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r Sun City/Pilanesberg Game Reserve 
Het opzichtige Sun City grenst aan het 
reservaat Pilanesberg, waar de ‘grote vijf’ 
te vinden zijn. Pilanesberg is  tevens een 
ideale bestemming voor budgetreizigers. 
Zie blz. 273.

Van het observeren van wilde dieren tot het proeven van een 
subtiele shiraz-wijn - de mogelijkheden in Zuid-Afrika zijn net 
zo veelzijdig als het oneindige, afwisselende landschap.

6

r Kaapstad De ‘Moederstad’ is zonder meer de 
prettigste stad van het Afrika ten zuiden van de 
Sahara, gelegen in een spectaculair landschap en 
met een swingend uitgaansleven, goede restaurants 
en fijne winkels. Zie blz. 147.

s Wieg van de mensheid Dit Werelderfgoed ten 
westen van Johannesburg omvat het inspirerende 
Maropeng Visi tors Centre en de grotten van Sterk

fontein, waar een vrijwel intact  
skelet van 3,5 miljoen jaar oud is 

gevonden: het oudste hominide 
fossiel van zuidelijk Afrika.  
Zie blz. 270.

Het beste van Zuid-afrika: 
topbeZienswaardigHeden
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s Table Mountain National 
Park Hoogtepunten zijn de 
kabelbaan naar de top van de 
Tafelberg, de vuurtoren van 
Cape Point en de pinguïns van 

Boulders. Zie blz. 158.

r Kaaps wijnbouwgebied Verken het historische 
Stellen bosch en wijngoederen als Vergelegen of 
Boschendal, en geniet er van heerlijk eten, eersteklas 
wijnen en fraaie berglandschappen. Zie blz. 177.

s Hermanus In dit karakte-
ristieke plaatsje ten oosten 
van Kaapstad kunt u vanaf 
het land walvissen zien, met 
name tussen augustus en 
oktober. Zie blz. 183.

r Monding van de Stormrivier Deze riviermonding, 
over span nen door een hangbrug, is een van de 
mooiste punten van Garden Route National Park.  
Zie blz. 200.
s Krugerpark Hier leven de 
grootste populaties leeuwen, 
olifanten, zebra’s, giraffen, 
luipaarden en neushoorns 
ter wereld.  
Zie blz. 284.

r uKhahlamba-Drakensberg Park Dit nationale 
park bestaat uit de grootste en hoogste bergketen 
 van Zuid-Afrika. Zie blz. 251.

v Mpumalanga’s  Panorama 
Route De steile helling ten 
wes ten van het Krugerpark is 
rijk aan fraaie watervallen en 
ander natuurschoon.  
Zie blz. 280.



Het beste van Zuid-afrika:
andere Hoogtepunten
De ‘grote vijf’, eeuwenoude rotsschilderingen, velden vol 
schitterende lentebloemen en sublieme Kaaps-Hollandse 
architectuur... hier vindt u in één oogopslag het beste dat  
Zuid-Afrika te bieden heeft.
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Sabi Sand en Mala Mala 
Game Reserve Als uw 
budget het toelaat, zijn 
deze legen da rische 
reservaten de beste 
keuze om luipaar den te 
zien. Zie blz. 291.
Hluhluwe-iMfolozi Het 
grootste reservaat van 
Zululand en de beste plek 
om neus hoorns te zien. 
Zie blz. 240.
Addo Elephant National 
Park Dit park staat be- 
kend om zijn olifan ten en 
kan daarnaast bogen op 
de grootste variatie aan 

habitats van alle Zuid-
Afrikaanse reser vaten.  
Zie blz. 206. 
Madikwe Game Reserve 
In dit malaria vrije 
reservaat langs de grens 
met Botswana zult u 
gegarandeerd de ‘grote 
vijf’ te zien krijgen.  
Zie blz. 274. 
Kgalagadi Transfrontier 
Park Dit afgelegen park 
met rode zandduinen en 
droge waterwegen ligt in 
de Kalahari en vormt het 
leefgebied van tal van 
roofdieren. Zie blz. 309.

