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r Het Samburu-Buffalo Springs National Reserve, 
de bekendste en meest ontwikkelde safaribestemming  
in Noord-Kenia, is een goede plek om diersoorten van de 
droge habitats te observeren, zoals de Grévy-zebra, de 
netgiraf en de merkwaardige gerenoek. Zie blz. 213.

Bij de meeste georganiseerde reizen domineren de 
safari’s, maar Kenia heeft ook nog mysterieuze 
Swa hi li steden, met palmen omzoomde stran den 
en glinsterende meren in de Rift Valley te bieden.

6

￼

r Het Lake Nakuru National Park trekt bij de juiste 
omstandigheden miljoenen flamingo’s. Het meer vormt  
het middelpunt van een compact nationaal park met grote 
populaties zwarte en witte neushoorns en talloze water-  
en bosvogels.Zie blz. 163.

Het beste van Kenia: 
topbezienswaardigHeden

r Het Masai Mara National Reserve is de noordelijke 
voortzetting van het Serengeti-ecosysteem. Miljoenen 
gnoes verblijven er drie maanden lang tijdens hun jaarlijkse 
grote trek. Daarnaast is het de thuishaven van de grote 
katachtigen uit de tv-serie Big Cat Diaries. Zie blz. 167.

s De rustige, sfeervolle eilandstad Lamu is met zijn hoge, 
witgekalkte huizen en smalle kronkelsteegjes het best 
bewaard gebleven exemplaar van de oude Swahili-
handelshavens langs de kust van Kenia. Zie blz. 280.
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r Het kustplaatsje Watamu biedt een mooi strand en fan-
tas tische duik- en snorkelmogelijkheden in de Turtle Bay. 
De ruïnes van Gedi en het Arabuko-Sokoke Forest, dat rijk is 
aan endemische diersoorten, zijn niet ver weg. Zie blz. 267.

w Het koraaleilandje 
Kisite, ten zuiden 
van Diani Beach, is 
de mooiste snorkel- 
en duiklocatie van 
Kenia, met een onge-
kend rijke zee flora en 
-fauna. Het wemelt er 
van de kleurige vis-
sen en ook grotere 
zee dieren laten zich 
zien. Zie blz. 263.

s De Ol Pejeta Ranch, in de schaduw van 
Mount Kenya, is het makkelijkst bereik-
bare particuliere reservaat op het 
Laikipia Plateau en het enige 
op vang centrum voor chim pan-
sees in Kenia. Zie blz. 199.

w In de omgeving van het Turkanameer in de 
noordelijke Rift Valley wonen de Turkana, een 
traditioneel herdersvolk, en de El Molo, een stam 
van vissers. Aan de oevers zijn oeroude fossielen 
van mensachtigen gevonden. Zie blz. 224.

r De grootste, minst schuwe olifanten van Kenia zwerven 
over de vlakten en foerageren in de moerassen van het 
Amboseli National Park. Op de achtergrond doemen 
de besneeuwde toppen van de Kilimanjaro op. Zie blz. 231.

s Vergeleken met zijn mediterrane evenknieën 
is Diani Beach een oase van rust. De badplaats 
is ook een fantastische uitvalsbasis voor excur-
sies in de omgeving. Zie blz. 259.



Het beste van Kenia: 
andere Hoogtepunten
Ongerepte savannen, equatoriale gebergten met 
sneeuw kappen, gortdroge woestijnen, gewel dige 
wan del routes en prehistorische vindplaatsen: dit 
zijn maar enkele hoogtepunten van Kenia.

8

￼

De Kilimanjaro bij zons
opkomst en ondergang￼
Het￼mooiste￼zicht￼op￼de￼
onbewolkte￼sneeuwkap￼
van￼de￼Kilimanjaro￼hebt￼u￼
vanuit￼het￼Amboseli￼en￼
het￼Tsavo￼West￼National￼
Park.￼Zie blz. 231 en 240.
De Rift Valley vanaf de 
weg NairobiNaivasha  
In￼de￼buurt￼van￼Limuru￼
slingert￼de￼weg￼langs￼de￼
oostwand￼van￼de￼Rift￼Val
ley￼omlaag.￼In￼de￼diepte￼
wachten￼de￼uitgedoofde￼
vulkaan￼Longonot￼en￼Lake￼
Naivasha.￼Zie blz. 159.

De Lamu Archipelago 
vanuit de lucht￼De￼vlucht￼
naar￼Lamu￼culmineert￼in￼
een￼schitterend￼uitzicht￼
over￼de￼tur￼quoise￼kana
len,￼groene￼mangroven,￼
witte￼stranden￼en￼rots
achtige￼atols￼van￼de￼
archipel.￼Zie blz. 279.
Afroalpiene heidevel
den op Mount Kenya en 
Mount Elgon￼De￼hogere￼
hellingen￼van￼de￼twee￼
hoogste￼bergen￼in￼Kenia￼
gaan￼schuil￼onder￼een￼
voorwereldlijk￼heide￼land
schap.￼Zie blz. 193.

