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OP 

VIER WIELEN 
DOOR

DRIE LANDEN
MET DE AUTO OP KAMPEERVAKANTIE 

DOOR ZUIDELIJK AFRIKA

Heleen en Edwin reisden in een fourwheeldrive met
daktent door Namibië, Botswana en Zambia,  een

waar paradijs voor roadtrippers. En avonturiers, want
onderweg ontdekken ze dat Zuidelijk Afrika vol 

verrassingen zit.
TEKST MARLIZ SCHOUTEN FOTOGRAFIE HELEEN FRAANJE & SHUTTERSTOCK.COM



WDaar staan we dan. Na een vlucht van 19 uur zijn we
aangekomen in Windhoek, midden in Namibië en
midden in Afrika. Het is 11 uur op een zaterdagoch-
tend in oktober en de temperatuur is al heel aange-
naam. Ons vervoermiddel en tevens accommodatie
voor de komende drie weken is een fourwheeldrive-
auto met een tent op het dak van Bobo Campers,
geboekt via Worldwide Campers. 

Kant-en-klaar
Om nog even te kunnen acclimatiseren, haalt een
vriendelijke man van Bobo Campers ons op en brengt
ons voor 160 rand – omgerekend ongeveer 10 euro –
naar de eerste camping. Hier laten we onze spullen
achter in een kant-en-klare safaritent, waarin we de
eerste nacht doorbrengen. Onze chauffeur van die dag
geeft ons eerst nog een rondleiding door de hoofdstad.
Windhoek is opgericht in 1890 door de Duitse majoor
Curt von François, die met zijn legereenheid een stuk
land koloniseerde dat nog niet was opgeëist door de

Nederlanders en Britten. Het Duitse koloniale verle-
den is in het centrum van Windhoek nog duidelijk
zichtbaar. Zelfs de informatieboekjes die we van onze
chauffeur krijgen, zijn in het Duits. Onze eerste avond
sluiten we af met een heerlijke maaltijd in Joe’s
Beerhouse, het bekendste en meest toeristische restau-
rant van Namibië. 

Prachtig om te rijden
De volgende ochtend is het tijd om onze robuuste
fourwheeldrive op te halen bij Bobo Campers. Er volgt
een instructie over de auto en de daktent, daarna gaan
we zelf de weg op. Onze eerste stop: de supermarkt,
waar we genoeg water en eten inslaan voor een aantal
dagen. De weg richting Nationaal Park Namib-
Naukluft loopt door afgelegen en onbewoond gebied
en is prachtig om te rijden. Bij aankomst is de tempe-
ratuur inmiddels gestegen tot 40 graden. We hebben
voor vertrek al een plaats gereserveerd op de NWR-
camping, de enige camping in het park – een slimme

Nationaal Park Namib Naukluft
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keuze, want er is per boom slechts één campingplaats.
En ook al staan we op een camping, het voelt alsof we
ons midden in de woestijn begeven. Dit wordt nog-
maals bevestigd als we een verfrissende douche willen
pakken en er plots geen water meer uitkomt.  

Big Daddy
Nationaal Park Namib-Naukluft gaat om 6 uur ’s och-
tends open. Vanaf de camping rijden we eerst nog 40
kilometer door de woestijn voordat de eerste duinen
oprijzen. We rijden de duinen op en nog voor 7 uur
genieten we al van een adembenemend uitzicht.
Verderop in het park zien we de indrukwekkende Big
Daddy, met 350 meter het hoogste duin in het park.
Hoewel de temperaturen de reis heftig maken, gaan
we Big Daddy te voet op. Met een fourwheeldrive mag
je deze duin overigens ook gewoon oprijden. In de
middag besluiten we richting het noorden te gaan naar
Walvisbaai aan de Atlantische kust – de grootste haven
van het land. Ook in Walvisbaai kennen ze een lange

historie van kolonisatie: de Portugezen, Nederlanders,
Britten en Duitsers hebben het allemaal eens geclaimd
voordat Namibië pas in 1990 officieel onafhankelijk
werd. Na 6 uur rijden komen we aan, maar dan slaat
het weer onvermoed om. Met de plotse kou besluiten
we toch niet te kamperen, maar kiezen we voor een
hotelletje. Hoewel we in het Namibische hoogseizoen
reizen, kunnen we nog terecht bij een leuk hotel.

