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Hulp bij het plannen van je reis

Planning van je reis
Bij de volgende suggesties is rekening gehou-
den met reizigers die over een beperkte hoe-
veelheid tijd beschikken.

1. Kaapstad en omgeving

Kaapstad is absoluut de meest trendy gro-
te stad van Afrika – en een van de mooiste 
steden ter wereld. Omdat het tijdsverschil 
geen rol speelt arriveer je zonder jetlag, zo-
dat Zuid-Afrika’s oudste stad ook geschikt is 
voor een citytrip. In en rond Kaapstad vind je 
toprestaurants, schitterende overnachtings-
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adressen, grandioze landschappen, wijndo-
meinen en prachtstranden. De Mother City is 
bovendien een shoppingparadijs. De beziens-
waardigheden van de stad liggen dicht bij el-
kaar. Hoogtepunten zijn het Victoria & Alfred 
Waterfront, de Tafelberg en Robben Island. 
Een georganiseerde town shiptour maakt je 
bezoek aan Kaapstad compleet. 

Goed om te weten: Kaapstad behoort tot 
de veiligste metropolen van Afrika. Toch is 
het verstandig enkele voorzorgsmaatrege-
len te nemen (zie blz. 113). Tip: een wande-
ling op de Tafelberg. Ongeveer driehonderd 
wandelroutes van wisselende moeilijkheids-
graad voeren naar de top. 

Tijdschema
Kaapstad 7 dagen
Uitstapjes in de omgeving:  7-10 dagen

2. Kaapschiereiland en 
Wijnland

Ten zuiden van Kaapstad kun je op de specta-
culaire kustwegen genieten van het prachti-
ge Kaapschiereiland. Hoogtepunten hier zijn 
Kaap de Goede Hoop, Cape Point en Chap-
man’s Peak Drive tussen Noordhoek en Hout 
Bay – in de late namiddagzon. In het noorden 
van de Mother City begint het Wijnland al in 
de voorsteden. Het edele vocht kan daar in 
diverse eersteklas maar desondanks relaxte 
restaurants worden geproefd.

Goed om te weten: wie te weinig tijd heeft 
voor een excursie naar het Wijnland kan voor 
een wijnproeverij ook terecht in Constantia, 
waar enkele fraaie domeinen liggen die pri-
ma kunnen worden opgenomen in de trip 
over het Kaapschiereiland. Tip: een tocht per 

waterfiets van Simon’s Town Pier naar de pin-
guïn- en zeehondenkolonies aan Boulders 
 Beach, met uitzicht op de Tafelberg.

Tijdschema
Kaapschiereiland  1 dag
Wijnland  3-4 dagen

3. Atlantische kust en 
Kalahari

De temperatuursverschillen tussen de west-
kust en het binnenland worden naar het noor-
den toe voortdurend groter. Al in de rode, 
woest gekloofde Cederberge is het voelbaar 
warmer dan in Lambert’s Bay. In augustus- 
september verandert het verschroeide Nama-
qualand in een kleurige bloemenzee. In het 
uiterste noordwesten ligt Zuid-Afrika’s avon-
tuurlijkste nationaal park, het Richtersveld. 
Van hieraf is het nog maar een antilopespron-
getje naar Namibië. Verder oostelijk storten de 
indrukwekkende Augra bieswatervallen zich 
in de diepte. Het grensoverschrijdende Kgala-
gadi Transfrontier Park dringt diep in Namibië 
en Botswana door en behoort tot de grootste 
aaneengesloten natuurreservaten ter wereld. 
Zuid-Afrika’s diamanthoofdstad Kimberley 
brengt je weer terug in de beschaving.

Goed om te weten: in Richtersveld National 
Park steekt een kleine veerboot (170 rand per 
auto) de Oranjerivier over – de avontuurlijkste 
variant van de grensovergang aan de N 7 bij  
Vioolsdrif/Noordoewer. Tip: een georgani-
seerde kanotrip met het gezin op de Oran-
jerivier.