De mooiste lanDschappen De beste locaties om vogels te spotten

Lake Naivasha￼Dat￼u￼hier￼
veel￼watervogels￼zult￼zien￼
ligt￼voor￼de￼hand,￼maar￼
ook￼de￼omringende￼bush￼
kent￼een￼grote￼vogel￼rijk
dom,￼uiteenlopend￼van￼
statige￼augurbuizerds￼tot￼
felgekleurde￼agapornis
sen.￼Zie blz. 159.
Kakamega Forest￼
Dit￼bos￼is￼een￼verplicht￼
nummer￼voor￼fervente￼
vogelaars￼in￼Kenia,￼want￼
hier￼leven￼tientallen￼soor
ten￼die￼men￼eerder￼in￼het￼
regen￼wou￼d￼van￼Centraal
Afrika￼zou￼verwachten.￼￼
Zie blz. 184.
ArabukoSokoke Forest￼
Hoewel￼het￼niet￼de￼
im￼men￼se￼soortenrijkdom￼
van￼sommige￼bossen￼in￼
het￼hoogland￼kent,￼her
bergt￼dit￼kustbos￼in￼de￼
buurt￼van￼Watamu￼

zeldzame￼endemische￼
soor￼ten￼zoals￼de￼Clarkes￼
wever.￼Zie blz. 267.
Flamingo’s in Lake 
Bogoria en Lake Nakuru￼
Bij￼deze￼meren￼in￼de￼Rift￼
Valley￼verzamelen￼zich￼tot￼
2￼miljoen￼flamingo’s,￼die￼
de￼randen￼van￼het￼water￼
roze￼kleuren:￼adembene
mend￼mooi.￼Zie blz. 163 
en 165.

Boven: De uitlopers van Mount Kilimanjaro. 
Links: Blauwe meerkatten, Mount Kenya National Park. 
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Mount Kenya￼De￼op￼
één￼na￼hoogste￼berg￼van￼
Afri￼ka￼biedt￼schitterende￼
mogelijkheden￼voor￼berg
wandelaars￼en￼alpinisten.￼
De￼route￼naar￼de￼top￼voert￼
door￼montane￼bossen￼en￼
over￼afroalpiene￼heide
velden,￼puinhellingen￼en￼
gletsjers.￼Zie blz. 193.
Longonot 
National Park￼
Op￼Mount￼
Longonot￼
hebt￼u￼een￼
fantastisch￼
uitzicht￼over￼de￼
Rift￼Valley.￼Een￼
vermoeiend,￼maar￼
bevredigend￼tripje￼
van￼een￼halve￼dag￼
vanuit￼Naivasha.￼
Zie blz. 162.

Hell’s Gate National 
Park Hell’s￼Gate￼is￼als￼
geen￼ander￼nationaal￼
park￼op￼de￼wandelaar￼
ingesteld:￼een￼savanne￼in￼
een￼prachtige￼vallei￼met￼
rotspartijen,￼waar￼onder￼
andere￼giraffen,￼buffels,￼
zebra’s,￼bavianen￼en￼
verschillende￼soorten￼
anti￼lope￼s￼leven.￼￼
Zie blz. 161.

Sheldrick Falls￼
Wandel￼over￼het￼

bewegwijzerde￼pad￼
naar￼deze￼mooie￼
waterval￼in￼het￼
Shimba￼Hills￼National￼

Reser￼ve,￼dwars￼door￼
een￼bos￼waar￼￼
olifan￼ten￼en￼buffels￼
leven.￼￼
Zie blz. 262.

De beste opties voor (berg)wanDelaars

Gedi National Monu
ment Midden￼in￼de￼jungle￼
liggen￼de￼ruïnes￼￼huizen,￼
moskeeën,￼een￼paleis￼￼
van￼een￼middel￼eeuwse￼
Swahili￼stad￼die￼van￼de￼
zeehandel￼bestond￼en￼om￼
onbekende￼redenen￼werd￼
verlaten.￼Zie blz. 268.
Olorgesailie Prehistoric 
Site￼Dit￼is￼een￼van￼de￼

rijkste￼vindplaatsen￼van￼
stenen￼werktuigen￼uit￼de￼
prehistorie￼in￼OostAfrika.￼
Gelegen￼in￼een￼magni
fieke￼wildernis￼in￼de￼Rift￼
Valley.￼Zie blz. 159.
Nairobi National 
Museum￼Hét￼museum￼
van￼Kenia￼toont￼prachtige￼
etnografische￼objecten￼￼
en￼belicht￼de￼belangrijke￼
positie￼van￼het￼land￼in￼de￼
evolutie￼van￼de￼mens.￼￼
Zie blz. 148.
Fort Jesus￼Dit￼massieve￼
16eeeuwse￼bolwerk￼in￼
Mombasa,￼nu￼een￼muse
um,￼was￼drie￼eeuwen￼lang￼
het￼belangrijkste￼strate
gische￼bouwwerk￼aan￼de￼
OostAfrikaanse￼kust.￼￼
Zie blz. 252.

De mooiste loDges en kampen

Solio Game Lodge￼
Deze￼lodge￼op￼de￼Solio￼
Ranch￼is￼de￼beste￼plek￼in￼
Kenia￼om￼grote￼aantallen￼
neus￼hoorns￼te￼zien.￼Grote￼
suites￼en￼luxueuze￼bad
kamers.￼Zie blz. 205.
Elsa’s Kopje￼Op￼een￼lage,￼
rotsachtige￼heuvel￼in￼het￼
hart￼van￼het￼ongerepte￼
Meru￼National￼Park￼ligt￼de￼
lodge￼die￼algemeen￼als￼de￼
chicste￼van￼heel￼Kenia￼
geldt.￼Zie blz. 213.
Kichwa Bateleur Camp￼
Het￼toppunt￼van￼chique￼
safari’s￼is￼deze￼kleine,￼
ultraluxueuze￼lodge￼aan￼
de￼bosrijke￼voet￼van￼het￼
Oloololo￼Escarpment.￼U￼
verblijft￼hier￼aan￼de￼rand￼
van￼de￼Mara￼Triangle.￼￼
Zie blz. 175.
Porini Mara Tented 
Camp￼Dit￼uit￼slechts￼zes￼
tenten￼bestaande￼kamp￼
ligt￼op￼een￼afgelegen￼
locatie￼in￼een￼exclusieve￼