De White Lady
Via Swakopmund vervolgen we onze route naar het
Brandberg-gebergte, dat zijn naam dankt aan de rode
kleur waardoor het in vuur en vlam lijkt te staan bij
zonsopgang. Dit gebergte omvat tevens de hoogste
bergtop van Namibië. We laten de wolken achter ons
en rijden over een eindeloze, grijze vlakte over de gra-
vel. Eenmaal bij de Brandberg maken we een wandel-
tocht van 1,5 uur naar de beroemde San-muurschilde-
ringen. En naar één muurschildering in het bijzonder:
de White Lady. De interpretatie van de White Lady is

Centrum van Windhoek
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al jaren een punt van discussie, maar men denkt in
ieder geval dat ze toch een man voorstelt. Onze gids
vertelt dat deze schilderingen naar schatting tussen de
2.000 en 4.000 jaar oud zijn. De wandeltocht is pittig in
deze hitte en op de terugweg wordt ons ook nog
gevraagd om een zieke tourgids mee te nemen. We
overnachten die avond bij een Nederlandse bed &
break fast in Omaruru. Hier krijgen we een heerlijke
Namibische maaltijd: bietjes met koedoe-vlees. 

Dorstige olifanten
Op onze volgende stop hebben we lang gewacht:
Nationaal Park Etosha. Hier gaan we één dag zelf op
pad en maken we de tweede dag een gamedrive, waar-
bij een gids je naar de beste plekjes brengt voor het
spotten van wildlife. De dag begint met hertjes, maar al
snel zien we onze eerste cheeta’s en olifanten! Bij het
verlaten van het park rijden we via de Caprivistrook
richting Botswana. Ook hier genieten we van de meest
bijzondere uitzichten: nijlpaarden en olifanten badend
in de rivier. Deze route is een van de mooiste tijdens

ons drieweekse reis. Bij de grensovergang met
Botswana hebben we een aantal stempels nodig en
betalen we de toerismeontwikkelingsheffing. Hier
komen we tevens familieleden tegen, die al meer dan
drie weken op rondreis zijn. Samen reizen we af naar
het vriendelijke plaatsje Kasane, waar we een camping
zoeken. Die avond zijn we ook nog getuige van een
dorstige olifantenkudde, die komt drinken bij de
waterplaats vlak naast onze camping. Onder al het
Afrikaanse wildlife zijn muggen overigens ook in gro-
ten getale aanwezig, dus voldoende DEET mee op reis
is essentieel. 

Extra dimensies
Van Kasane rijden we naar Livingstone in Zambia voor
een bezoek aan de indrukwekkende Victoria -
watervallen, het grootste watergordijn van Afrika. Hier
durven twee van ons het aan om te bungeejumpen van
de Victoria Falls Bridge. Terug in Botswana staat het
grootste highlight op het programma: Nationaal Park
Chobe. Hier kamperen we vijf dagen in de wildernis,
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zonder enig telefoonbereik en met een enorme ver-
scheidenheid aan wilde dieren. Hoewel we niet de
complete Big Five spotten, zien we leeuwen en ontzet-
tend veel olifanten. Kamperen in Chobe, waar je ’s
nachts het geritsel van de wilde dieren hoort, geeft een
extra dimensie aan dit geweldige nationale park. Onze
laatste nacht staan we onder een kigelia-boom – ook
bekend als de worstenboom – wat we iedereen afra-
den. Zoals de bijnaam doet vermoeden, lijken de
vruchten van deze boom op worsten, die tot wel 10 kilo
kunnen wegen. Tijdens een flinke regenbui waaien de
vruchten van de boom, wat levensgevaarlijk kan zijn. 

Cheeta’s, hyena’s en wilde 
honden
De route richting Maun brengt ons over veel zandwe-
gen en neemt twee dagen in beslag. Onderweg stop-
pen we voor een bootsafari door de Okavangodelta,
een moerasgebied waar we naast nog meer olifanten
de meest kleurrijke vogels en enorme krokodillen spot-
ten. Maun verrast ons! We ontmoeten hier veel reizi-
gers van over de hele wereld en je hebt er een goede
supermarkt, waar we nog even nieuw proviand
inslaan voor onze tocht terug naar Namibië. Onze laat-
ste stop voor eindbestemming Windhoek is de Harnas
Wildlife Foundation. Het bezoek is ons aangeraden
door een familielid dat hier als vrijwilliger gewerkt
heeft. Ze zijn hier al dertig jaar actief in de verzorging
en rehabilitatie van verwaarloosde en verzwakte die-
ren, waaronder veel cheeta’s, hyena’s en wilde hon-
den.”   Want de cheeta’s, hyena’s en wilde honden wor-
den niet met uitsterven bedreigd. 
Eenmaal terug in Windhoek verblijven we nogmaals
op de camping van onze eerste dag voordat we onze
fourwheeldrive weer inleveren bij Bobo Campers. Wat
een onvergetelijke reis! n

WORLDWIDE CAMPERS
Heleen en Edwin huurden hun fourwheeldrive-auto via Worldwide Campers.

Deze Nederlandse camperspecialist werkt samen met meer dan 30 cam-

perverhuurders en biedt verhuurlocaties in Afrika, Amerika, Canada,

Australië, Nieuw-Zeeland, Europa en Azië. Voor meer informatie:

www.worldwidecampers.com 

‘De dag begint met hertjes,
maar al snel zien we onze

eerste cheeta’s en giraffen’
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