Safari’S

Rotstekeningen in de 
Drakensbergen 
De beste openlucht-
galerie ter wereld, met 
grotten waar duizenden 
oude rots tekeningen te 
zien zijn. Zie blz. 252.
Robbeneiland 
Het eilandje waar Nelson 
Mandela en andere ANC-
leden gevangen zaten, 
is tegenwoordig een 
Werelderfgoed van de 
Unesco. Er worden rond-
leidingen gegeven door 
voormalige gevangenen. 
Zie blz. 155.
Grahamstown  
De universiteitsstad 
Grahams town komt tot 
leven in juni, als er een 
negendaags kunstfestival 
met honderden theater-, 
muziek- en andere 

optredens gehouden 
wordt. Zie blz. 211. 
Lesotho De afgelegen 
bergen van het ‘Koninkrijk 
in de lucht’, waar de 
gastvrije Basotho wonen, 
zijn het beste te paard te 
verkennen. Hier maakt u 
kennis met de platte-
lands    cul tuur van Afrika. 
Zie blz. 325.
Mapungubwe National 
Park Rondleidingen in  
de koningsstad die in de 
Middel eeuwen het 
centrum van een enorm 
handelsrijk was. Langs  
de Limpopo River zijn 
olifanten en an der wild  
te zien. Zie blz. 293.

GeSchiedeniS en cultuur

Apartheid Museum, 
Johannesburg.

Namaqualand.

Madikwe Game Reserve.
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iMfolozi Trail Een mooie 
meerdaagse wandeling  
in het  Hluhluwe-iMfolozi 
Game  Reserve.  
Zie blz. 240. 
Duiken naar haaien, 
Mossel Bay In een stalen 
kooi naar mensenhaaien 
duiken. Zie blz. 190. 
Wildwatervaren  
De beste wildwater-
tochten ten zuiden van 
de Zam bezi maakt 
u op de Great Usutu 
River in Zuid-Swazi land.  
Zie blz. 323. 
Otter Trail De populair ste 
wandelroute van Zuid- 

Afrika voert vijf dagen 
lang langs de verbluf fend 
mooie kust van Tsitsi-
kamma. Zie blz. 201.
Bungeejumpen van de 
Bloukrans Bridge  
Een van de hoogste 
bungee jumps ter wereld 
(215 m). Zie blz. 200.

Avontuurlijke Activiteiten

Lion Park  In het safari-
park van Johannesburg 
zijn leeuwen en ander  
wild te zien - een goed 
alter natief voor een wild-
reservaat (waar u op zoek 
moet naar wild). Ideaal 
voor kinderen.  
Zie blz. 271.
Gold Reef City Deze 
replica van het Johannes-
burg uit de tijd van de 
goudkoorts is gebouwd 
ter ere van het honderd-
jarig bestaan van de stad. 
Nu zijn vooral de span-
nen de pretpark attracties 
in trek. Zie blz. 269 en 275.
Two Oceans Aquarium, 
Kaapstad Dit uitsteken de 
aquarium, met zee-
paardjes, inktvissen, 
dolfijnen en pinguïns, is 
leuk voor kinderen van 
alle leeftijden. Ook Sea 
World in Durban, het East 
London Aquarium en het 

Bayworld Complex in Port 
Elizabeth zijn erg mooi.  
Zie blz. 155.
Monkeyland, Pletten
bergbaai Wandelingen 
met gids door een groot 
bebost gebied, waar u 
apen en lemuren uit de 
hele wereld zult tegen-
komen.  Zie blz. 198.
uShaka Marine World, 
Durban Dit opwindende 
waterpretpark is een 
topattrac tie aan de 
waterkant van Durban, 
waar ook een slangen-
park en aquarium 
gevestigd zijn.  
Zie blz. 224.
Struisvogelfarms  
Op struisvogel farms bij 
Oudtshoorn kunt u op de 
rug van een struis vogel 
rijden, struis vogel vlees 
eten en de eier schalen 
van deze enorme vogels 
kopen. Zie blz. 192.

De leukste gezinsAttrActies

Struisvogelfarm, Oudtshoorn.