concessie￼met￼een￼ver
gelijkbaar￼wildaanbod￼als￼
de￼aangrenzende￼Masai￼
Mara.￼Zie blz. 176.
Amboseli Porini Camp￼
Dit￼prachtige￼tentenkamp￼
biedt￼een￼daadwerkelijk￼
exclu￼sieve￼blik￼op￼het￼wild￼
in￼een￼parti￼cu￼liere￼conser
vancy￼aan￼de￼rand￼van￼het￼
Amboseli￼National￼Park.￼
Zie blz. 236.
Rekero Camp￼Rekero￼is￼
een￼stijlvol￼luxekamp￼op￼
een￼perfecte￼locatie￼voor￼
het￼observeren￼van￼wild￼￼
in￼de￼centrale￼Masai￼
Mara.￼De￼ruime￼tenten￼
kijken￼uit￼op￼de￼rivier￼de￼
Talek.￼Zie blz. 175.
Satao Camp￼Dit￼prachtig￼
gelegen￼tenten￼kamp￼in￼
Tsavo￼East,￼dat￼door￼veel￼
expats￼wordt￼bezocht,￼
kijkt￼uit￼op￼een￼water￼poel￼
die￼geregeld￼hon￼derden￼
olifanten￼tegelijk￼trekt.￼￼
Zie blz. 244.

genieten van De (pre)historie

Links: Toegang van de 
moskee, ruïnes van Gedi.

Boven: De Lamu-archipel vanuit de lucht gezien. 
Onder: Tentenkamp in de Masai Mara. 



landinwaarts van de rivier Tana tot ver in Tanza-
nia doorloopt. Niemand weet of Shungwaya 
daadwerkelijk heeft bestaan, maar het rijk wordt 
veel genoemd in de orale tradities, met name in 
die van de Bajun, een subgroep van de Swahili. 

In het droge noorden van Kenia was inmiddels 
een Oost-Koesjitische taalgroep ontstaan uit de 
oorspronkelijke immigranten die het gebied 2000 
jaar eerder hadden bereikt. Dit waren de Sam, een 
volk van herders; hun naam stamt om onduidelij-
ke redenen van hun woord voor ‘neus’. De Sam 
spreidden zich uit over het gebied ten oosten van 
het Turkanameer tot in het achterland van Lamu, 
en vervolgens noordwaarts tot in Somalië.

In de loop der tijd hebben de Sam zich opgesplitst 
in talrijke subgroepen, zoals de nomadische Ren-
dille en de Aweer of Boni, een volk van jagers-
verzamelaars uit het district Lamu. Ongeveer 
900.000 met hen verwante Somali’s wonen in het 
noordoosten van Kenia (en nog eens 14 miljoen in 
het naburige Somalië en Ethiopië).

De Masai en de Luo
Voor buitenstaanders zijn de Masai wellicht het 
bekendste Oost-Afrikaanse volk. Net als bij de 
Kalenjin waren de voorouders van dit trotse her-

dersvolk afkomstig uit de Nilotische taalgroep. 
Ze trokken tussen de 16e en 18e eeuw vanuit het 
Nijldal zuidwaarts. Bij het Turkanameer kwamen 
ze in aanraking met Oost-Koesjitische volken. 
Waarschijnlijk hebben de Masai veel culturele en 
sociale tradities van hen overgenomen, waaron-
der mogelijk hun klassenstelsel en het verbod op 
het eten van veel soorten wild, gevogelte en vis.

De Masai bezitten een unieke combinatie van 
krijgs- en herderstradities (zie blz. 178). De met 
hen verwante Samburu wonen in de woestijn in 
het noorden. Een derde, kleine, Maa-talige sub-
groep, die van de Ilchamu’s of Njemps, woont op 
de zuidoever van Lake Baringo. 

D e  b e v o l k i n g  v a n  k e n i a  ◆  2 3

Links: Trommelende Giriama in Gedi. 
Boven: Masaikrijger, Selenkay Conservancy. 
Rechtsboven: Turkanavrouwen.

De ruige halfwoestijn ten zuidoosten van het Turka-
nameer is het woongebied van de Rendille, een stam 
die verwant is aan de Somali’s. Volgens hun legen-
den waren er lang geleden negen Somalikrijgers die 
verdwaalden. Ze zwierven dagenlang met hun ka-
melen rond, tot ze het gebied van de Samburu be-
reikten. Van de Samburu-oudsten mochten ze vrou-
wen uit de stam huwen, mits ze de islam en hun 
eigen tradities afzwoeren. De Somali’s gingen ak-
koord en uit deze unie ontstond de stam van de Ren-
dille. Ze wonen nu in semipermanente nederzettin-
gen, maar hoeden nog steeds hun kamelen in de 
Kaisut Desert, de onherbergzaamste streek in Kenia.

WoestijnbeWoners
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Het rijke dierenleven in Kenia trekt al meer 
dan een eeuw bezoekers uit alle delen van 
de wereld. In het koloniale tijdperk waren 

dat vaak trofeeënjagers, die hun bloeddorstige ex-
pedities omschreven met het Swahiliwoord voor 
‘lange reis’: safari. Na de Tweede Wereldoorlog 
veranderde het karakter van de safari met de op-
komst van de ‘fotosafari’, die veel betaalbaarder 
én diervriendelijker was. Bovendien ontstond er 
een uitgebreid netwerk van nationale parken, 
wildreservaten en andere gebieden waar dieren 
een beschermde status hebben. In 1977 werd de 
jacht zelfs in het hele land verboden. Foto’s en vi-
deo’s zijn nu de enige buit die men legaal mee 
naar huis kan nemen van een safari.