Tijdschema
Namaqualand  2-3 dagen
Richtersveld  3-4 dagen
Kgalagadi Transfrontier Park  3-4 dagen
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Natuur en milieu Zuid‑Afrika’s fauna

60 km per uur volhouden. Ze zijn zeer mo-
biel en leggen in één nacht afstanden tot 
70 km af. Hyena’s passen hun gedrag aan de 
zich voordoende situatie aan. Ze jagen in de 
groep of alleen, zoeken aas of verdedigen 
zich als groep. Met hun krachtige kaken bre-
ken ze botten alsof het noten zijn. Hun hese 
‘gelach’ behoort tot de typische bushgelui-
den van Zuid-Afrika.

Bruine hyena
De bruine hyena (brown hyaena) is met 
75-80 cm kleiner en met 40-47 kg lichter dan 
de gevlekte. Omdat hij een slechtere jager is, 
is hij afhankelijker van aas en ander voedsel, 
zoals struisvogeleieren. In de droge delen van 
de Kalahari, waar ze leven in roedels van twee 
tot tien dieren, zijn bruine hyena’s de domi-
nante roofdieren. 

Aardwolf
De aardwolf (aardwolf) voedt zich vrijwel uit-
sluitend met termieten. Met zijn lange, brede 
tong likt het 9 kg zware dier zo’n 250.000 ter-
mieten in één nacht uit een hoop. Het gif van 

de soldatentermiet deert hem niet, wat hij 
dankt aan zijn verwantschap met de hyena, 
die sterk rottend vlees probleemloos kan ver-
dragen. Bij koude trekt hij zich terug in zijn 
1 m onder de grond gelegen hol.

Wilde of hyenahond
De Afrikaanse wilde hond of hyenahond (cape 
hunting dog) is het meest bedreigde zoogdier 
van Zuid-Afrika. Het slanke dier met lange 
poten heeft grote, ronde oren en een rechte 
rug, zijn vacht is bruin, zwart en wit gevlekt. 
Afrikaanse wilde honden leven in groepen 
van 6-15 volwassen dieren, plus jongen, ge-
leid door een dominant paartje. Ze zijn over-
dag actief en jagen hun buit groepsgewijs de 
dood in. Zelfs luipaarden vluchten voor hen 
de bomen in. Ook tegen de sterkere gevlek-
te hyena’s stellen de wilde honden zich in 
groepen te weer, maar als de hyena’s hen in 
aantal overtreffen, trekken ze zich terug. In 
Zuid-Afrika leven Afrikaanse wilde honden in 
het Hluhluwe-Imfolozi Park in KwaZulu-Natal 
(zie blz. 428), in de Kalahari en in het Madik-
we Game Reserve, ten noorden van Sun City, 
aan de grens met Botswana.

Zadeljakhals
De zadeljakhals (black-backed jackal) komt 
vrijwel overal in Zuid-Afrika voor; het liefst 
zwerft hij echter rond op droge, open savan-
nes. Zijn vacht is roodgeel van kleur en hij 
heeft een kenmerkend zilver-zwart ‘zadel’. Hij 
voedt zich met insecten, aas, kleine zoogdie-
ren tot de grootte van een kleine antilope, en 
met bessen.

van deze kleine roofdieren in een boom klom-
men om een door een arend buitgemaakte 
kameraad te ontzetten. In gevangenschap 
worden ze zeer tam.

Kaapse grondeekhoorn
De Kaapse grondeekhoorn (cape ground 
squirrel, zie afbeelding onder) is de enige in-
heemse eekhoornachtige van zuidelijk Afrika, 
die leeft in grote groepen van tot wel 30 die-
ren. Tijdens de ergste hitte overdag gebruikt 
hij zijn staart als zonnescherm.

Boseekhoorn
De geelbruine boseekhoorn (tree squirrel) 
leeft, zoals zijn naam doet vermoeden, in bo-
men in het bushveld. Zijn schelle waarschu-
wingskreten zijn op grote afstand hoorbaar 
en voor mensen een hulpmiddel om roofdie-
ren en -vogels op het spoor te komen.