De Hoop Reserve  
In reservaat De Hoop, het 
grootste fynbos-natuur-
gebied van de Kaap, leven 
bonte bokken en berg-
zebra’s;  voor de kust zijn 
veel zeedieren te zien.  
Zie blz. 184.
Namaqualand De dro ge 
vlakten langs de westkust 
vormen de habitat van een 
ongekende ver schei den-
heid aan vet planten die in 
de lente in bloei staan.  
Zie blz. 313.
Barberspan Bird 
Sanctuary De belang-
rijkste wetlandhabitat 
voor vogels in Zuid-Afrika, 
waar flamingo’s, ibissen 
en waadvogels te vinden 
zijn. Zie blz. 308.
Ndumo Reserve Alle 
reservaten in Zulu land 
zijn perfect voor voge-
laars, maar Ndumo 

over  treft ze allemaal, 
vanwege de tropische 
watervogels en vogel-
soorten die verder alleen 
in Mozam bique voor-
komen. Zie blz. 243.
Bird Island Nature 
Reserve Meer dan 
100.000 Kaapse jan-van-
genten broeden op dit 
eilandje in Lambert’s Bay, 
dat te voet bereikbaar is 
via een verhoogd pad.  
Zie blz. 174.
iSimangaliso Wetland 
Park Snorkelen, duiken 
en het observeren van 
nijlpaarden, krokodillen 
en tal van verschillende 
vogelsoorten in het  
St Lucia-estuarium.  
Ook kunt u in dit Wereld-
erfgoed van de Unesco de 
hoogste beboste duinen 
ter wereld beklimmen.  
Zie blz. 239.

FlorA en FAunA

Het boeiende Two Oceans Aquarium.

Bungeejumpen vanaf de  
Bloukrans Bridge.



Nelson Mandela, de eerste zwarte 
president van Zuid-Afrika, wijdde 
zijn leven aan de strijd tegen de 
onderdrukking. 

Nelson Rolihlahla Mandela, in 1918 geboren als 
zoon van een stamhoofd in Qunu, Transkei (de hui-
dige provincie Oostkaap), raakte als student aan de 
universiteit van Fort Hare voor het eerst bij de poli-

tiek betrokken. Hier ontmoette hij Oliver Tambo, die 
later de eerste voorzitter-in-ballingschap van het 
African National Congress zou worden. Beide jonge-
mannen werden van Fort Hare gestuurd omdat ze 
aan stakingen hadden meegedaan. Ze verhuisden 
naar Johannesburg, waar ze Walter Sisulu ont-
moetten, met wie ze in 1944 de politieke jeugdaf-
deling van het ANC oprichtten. Deze jongerenorga-
nisatie wist het ANC naar een radicaler standpunt 
inzake protestacties te loodsen en werkte mee aan 
het opzetten van de Defiance Campaign van 1952. 
Deze campagne was geïnspireerd op  Gandhi’s 
principes van geweldloosheid. Mandela en Tambo 
richtten in 1952 het eerste zwarte advocatenkan-
toor in Johannesburg op. In 1958 trouwde Mandela 
met maatschappelijk werkster Winnie Madikizela.

Toen het ANC in 1960 werd verboden, was de tijd 
van vreedzaam protest voorbij. Mandela ging on-
dergronds en richtte Umkhonto we Sizwe (Speer 
van de Natie, bekend als MK) op. Ook organiseerde 
hij een sabotagecampagne. Tambo verliet het land 
om het ANC in ballingschap op poten te zetten.

Mandela wist 17 maanden ondergronds te blij-
ven, waarbij hij een guerrillatraining volgde in Alge-
rije en Groot-Brittanniё en veel Afrikaanse landen 
bezocht om steun te vinden voor de MK. Hij was de 
politie steeds een stap voor, tot hij in 1962 in een 
val liep. Omdat destijds nog onbekend was dat hij 
banden had met de MK, werd hij er alleen van be-
schuldigd ‘het land zonder toestemming verlaten 
te hebben’, wat hem vijf jaar cel opleverde. In 1963 
deed de politie een inval in het hoofdkwartier van 
de MK in Rivonia en ontdekte zo Mandela’s rol in de 
organisatie. Hij werd samen met acht anderen 
schuldig bevonden aan het beramen van plannen 
om de regering omver te werpen en kreeg levens-
lang. Mandela werd naar Robbeneiland gestuurd.