In de jaren zeventig en tachtig voltrokken de 
meeste safarireizen zich volgens een standaard-
patroon. De toeristen werden ondergebracht in 
grote, op hotels lijkende stenen gebouwen waar 
de nachtelijke gevaren van de bush veilig op af-
stand werden gehouden. De activiteiten beperk-
ten zich doorgaans tot wildritten bij daglicht in de 
beter ontsloten delen van een handvol populaire 
reservaten en parken. Vanaf de jaren negentig is 
het aanbod veel diverser geworden. Een opval-
lende ontwikkeling is dat de grote stenen lodges 
steeds meer terrein verliezen aan rustieke, maar 
dikwijls zeer luxueuze tentenkampen die een 
24-uurservaring in de bush bieden. Bovendien 
worden er buiten de gevestigde nationale parken 
en reservaten nieuwe initiatieven ontwikkeld 
door particulieren en lokale gemeenschappen, die 
naast de gebruikelijke dagexcursies ook nachtrit-
ten en wandelsafari’s onder leiding van een gids 

aanbieden. Ook goedkope kampeersafari’s of sa-
fari’s te paard of op een kameel behoren tot de 
mogelijkheden. Er zijn speciale reizen voor vo-
gelliefhebbers en amateurfotografen en op som-
mige plekken kunnen op eigen gelegenheid rei-
zende toeristen de bush zelfs te voet verkennen, of 
ze nu een ruim of een krap budget hebben.

Een safarireis kiezen
Als u van plan bent om op safari te gaan, doet u er 
goed aan om eerst te onderzoeken welke moge-
lijkheden er binnen uw budget beschikbaar zijn. 
Raadpleeg bij voorkeur één of twee erkende tour-
operators die gespecialiseerd zijn in Kenia en stel 
uzelf de volgende vragen. Wilt u mee op een 
groepssafari (met het risico dat de groep u niet 

Op safari in Kenia
Kenia kent een fascinerende etnische diversiteit 

en heeft geweldige stranden, maar de meeste 
bezoekers komen toch voor de prachtige  

natuur en de wilde dieren die er leven.

Links: Zwarte neushoorn met haar jong, Lewa Wildlife 
Conservancy, Laikipia Plateau. Rechts: Overstekende 
Masaigiraf, Tsavo East National Park.
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Afrikaanse olifanten kennen een 
com plexe sociale structuur en ver-
sterken hun band op vele manieren.

Afrikaanse olifanten vertonen een boeiend so-
ciaal gedrag. De kernkudde bestaat uit een 
familie groep die geleid wordt door de oudste 

koe. De wijsheid van deze matriarch en haar kennis 
van het landschap zijn van vitaal belang wanneer 
voedsel schaars is. De familiegroep, doorgaans 
een tiental koeien met hun jongen, onderhoudt 
nauwe banden met andere groepen die tot de uit-
gebreide familie behoren; ze brengen al gauw de 
helft van hun tijd met elkaar door. Een grote kudde 
van 5-15 verwante familiegroepen heet een clan. 
Niet-verwante dieren in hetzelfde gebied worden 
als een subpopulatie aangeduid.

Samenkomst van clans
In het regenseizoen kunnen de olifanten samenko-
men in kudden van wel 500 dieren. Wanneer twee 
families elkaar weer tegenkomen, begroeten ze el-
kaar met veel getrompetter, gerommel, gepoep en 
geplas. Slurven worden verstrengeld, lijven afge-
tast en geaaid terwijl de dieren de kennismaking 
hernieuwen. Wanneer het water opdroogt en het 
voedsel schaarser wordt, splitsen de familiegroe-
pen zich weer op, maar ze blijven contact houden.

Olifanten kunnen infrageluid produceren, dat 
zeer ver draagt - wel 10 km, zelfs dwars door dichte 
begroeiing heen, zo is uit onderzoek in het Ambo-
seli National Park gebleken. Mensen kunnen deze 
lage frequentie niet horen. Het lage gerommel dat 
olifanten soms voortbrengen is een contactgeluid 
dat mensen maar net kunnen waarnemen. Olifan-
ten gebruiken hun slurf voor het klassieke getrom-
petter, zowel bij woede als bij uitgelatenheid.

Moederliefde
Het is aandoenlijk om te zien met hoeveel liefde oli-
fanten hun jongen grootbrengen. De kalfjes worden 
’s nachts geboren en wegen zo’n 100 kg. Ze passen 
onder de buik van de moeder tot ze ongeveer zes 
maanden zijn. De moeder gebruikt haar slurf en po-
ten om het jong onder haar buik naar haar tepels te 
leiden of tegen de zon te beschermen. Tijdens de 
trek houdt ze zijn staart vast om hem de goede kant 

op te sturen, helpt hem omhoog of hijst hem uit de 
modder door haar slurf om zijn achterwerk te slaan 
en sproeit hem nat. Wanneer het jong iets groter is 
gaan zijn oudere zussen helpen bij de opvoeding: 
een voorbereiding op het moederschap.

Als een kalf in de problemen komt, vormt de fa-
miliegroep er direct een beschermende kring om-
heen. Dit doen ze ook als een dier gewond is, waar-
bij ze hem met hun slagtanden ondersteunen of 
overeind helpen. Gaat een olifant dood, dan geven 
de familieleden duidelijk blijk van verdriet; soms 
bedekken ze het lijf met takken. 