Springhaas
De springhaas (springhare) kom je voorna-
melijk tegen als het schemert. Eigenlijk lijkt 
hij meer op een kangoeroe dan op een haas, 
want hij heeft korte voorpoten en lange, ster-
ke achterpoten, waarmee hij zich springend 
voortbeweegt. Een springhaas kan 40 cm 
lang worden en een gewicht van 3-4 kg be-
reiken.

Klipdas
Klipdassen (rock dassies) zijn net zo groot 
als marmotten, wegen 3-4,5 kg en zijn echte 
vechtjassen. Zelfs als ze gevaar lopen daarbij 
van metershoge rotsen af te storten, vechten 
ze door. Net als stokstaartjes stellen ze wach-
ters op als de rest van de groep voedsel zoekt. 

Vooral in de bergen en rond Kaapstad kun 
je ze veelvuldig tegenkomen. Het tamst zijn 
de klipdassen op de Tafelberg – maar voer 
ze alsjeblieft niet, in het belang van deze in 
het wild levende dieren, omdat ze anders af-
hankelijk worden van deze onnatuurlijke voe-
dingsbron!

Hyena’s, wilde honden 
en jakhalzen
Gevlekte hyena
Gevlekte hyena’s (spotted hyaenas), met hun 
karakteristieke afhangende rug, werden 
vroeger meestal als laffe aaseters omschre-
ven. Uit nieuw onderzoek, dat zich vooral 
op hun nachtelijke activiteit richt, komen ze 
naar voren als formidabele jagers die er in de 
strijd om een buit of om hun jongen te ver-
dedigen niet voor terugschrikken het tegen 
een leeuw op te nemen. Gevlekte hyena’s 
verscheuren ook veel grotere dieren, zoals 
buffels, eland antilopen en gemsbokken, die 
door hun scherpe hoorns extreem gevaarlijk 
kunnen zijn. De onvermoeibare hyena’s kun-
nen zo’n 3 km lang een constant tempo van 
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Uitstapjes rond Kaapstad Tafelberg

Met de ligging aan de Atlantische 
Oceaan en indrukwekkende bergen op de 
achtergrond is Kaapstad een unieke plek
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Durban (eThekwini)

Moses  Mabhida Stadium
44 Isaiah Ntshangase Road, Stamford Hill, 
mmstadium.com; Adventure Walk van 20 min.: 
za.-zo. 10, 13, 15 uur, peak/off-peak time 
120/110 rand, vanaf 10 jaar; rondleiding door 
stadion van 90 min. dag. 9-16 uur, peak/off-
peak time volwassenen 70/60 rand, 4-12 jaar 
40/30 rand; Big Swing zie blz. 355
Het voor het WK voetbal 2010 gebouwde Mo-
ses Mabhida Stadium q is een toeristische 
attractie. Het ontwerp van dit architectonische 
meesterwerk, dat 3,4 miljard rand heeft gekost, 
is geïnspireerd op de Zuid-Afrikaanse vlag en 
domineert de skyline van de stad. De 105 m 
hoge en 350 m lange centrale boog is er niet al-
leen voor de sier; je kunt er ook zelf naartoe, te 
voet over de Adventure Walk of met een door 
een staalkabel omhooggetrokken skycar. Het 
uitzicht boven is werkelijk adembenemend. 
Nog meer adrenaline wekt de Big Swing op.

Informatie
Tourist Junction: Old Station Building/
Old Central, 160 Monty Naicker Road, tel. 
031 304 71 44, durban.gov.za.

Tourism KwaZulu-Natal: Ithala Trade Centre, 
29 Canal Quay Road, Point, tel. 031 366 75 10, 
zulu.org.za. Informatie over accommodatie en 
activiteiten in Durban en KwaZulu-Natal. Hier 
is de elke twee maanden geactualiseerde gids 
What’s on in Durban and KwaZulu-Natal gratis 
verkrijgbaar.