Mensenrechten
In de 26 daaropvolgende jaren probeerden de ANC- 
leiders in ballingschap de beweging bijeen te hou-
den. Hierbij werden ze in hoge mate geholpen door 
Mandela’s faam als internationaal gerespecteerd 
persoon en symbool van de mensenrechten. Na 
zijn vrijlating in 1990 speelde Mandela een centra-
le rol in de vier lange, moeilijke jaren van onderhan-
delingen tussen de verschillende politieke partijen, 
die in april 1994 uitliepen op de eerste democrati-
sche verkiezingen. Het ANC won overtuigend en de 
76-jarige Mandela werd beёdigd als de eerste 
zwarte president van Zuid-Afrika, een ambt dat hij 
tot 1999 bekleedde. 

In 1996 scheidde Mandela van zijn vrouw Win-
nie, een trouw aanhanger van het ANC. Ze was bij 
verschillende schandalen betrokken en werd zelfs 
veroordeeld voor ontvoering. Twee jaar later trouw-
de hij met Graça Machel, de weduwe van de voor-
malige president van Mozambique, en bouwde hij 
een huis in Qunu, waar hij zijn laatste jaren wilde 
doorbrengen. 

Hoewel zijn regering bij de uitvoering van de her-
vormingen op grote problemen stuitte, bleef Man-
dela enorm populair. Ook na zijn aftreden werd hij 
beschouwd als de belichaming van de normen en 
waarden van het moderne Zuid-Afrika. Toen hij op 5 
december 2013 na een lang ziekbed op 95-jarige 
leeftijd stierf, werd hij niet alleen in Zuid-Afrika, 
maar in de hele wereld herdacht als de grootste 
persoon uit de geschiedenis van Zuid-Afrika.  ❑

Mandela

Standbeeld van Nelson Mandela in Johannesburg.
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ten ze hun vaderland en vestigden ze zich in de 
streek die later Franschhoek zou gaan heten. Ze 
teelden er fruit en produceerden wijn. Het Afri-
kaanse woord konfyt, waarmee fruit wordt be-
doeld dat in suikerstroop wordt ingelegd, verwijst 
naar de manier waarop de hugenoten voedsel be-
waarden: ze maakten er confit van door het lang te 
laten inkoken. 

Dankzij de hugenoten wordt in Zuid-Afrika 
wijn bij het koken van bepaalde gerechten ge-
bruikt. Ook aan de bereiding van sommige soor-
ten gebak komt wijn te pas. Voor het deeg van 
mosbolletjies (een soort broodjes) wordt in navol-

ging van de hugenoten fermenterend druivensap 
(most) gebruikt in plaats van gist. 

Een typisch Zuid-Afrikaans gerecht is curry; 
het wordt vooral gegeten in KwaZulu-Natal, waar 
een grote Indiase gemeenschap leeft. Anders dan 
de zoete, milde Maleise curry’s van de Kaap zijn 
de curry’s van KwaZulu-Natal tamelijk heet, en 
in deze laatste provincie worden meestal alleen 
lams-, kip- of groentecurry’s gegeten. 

De traditionele keuken
Wie in een willekeurig traditioneel Afrikaans eet-
tentje een blik op de kaart werpt, zal meteen op-
merken dat mais het meestgebruikte ingrediënt is. 
Mais (mealies), afkomstig uit Noord- en Zuid-
Amerika, werd hier door de Europese kolonisten 

geïntroduceerd. Talloze gerechten worden met 
mais bereid, zoals de populaire mealiepap of sadza 
(een dikke pap van gemalen mais of mealie meal) 
en maisgries (samp). Gierst, een ander veelge-
bruikt ingrediënt, wordt onder andere in ting 
(zure pap) en bier verwerkt.

Ook bonen worden traditioneel veel gegeten, 
net als pompoenen, die vaak als stoofschotel ge-
serveerd worden, samen met de gefrituurde bloe-
men en zaden. Pinda’s worden verwerkt in ge-
rechten als morogo, een stoofgerecht van spinazie 
of de bladeren van bepaalde in het wild groeiende 
planten. Kwark of maas (zure melk) is eveneens 

populair, op zichzelf of in combinatie met phutu 
pap (op polenta lijkende dikke ‘pap’).