Jonge bullen worden uit de familiegroep verdre-
ven als ze te onstuimig worden en zoeken elkaar op 

in losse vrijgezellenkudden van zo’n 20 dieren, die 
gedurende korte of lange tijd samen optrekken. 

Wanneer de clans in de regentijd samenkomen, 
worden ze opgezocht door een bronstige bul. De 
bul scheidt dan een sterk ruikende stof af uit een 
klier aan weerszijden van zijn kop, druppelt urine 
en heeft bij vlagen agressief gedrag. Jonge bullen 
zijn slechts enkele dagen bronstig, bullen op het 
toppunt van hun kracht wel 4-5 maanden.

Een koe is elke 3-5 jaar gedurende 2-6 dagen  
tochtig. De bul achtervolgt haar kort, legt zijn slurf 
op haar rug om zijn paardrift te tonen en verheft 
zich dan op zijn achterpoten. De penetratie duurt 
45 seconden, waarna de koe een ‘gil’ geeft en haar 
familie luid trompetterend om haar heen komt 
staan, alsof ze hun goedkeuring willen tonen.� ❑

De olifantenclan

Rechts: De hele kudde zorgt voor de kalfjes.
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Het Masai (of Maasai) Mara Natio-
nal Reserve is een van de be-
roemdste natuurparken in Afrika. 

Dit meer dan 1510 km² grote reservaat 
aan de Tanzaniaanse grens behoort zon-
der enige twijfel tot de vijf beste gebie-
den van het continent om wilde dieren te 
observeren. De Masai Mara vormde het 
decor van enkele van de meest gedenk-
waardige scènes uit de film Out of Afri-
ca. In het recentere verleden is het reser-
vaat wereldwijd op het tv-scherm te 
zien geweest als de locatie van de veel 
geprezen BBC-serie Big Cat Diaries. 
De sterren van de serie, waaronder de 
leeuwen van de ‘Marsh Pride’ (Marsh-
troep), vertonen zich regelmatig op de 
centrale vlakte tussen de rivieren de 
Mara en de Talek. Sterker nog: u zult 
niet snel zoveel grote katachtigen te 
zien krijgen als in de Masai Mara. De 
leeuwen met hun blonde manen die het 
handelsmerk van het park zijn gewor-
den laten zich op de meeste wildritten 
wel zien en als u drie of meer dagen in 
het reservaat blijft kunt u de luipaarden 
en cheeta’s bijna niet mislopen. 

Maar de Masai Mara heeft veel meer 
te bieden dan grote katachtigen. Op wei-
nig plekken in Afrika lopen zoveel wil-
de dieren rond. Olifanten marcheren in 
doelbewuste kolonnes over de savanne, 
hun slagtanden blinkend in de tropen-
zon. Knobbelzwijnen maken zich in pa-
niek uit de voeten voor een naderend 

voertuig, hun staartjes komisch rechtop 
gestoken. Topi’s met langgerekte, treu-
rige snuiten houden de wacht boven op 
een termietenheuvel of luieren met de 
kin op de grond rustend in de zon. Im-
pala’s met liervormige hoorns dwalen 
tussen horden gazelles, terwijl groepen 
elandantilopen, de grootste antilope-
soort op aarde, zich schuw aan de hori-
zon ophouden. Gigantische giraffen 
glijden tussen de acacia’s door en knip-
peren met hun lange wimpers naar de 
passerende terreinwagens, Kaapse buf-
fels staren strak naar alles en iedereen 

de Masai MaRa

De Mara is de natuurlijke voortzetting van de  
Serengeti, met golvende graslanden, dramati-

sche rotswanden, prachtige acaciabossen en 
het grootste dierenspektakel op aarde. Nairobi

IG Kenya                  5th Edition
Place Locator
Name - Maasai Mara
Map size - 23mm x 26mm
Map last updated - 14/3/2012

Links: Masaigiraffen. 
Rechts: Leeuwenw elpen.
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wijderd, wat ze minder kwetsbaar voor 
stropers maakt, maar eerlijk gezegd ook 
minder fotogeniek.

Lewa Wildlife Conservancy
Aan de hoofdweg van Nanyuki naar Isi-
olo, circa 3 km na de afslag naar Meru, 
bevindt zich de toegang tot de Lewa 
Wildlife Conservancy 9 (tel. 064-
31405; www.lewa.org; geen dagtoeris-
ten). Het 265 km² grote gebied is sinds 
1924 in bezit van de familie Craig, die er 
een veeboerderij had. In 1983 richtten 
de Craigs een deel van hun land in als 
reservaat, waarna de rest van Lewa en-
kele jaren later volgde. Naast de boeren-
hoeve ligt nu het Lewa Safari Camp, 
vanwaaruit de Craigs en hun personeel 
bushwalks, ruitertochten en dag- en 
nachtsafari’s over het rotsachtige terrein 
bieden, alle onder leiding van een gids. 
Het wemelt hier van het wild. Lewa is 
een belangrijk bolwerk van de Grévy-
zebra. De 400-500 dieren vertegen-
woordigen 15-20 procent van de we-
reldpopulatie. Verder leven er meer dan 
100 neushoorns. Als u hier twee nachten 
verblijft, zult u zeer waarschijnlijk bei-
de soorten te zien krijgen, evenals leeu-

wen, jachtluipaarden, olifan-
ten, buffels, netgiraffen en 
verschillende antilopesoorten, 
waaronder sitatoenga’s, die in 
de jaren tachtig van het Saiwa 
Swamp National Park naar 
Lewa zijn overgebracht. De 
conservancy wordt door een 
non-profitorganisatie beheerd. 
De winst vloeit deels terug 
naar het reservaat en wordt 
deels in projecten van de loka-
le gemeenschap en de econo-
mische ontwikkeling van de 
streek gestoken. 