Accommodatie
Luxe aan het strand  –  The Oyster Box 1: 
2  Lighthouse Road, Umhlanga, tel. 031 514 
50 00, oysterboxhotel.com. Een fantastisch 
hotel op een fantastische locatie. Uitzicht op 
de direct toegankelijke zee en de pittoreske 
rood-witte vuurtoren. Behalve prachtige ka-
mers biedt het hotel een wellnessafdeling en 
het uitstekende restaurant The Grillroom. Het 
all-in feel-goodpakket is elke cent waard. €€€
Victoriaans  –  Quarters on Florida 2: 101 
Florida Road, tel. 031 303 52 46, quarters.co.za. 
Het eerste Quarters Hotel aan de Florida Road 
is het alternatief in victoriaanse stijl voor het 
hotel aan de Avondale Road en een stijlvolle 
mogelijkheid om in Durban te overnachten. 
Vier victoriaanse panden werden gemoder-
niseerd en tot hotelcomplex met 25 kamers 

gen luidsprekers. De Titanic is er niets bij. 
Door het dikke vensterglas kijk je  direct naar 
de ‘zee’ buiten. Er is een Nemo-bassin met di-
verse figuren uit de bioscoophit, alleen Bru-
ce de Haai is ergens anders ondergebracht. 
Het complex is onderverdeeld in zeven reus-
achtige bassins. De haaienpopulatie die hier 
is gehuisvest, is de grootste van het zuide-
lijk halfrond. Na het verlaten van het wrak 
zie je nog andere attracties. Zo heb je er het 
Dolphin Stadium met 1200 zitplaatsen, 
een zeehondenstadion en een pinguïnpa-
viljoen.

Naast uShaka Sea World bevindt zich nog 
een ander festijn voor kleine, grotere en echt 
grote kinderen: Wet ‘n’ Wild, een woest wa-

terpark met steile waterglijbanen in bochti-
ge tunnelbuizen. Met name als het echt warm 
en drukkend wordt, is al dat water een genot. 
Het complex beschikt ook over een bewaakt 
en niet algemeen toegankelijk eigen strand. 
Behalve zonnebaden, zwemmen en zandkas-
telen bouwen zijn er voortdurend andere acti-
viteiten mogelijk, zoals wind surfen, kajakken, 
beachvolleyballen en kitesurfen. Wie van win-
kelen houdt, komt in de zogenoemde uShaka 
Village Walk helemaal aan zijn trekken. Behal-
ve mooie en interessante winkels vind je hier 
ook een groot aantal restaurants en fastfood-
zaken in de winkelstraat. Kortom, in uShaka 
kun je gemakkelijk een dag met het hele ge-
zin doorbrengen.

Durban (eThekwini)

Bezienswaardig
1 Victoria Market
2 Beachfront 
3 Marine Parade
4 Temple of Understanding
5 Mini Town
6 KwaMuhle Museum
7 Natural Science Museum
8 Florida Road 
9 Point Waterfront
0 uShaka Marine World
q Moses Mabhida Stadium

Accommodatie
1 The Oyster Box
2 Quarters on Florida
3 The Benjamin

4 The Waterfront Hotel & 
Spa by Misty Blue Hotels

5 The Balmoral

Eten en drinken
1 Butcher Boys
2 The Grill Jichana
3 Cargo Hold
4 Old Town Italy
5 Primi Gateway
6 031 Bar & Restaurant 

at Distillery 031
7 Mali’s Indian Restaurant
8 Freedom Café
9 Palki
0 Capsicum

Winkelen
1 African Art Centre
2 KZNSA Gallery
3 The BAT Centre
4 South Plaza Market
5 Dr Yusuf Dadoo Street 
6 The Workshop

Uitgaan
1 Skyybar/The Views 

at Twenty5
2 Origin
3 Cool Runnings

Actief
1 Sugar Terminal
2 Kwazulu-Natal 
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