In traditionele Zuid-Afrikaanse plattelandsge-
meenschappen is de verschaffing van vlees en 
melk de taak van de mannen. Vee wordt alleen bij 
speciale gelegenheden geslacht; doorgaans komt 
er wild of gevogelte op tafel. Kip, varkens- en 
schapenvlees ontbraken vroeger op het menu, 
evenals vis, maar inmiddels is dat veranderd. In-
secten als vliegende mieren en mopane worms 
(rupsen van de Gonimbrasia belina, een vlinder-
soort) vormen een favoriete bron van eiwitten en 
worden geroosterd gegeten als snack of bij de 

Umngqusho was naar verluidt het favoriete gerecht 
van Nelson Mandela. Het wordt bereid van gedroog-
de maiskorrels, droogbonen, boter, uien, aardappels, 
pepers en citroenen, die samen langzaam worden 
gaargestoofd. Als u in de provincie Westkaap bent, 
proef dan eens waterblommetjie bredie. Het water-
blommetjie, (Aponogeton distachyos, bij ons ook wel 
- foutief - bekend als Kaapse waterlelie) groeit in 
meren en moerassen. De beste tijd voor dit gerecht 
is juli-augustus, wanneer de knoppen op uitkomen 
staan. Overigens: als u dit gerecht bestelt, noem het 
dan niet bij de Engelse naam (waterlily stew) - daar 
maakt u geen goede beurt mee.

Favoriete gerechten 

Een populaire snack in heel Zuid-Afrika is  
biltong, gedroogde repen gezouten en gekruid 
vlees. Het wordt vaak gemaakt van rundvlees 
of struisvogel, maar de echte kenner geeft de 
voorkeur aan wild, met name koedoe- of 
springbokkenvlees. 

Verkoop van boerewors (worst). 



Afrikaanse olifanten leven in kuddes 
van enkele verwante vrouwtjes met 
hun jongen, onder leiding van de 
oudste koe. 

Afrikaanse olifanten vertonen een boeiend en com-
plex sociaal gedrag. Een olifantenkudde bestaat 
doorgaans uit de oudste koe, die de leiding heeft, 
haar volwassen dochters en zussen, en hun onvol-
wassen kinderen en kleinkinderen.  De kennis en 
het geheugen van de matriarch (de aanvoerster) 
zijn van essentieel belang voor hun voortbestaan, 
vooral in tijden dat er weinig voedsel is. Een kudde 
onderhoudt nauwe banden met een of meerdere 
verwante kuddes, waarmee ze ongeveer de helft 
van de tijd doorbrengen. In het droge seizoen, als 
voedsel schaars is, vormen olifanten clans van vijf 
tot vijftien verwante kuddes, die  ‘hun’ gebied tegen 
andere clans verdedigen.  

Samenkomsten
In de regentijd komen olifanten soms samen in 
groepen van wel vijfhonderd dieren. De kuddes be-
groeten elkaar met uitingen van grote opwinding. 
De begroetingsceremonie gaat vergezeld van trom-
petteren, grommen, ontlasten en urineren. De oli-
fanten verstrengelen hun slurfen met elkaar en ra-
ken elkaar liefkozend aan. Wanneer de water - en 
voedselbronnen opraken, splitst de groep zich op, 
maar ze blijven in contact met elkaar. Olifanten 
kunnen over bijzonder grote afstanden met elkaar 
communiceren door middel van infrasoon geluid 
(geluidsgolven met een zeer lage frequentie, die 
beneden de gehoordrempel van de mens liggen). 
Ze kunnen zelfs over een afstand van 10 km con-
tact met elkaar houden. Het lage gerommel dat 
soms te horen is, zijn contactgeluiden die nog net 
binnen het gehoor van de mens liggen. Olifanten 
trompetteren met hun slurf - een uiting van zowel 
woede als van opwinding.

Moederliefde
Olifanten gaan zorgzaam en liefdevol met hun jon-
gen om. De kalveren worden ’s nachts geboren en 
wegen zo’n 100 kg. Met haar slurf en poten duwt de 
moeder haar jong zachtjes onder haar buik (tot het 
zes maanden oud is past het tussen haar poten) 
om het tegen de zon te beschermen, of naar haar 
uiers te leiden, die tussen haar voorpoten zitten. 