Het Aberdare
National Park
Waar Mount Kenya in geolo-
gisch opzicht nog maar net komt kijken, 
beschermt het nabijgelegen Aberdare 
National Park ) (tel. 020-2379409; 
www.kws.org; dagelijks open; entree-
geld) een van de oudste bergketens van 
Oost-Afrika. Het grondgesteente (de 
bedrock) is vermoedelijk minstens 100 
miljoen jaar oud. De Kikuyunaam van 
het gebergte, Nyandarua, betekent ‘dro-
gend vel’, omdat het vaag doet denken 
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aanstekelijke vertoning met wilde kre-
ten en hoge sprongen, zijn in elk geval 
écht spectaculair en zeer fotogeniek. 

Accommodatie in 
Samburu-Buffalo Springs
Samburu-Buffalo Springs telt een tien-
tal kampen en lodges. De meeste zijn 
vrij groot en liggen op de noordoever 
van de Ewaso Ngiro in het Samburu Na-
tional Reserve. Hieronder vallen de ide-
aal gelegen, maar vrij onpersoonlijke 
Samburu Game Lodge ! aan de west-
grens van het reservaat, het kleine, maar 
stijlvolle Larsen’s Camp @, het mid-
delgrote Samburu Intrepids Camp £ 
en het ecovriendelijke Elephant Watch 
Camp $. Het laatste ligt op 10 minuten 
rijden van het olifantenresearchcentrum 
van Iain Dou glas-Hamilton. Deze zoö-
loog, oprichter van Save the Ele phants, 
heeft samen met zijn vrouw Oria baan-
brekende boeken over olifanten en stro-
perspraktijken geschreven. De Sambu-
ru Sopa Lodge % ligt als enige niet aan 
de rivier, maar op een heuvel die een 
prima uitvalsbasis vormt als u vogels 
van de droge habitats wilt observeren.

Het Shaba National Reserve
Het Shaba National Reserve ̂  (www.
samburucouncil.com; dagelijks open 
6.00-19.00 uur; entreegeld) is het groot-
ste en minst ontwikkelde van de drie re-
servaten rond Archer’s Post. Het ligt 
ongeveer 8 km ten oosten van Samburu-
Buffalo Springs aan de andere kant van 
de weg van Isiolo naar Archer’s Post. 
Dit 240 km² grote gebied op de zuidoe-
ver van de Ewaso Ngiro geniet minder 
bekendheid dan zijn westerburen, of het 
moest zijn als de plek waar Joy Adam-
son in 1980 werd vermoord. In 2001 
was het de setting voor de realityshow 
Survivor Africa. Shaba trok internatio-
naal de aandacht door een documentaire 
van Saba en Dudu Douglas-Hamilton 
(dochters van Iain) over een leeuwin die 
in 2002-2003 minstens zes beisakalfjes, 
potentiële prooidieren dus, achter elkaar 
adopteerde en tegen belagers verdedig-
de. Dit bezorgde de leeuwin de bijnaam 
Kamunyak, de Gezegende.

De focus ligt ook 
hier weer op de 
Ewaso Ngiro die 
traag zijn weg 
naar het Lorian 
Swamp vervolgt 
en op de hoge 
bomen van het 
rivierbos, die een 
scherp contrast 
vormen met het 
ruige, pokdalige 
landschap in de 
rest van het re-
servaat. Shaba 
telt talloze heu-
veltjes en is met 
vier bronnen beter bewaterd dan zijn 
buren. Na hevige regen zijn de toch al 
slechte wegen alleen nog begaanbaar 
voor terreinwagens. Dit vergroot het ge-
voel dat u hier met een wild, afgelegen 
oord te maken hebt - wat ook precies de 
essentie van Shaba is: een plek voor de 
connaisseur, die een authentieke Afri-
kaanse ervaring voor ogen staat.

Mount Shaba
Het Shaba National Reserve ontleent 

Kaart  
blz. 215

Onder: In het Shaba 
National Reserve 
stroomt de Ewaso 
Ngiro door een 
schitterende kloof.

Grévy-zebra, Meru 

National Park.
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Reizen naaR Kenia

Met het vliegtuig
Luchthavens
Op de website van de beheerder van 
de belangrijkste luchthavens van 
Kenia vindt u een uitgebreid overzicht 
van faciliteiten op de luchthavens, 
maatschappijen die er landen en 
actuele aankomst- en vertrektijden: 
Kenya Airports Authority, KAA
www.kenyaairports.co.ke

De belangrijkste van de drie 
internationale luchthavens is  
Nairobi-Jomo Kenyatta International 
Airport (JKIA). Deze luchthaven ligt aan 
Mombasa Road, in de buitenwijk 
Embakasi, op circa 10 km ten 
zuidoosten van het centrum. JKIA is 
met circa vijf miljoen passagiers per 
jaar de op vijf na drukste luchthaven 
van Afrika, en beschikt over moderne 
faciliteiten zoals een 24-uurs 
wisselkantoor, geldautomaten, een 
postkantoor, internet-cafés en diverse 
duty-freewinkels, restaurants en bars. 
Er zijn meerdere terminals. Unit 1 en 2 
worden hoofdzakelijk gebruikt voor 
internationale vluchten en Unit 3 voor 
binnenlandse vluchten. In 2012 is er 
een nieuwe, vierde terminal 
bijgebouwd. 

