthavens van het land genoemd. Omdat Zuid-Afrika

Nederlandse reisorganisaties vakanties naar het land in hun aanbod.

dat je in Zuid-Afrika veel waar voor je geld krijgt.

zeer groot is, is er ook een enorm binnenlands netwerk aan

Van de grote touroperators met vooral de klassieke rondreizen, tot

vluchtverbindingen. Die routes worden onder meer gevlogen door de

kleinere specialisten die op maat gemaakte vakanties kunnen

Hoe zit het met fooien?

nationale luchtvaartmaatschappij South African Airways, en

samenstellen. Zelf doen kan natuurlijk ook, want dankzij internet kost

Het geven van fooien in Zuid-Afrika is zeer gebruikelijk, zowel in

tegenwoordig ook door steeds meer prijsvechters die zeer goedkope

het geen enkele moeite meer om een huurauto of een hotelkamer te

restaurants, aan hotelpersoneel dat de koffer naar de kamer brengt,

tickets in de aanbieding hebben, zoals Mango Airlines en Kulula.

reserveren. Zelfs excursies of toegangskaartjes zijn tegenwoordig al
vooraf via internet te boeken.

kamermeisjes, taxichauffeurs, gidsen, reisleiders, pompbedienden,
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parkeerwachters. Je kunt in restaurants en hotels 10% aanhouden, dan

In groepsverband reizen of individueel?

geef je altijd een fooi die gepast is. Ben je uitzonderlijk tevreden, dan

Reizen in Zuid-Afrika is makkelijk en kan net zo eenvoudig in

Nog iets niet duidelijk? Mail naar information@southafrica.net of bel

misstaat 15% zeer zeker niet. In sommige restaurants kan het zijn dat de

groepsverband als individueel. Het land biedt een breed scala aan

met (020) 471 31 81.
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www.facebook.com/ontmoetzuidafrika/

www.instagram.com/ontmoetzuidafrika/

https://twitter.com/mijnza

www.southafrica.net
information@southafrica.net
(020) 471 31 81
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