Als de kudde op pad is, houdt de moeder de staart 
van haar kalf vast om het te leiden, ze slaat haar 
slurf om het kalf heen om het te helpen op steile 
paden of het uit een modderbad te tillen, en spuit 
het nat met water ter afkoeling. Als het kalf ouder 
wordt, zorgen ook zijn oudere zussen voor hem.

Een jonge olifant die in gevaar is wordt bescher-
mend omringd door de naaste familie. Als een oli-
fant gewond is, proberen de anderen het dier met 
hun slagtanden te ondersteunen of overeind te hel-
pen. Bij het sterven van een olifant tonen de familie-
leden verdriet, en soms bedekken ze het lichaam 
met takken. 

Adolescente mannetjes worden uit de kudde ver-
dreven als ze te wild worden. Met andere vrijgezelle 
olifanten vormen ze losse groepen van soms wel 
twintig bullen, die enige tijd samen optrekken. 

Als kuddes in de regentijd bijeenkomen, sluit 
zich vaak een bronstige bul bij hen aan, die een 
overvloedige en sterk geurende stof afscheidt uit 
zijn slaapklieren, urine druppelt en agressief ge-
drag vertoont. Jonge bullen zijn enkele dagen bron-
stig (in musth); bij oudere stieren kan dat vier of vijf 
maanden duren. Koeien zijn elke drie tot vijf jaar 
tochtig. De bul achtervolgt de koe kort, legt zijn slurf 
op haar rug en gaat op zijn achterpoten staan. De 
penetratie duurt maar 45 seconden. Daarna brult 
de koe en trompettert de rest van de kudde luid, als 
om bijval te tonen. ❑

Olifanten

De hele kudde zorgt voor de kalveren. 
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circa 18,3 miljoen in 1960 tot naar schatting 52 
miljoen in 2013) wordt ook de druk op de natuur-
lijke omgeving snel groter. 

Het is van groot belang dat instellingen voor 
natuurbehoud genoeg geld blijven ontvangen om 
hun taak - het beschermen van de rijke natuur van 
Zuid-Afrika - te kunnen blijven uitoefenen, in het 
belang van alle inwoners, inclusief de toekomsti-
ge generaties. 

Bezoekers die hebben genoten van het prachti-
ge land en de geweldige nationale parken, en iets 
willen doen voor het natuurbehoud in Zuid-Afrika, 
kunnen lid worden van een van de vele plaatselij-

ke natuurbeschermingsorganisaties. De oudste en 
grootste is de Wildlife and Environment Society 
of South Africa, die meer dan een eeuw geleden 
werd opgericht tijdens de eerste campagne voor 
de stichting van het Kruger National Park. Deze 
organisatie, die ruim 15.000 leden telt, verzorgt 
diverse uitstekende educatieve natuurbescher-
mingsprogramma’s.

Het nieuwe Zuid-Afrika
Toen de nieuwe regering na de eerste democrati-
sche verkiezingen in 1994 aan de macht kwam, 
was het milieu een van de zaken waarvoor geld 
werd vrijgemaakt. In de nieuwe grondwet werd 
een clausule opgenomen waarin de ‘milieurechten’ 
van elke burger zijn gegarandeerd: het recht op 

een schoon en gezond milieu en de rechten van 
zowel de huidige als toekomstige generaties op 
een natuurlijke omgeving die op een zorgvuldige 
manier beheerd wordt. 

Nu Zuid-Afrika weer in de internationale ge-
meenschap is opgenomen, heeft het land verschil-
lende belangrijke internationale conventies onder-
tekend. De voornaamste (voor het natuurbehoud) 
daarvan is de Convention on Bio logical  Diversity.  
Dit verdrag werd niet alleen geratificeerd, maar er 
werd ook een uitgebreid programma aan vast-
geknoopt voor plaatselijke imple mentatie, dat re-
sulteerde in de Government White Paper over dit 

Giraf in het Krugerpark.