Mombasa-Moi International 
Airport bevindt zich op het vasteland, 
circa 8 km ten westen van het 

centrumeiland van Mombasa (dat met 
een weg aan het vasteland verbonden 
is). Het is een minder populaire 
aankomstplaats dan JKIA, maar het 
heeft goede faciliteiten en er komen 
veel internationale vluchten aan, 
vooral als onderdeel van pakket-
reizen. 

Eldoret International Airport, in 
westen van Kenia, is alleen in naam 
internationaal. Er landen enkele 
vrachtvluchten uit het buitenland, 
maar de luchthaven wordt zelden 
gebruikt door toeristen. 

Luchthavenbelasting en 
visumaanvraag
Op alle vluchten naar Kenia wordt 
luchthavenbelasting geheven, maar 
deze zit al inbegrepen in de ticketprijs. 

Wie een visum nodig heeft, kan 
hiervoor terecht bij alle drie 
internationale luchthavens. 

Internationale vluchten
De reistijd van een directe vlucht naar 
Nairobi bedraagt ruim 8 uur. Een 
vliegreis naar Mobasa met tussenstop 
neemt ongeveer 12 uur in beslag. 

De nationale luchtvaart-
maatschappij Kenya Airways (KA) 
beschikt over een van de beste en 
grootste netwerken binnen Afrika, met 
regelmatige vluchten naar de grote 
hoofdsteden op het continent. Ook 
vliegt KA rechtstreeks op diverse 
Europese steden, waaronder 
Amsterdam, Brussel, Londen, Parijs en 
Rome. 
Vanuit Amsterdam vertrekt er 
dagelijks een vlucht naar Nairobi met 
Kenya Airways of KLM. Ook naar 
Mombasa is er een dagelijkse 
vliegverbinding, met tussenstop. 
Vanuit Brussel is het mogelijk om 
eerst naar Amsterdam te vliegen om 
daar op de rechtstreekse vlucht naar 

Nairobi te stappen van Kenya Airways 
en KLM. Brussels Airlines biedt een 
aantal maal per week vluchten aan 
naar Nairobi met een tussenstop in 
Bujambura (Burundi).

Met de trein

Er is geen treinverbinding tussen 
Kenia en het buitenland. Een spoorlijn 
uit de koloniale tijd verbindt Nairobi 
wel met Kampala (de hoofdstad van 
Oeganda) en Dar es Salaam en Arusha 
(de twee grootste toeristische steden 
op het vasteland van Tanzania), maar 
op die routes heeft al jaren geen 
commerciële treindienst meer 
gereden. 

Met de boot

Het is al lang geleden dat er dagelijks 
cruises in Mombasa aankwamen. 

Er zijn mogelijkheden om vanuit 
een Europese haven mee te reizen op 
een vrachtschip, maar dan zult u flink 
moeite moeten doen om een overtocht 
te vinden. De meeste mensen die over 
zee in Mombasa aankomen, bevinden 
zich op een luxe cruise en blijven maar 
een paar dagen in de stad. Soms wordt 
het gecombineerd met korte safari’s in 
het binnenland. Er gaan af en toe korte 
cruises op de Royal Star vanuit 
Mombasa of Zanzibar; kijk voor 
informatie op de website van de 
African Safari Club (www.africansafariclub.
com), of Maniago Safaris (www.
maniagosafaris.com).

Een andere mogelijkheid is om per 
dhow of catamaran vanuit Mombasa 
naar de Tanzaniaanse havens van 
Tanga, Zanzibar of Dar es Salaam te 
varen. Bedenk echter wel dat dhows 
vaak erg oncomfortabel zijn, de reistijd 
nogal eens varieert en er regelmatig 
dodelijke ongelukken gebeuren. 

VeRVoeR naaR en in Kenia

eRVoeR V

KlM (www.klm.com)
Kenya Airways
(www.kenya-airways.com)
SN Brussels Airlines 
(www.brusselsairlines.com)

Luchtvaartmaatschappijen
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Festivals + evenementen

Festivals zijn niet echt een belangrijk 
onderdeel van de toeristische kalen-
der van Kenia; de enige uitzondering 
hierop is het Swahili cultureel festival 
in Lamu, elk jaar in november. De 
belangrijkste jaarlijks terugkerende 
evenementen zijn meestal sportwed-
strijden, hoewel deze vaak ook 
feestelijk zijn (zie blz. 313). Actuele 
informatie over en data van festivals 
en andere jaarlijkse evenementen 
vindt u op de handige website  
www.kenyabuzz.com. 

Februari

Kijani Trust Music Festival 
www.kijanikenyatrust.org 
Klassieke muziek en koren vormen de 
hoofdmoot van dit jaarlijkse liefdadig-
heidsfestival dat plaatsvindt in Nairobi 
en bestaat uit twee delen, één in 
februari/maart en één in augustus. 

Juli

Sigana International Storytelling 
Festival 
www.zamaleoact.org
Op dit festival in de Alliance Française 
in Nairobi kunt u luisteren naar de 
beste verhalenvertellers van het land, 
van wie velen normaal gesproken 
vooral in het buitenland optreden. 

Oktober

Kenya International Film Festival 
www.kifftrust.org
Een nationaal evenement waarbij er in 
10 dagen ruim 300 films uit meer dan 
50 landen worden vertoond in Nairobi, 
Kisumu, Mombasa, Eldoret en Nakuru.

Nairobi Festival of Solos and Duets 
www.danceforumnbi.com
Jaarlijks dansfestival, georganiseerd 
door het Nairobi Dance Forum in 
samenwerking met het GoDown Arts 
Centre, de Alliance Française en het 
Goethe-Institut. 

November

Lamu Cultural Festival 
www.magicalkenya.com 
Kenia’s sfeervolste oude haven is een 
passende locatie voor dit festival dat in 
het teken staat van de Swahili- en de 
kustcultuur. 

Kunst en cultuur

Musea en galeries

Kenia telt weliswaar diverse goede 
kunstenaars, vooral van de jongere 
generatie, maar om hun werk te 
vinden, moet u soms wel wat moeite 
doen. Oost-Afrika kent qua kunst niet 
zo’n rijke traditie als West-Afrika. De 
plaatselijke bevolking zal het 
misschien betwisten, maar veel van de 
voor toeristen bestemde schilderijen, 
beeldjes, batiks en houtsnijwerk zien 
eruit alsof ze zo van de lopende band 
komen.

Plaatselijke kunstenaars exposeren 
zo nu en dan op plekken als de 
Alliance Française (www.afkenya.or.ke) 
en de Exhibition Hall in de Village 
Market (www.villagemarket-kenya.com) in 
Nairobi. De beste inheemse kunst 
vindt u over het algemeen echter in 
kleinere galeries, vooral in Nairobi. Een 
aantal aanbevolen plekken zijn:
Artz Gallery
Village Market, Gigiri
Tel. 020-7120326 

Banana Hill Art Gallery
Limuru Road, Gigiri
Tel. 073-3882660
Gallery Watatu
Lonrho House, Standard Street, 
Nairobi
Tel. 020-2217678
www.gallerywatatu.com
Kumbu Kumbu Gallery
Hilton Arcade, Mama Ngina Street, 
Nairobi
Tel. 020-2246892
Matbronze Wildlife Art Gallery 
Kifaru Lane, Langata
Tel. 073-3969165
www.matbronze.com
Tazama Africa Gallery 
Yaya Centre, Westlands, Nairobi
Tel. 020-3861750
Elders in het land zijn er beduidend 
minder kunstgaleries. Hier volgen er 
enkele:
Diani Beach Art Gallery
Winkelcentrum Diani Beach, Diani 
Beach Road 
Tel. 020-2684110
www.dianiart.com
Gallery Baraka
Harambee Street (naast Whispers 
Garden), Lamu
Tel. 042-4633399 
Mount Kenya Art Galleries
Mount Kenya Safari Club, vlak bij 
Nanyuki
Tel. 062-2032747
www.artexchangeafrica.com

Concerten

The Nairobi Music Society presenteert 
optredens van plaatselijke amateurs 
en zo nu en dan van professionele 
buitenlandse artiesten. Het Nairobi 
Orchestra (tel. 020-2713820) is in 
heel Afrika beroemd en telt een aantal 
van de beste orkestmusici van het 
continent. Het geeft drie symfonie-

Festivals, Kunst en cultuur, uitgaan, 
winKelen, sport en buitenactiviteiten

ctiviteiten A
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Ambassades en consulaten
Nederland
Ambassade van Kenia
Nieuwe Parklaan 21
2597 LA Den Haag
Tel. 070-3504215
www.kenyanembassy-nl.com

Ambassade van Nederland
Riverside Lane,  
Off Riverside Drive
Nairobi
Tel. 020-4288000
In noodgevallen: 0733-636652

Consulaat
Archbishop Makarios Road,
c/o Maersk Kenya Ltd, 
1e verdieping
Mombasa
Tel. 041-2314190

België
Ambassade van Kenia
W. Churchilllaan 208
1180 Brussel
Tel. 02-3401040
www.kenyabrussels.com 

Ambassade van België
Limuru Road, Muthaiga
00100 Nairobi
Tel. 020-7122011/181/166  
http://diplomatie.belgium.be/kenya

Ere-Consulaat
DEMP House - Ras Kisauni Road -  
off Old Malindi Road - Nyali Bridge 
Seaward Side (Fish Tricolore), 
Mombasa
Tel. 0736-394298

  D ouanevoorschriften

De volgende goederen mogen Kenia 
belastingvrij worden ingevoerd:
•  maximaal 250 gr aan tabak en/of 
sigaretten en/of sigaren.
•  2 liter wijn of 1 liter sterke drank
• 250 ml parfum
• Lokaal of buitenlands geld met een 
waarde van niet meer dan 5.000 US$. 
Daarnaast mogen persoonlijke 
bezittingen als een laptop, tablets, 
telefoons en camera’s vrij worden 
ingevoerd, mits ze ook weer worden 
uitgevoerd. Het kan voorkomen dat er 
om een waarborgsom wordt gevraagd, 
die u bij vertrek weer terugkrijgt.

Vuurwapens mogen alleen worden 

ingevoerd in combinatie met een 
vergunning die is verstrekt door het 
Central Firearms Bureau,  
PO Box 30263, Nairobi  
(tel. 020-2725070). 

De import van illegale drugs, 
jachtmessen, vleesproducten, 
plantaardige producten en 
pornografisch materiaal is verboden.

Paspoort en visa
Alle bezoekers moeten in het bezit zijn 
van een paspoort dat geldig is tot ten 

EEn handig ovErzicht van praktischE  
informatiE, in alfabEtischE volgordE

raktischE informatiE P

Alarmnummers

Het alarmnummer voor politie is 
999 vanaf een vaste lijn en 112 
vanaf een mobiele telefoon. U kunt 
deze nummers ook bellen bij brand 
of als er een ambulance nodig is. 
De Tourist Police is bereikbaar op 
020-2727844. Bij een medisch 
noodgeval kunt u ook bellen met 
Emergency Plus Medical Services 
(Emergency hotline: 0700-395395; 
www.eplus.co.ke), een onderdeel van 
het Keniaanse Rode Kruis dat een 
24-uurs-ambulancedienst en 
medische hulp biedt.
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