De belangrijkste organisatie die fondsen werft voor de 
natuurbescherming in Zuid-Afrika is de plaatselijke 
tak van het Wereldnatuurfonds (World Wide Fund for 
Nature, WWF, www.wwf.org.za). De sites van South 
African National Parks (SANParks, www.san parks.
org), Ezemvelo KZN Wildlife (www.kznwild life.com) en 
Cape Nature Conservation (www.capenature.co.za) 
zijn ook zeer informatief. Mocht u geïnteresseerd 
zijn in vrijwilligerswerk: enkele gerenommeerde or-
ganisaties zijn Projects Abroad, www.volunteer- 
conservation-south-africa.org, African Conservation 
Experience, www.conservationafrica.net en AVIVA, 
www.aviva-sa.com.

Meer iNforMatie
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Toen sir Frances Blake in 1580 aan 
boord van de Golden Hind de Ta-
felbaai binnenzeilde, riep hij deze 

uit tot de ‘mooiste baai van de wereld’ - 
en vandaag de dag is dat nog steeds zo. 
Kaapstad 1, de oudste en meest ka-
rakteristieke stad van Zuid-Afrika, ligt 
aan de noordzijde van het adembene-
mend mooie Kaaps Schiereiland en 
wordt als een van de mooiste en boei-
endste steden ter wereld beschouwd. 
Kaapstad is een prima uitvalsbasis voor 
dagtochten naar historische plaatsjes in 
de omgeving of de prachtige stranden. 

De Moederstad
Het landschap is een van de grote trek-
pleisters van Kaapstad. De stad ligt in 
een majestueuze omgeving, met op de 
achtergrond de karakteristieke, meer 
dan duizend meter hoge contouren van 
de Tafelberg. De rest van het schierei-
land is haast nog mooier en biedt prach-
tige uitzichten op de Indische en de At-
lantische Oceaan, rustige stranden en 
slaperige historische vissersplaatsjes. 
Valleien met wijngaarden liggen aan de 
voet van de 60 km lange, rotsachtige 
bergrug tussen Kaapstad en Kaap de 
Goede Hoop. Daar komt nog bij dat het 
klimaat bijzonder aangenaam is, behalve 
wanneer de beruchte zuidoostenwind, 
de zogenaamde Kaapse Dokter, weer 
eens heftig tekeergaat.

Aangezien de eerste kolonisten uit 
Europa zich in dit gebied vestigden, 
wordt Kaapstad ook wel de Moederstad 
genoemd. Tegenwoordig is Kaapstad de 

meest kosmopolitische stad van Afrika 
bezuiden de evenaar. 

Historische verslagen over de Kaap 
beginnen meestal met de komst van Jan 
van Riebeeck, die op een plek die ook 
nu nog de Compagniestuin heet in 1652 
een bevoorradingsstation met groente-
kwekerij stichtte voor de Vereenigde 
Oost-Indische Compagnie (VOC). De 
Kaap was echter al in 1488 ontdekt door 
de Portugese zeevaarder Bartolomeu 
Dias, die op zoek was naar een zeeroute 
tussen de Atlantische en de Indische 
Oceaan. Ten tijde van Dias leefden 

kAApstAd en kAAps schieReilAnd

Het Kaaps Schiereiland, een uniek eco
systeem, bestaat uit een berg plateau met 
uitgestrekte, rustige stranden, omspoeld 

door twee oceanen. Hier ligt bovendien  
de mooiste stad van ZuidAfrika.

ZIMBABWE

ZUID-
AFRIKA

Kaapstad

Johannesburg

De klokkentoren op 
V&A Waterfront.
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De Stormrivier is legendarisch onder 
wandelliefhebbers. Hier begint de Ot-
ter Trail, die in westelijke richting 
langs de kust naar Nature’s Valley loopt 
(hemelsbreed 26 km, te voet 41 km). Dit 
is een van de oudste en zwaarste wan-
delroutes van het land, en tevens een 
van de schilderachtigste ter wereld. Het 
pad voert door een magnifiek, ongerept 
kustlandschap en kruist elf rivieren - 
waar soms doorheen kan worden ge-
waad, maar meestal moet worden ge-
zwommen. 

Wie aan deze route begint, moet over 
een goede conditie beschikken, temeer 
omdat het terrein dikwijls behoorlijk 
steil is. Tot de dieren die hier te zien zijn 
behoren de Kaapse otter, evenals zee-, 
bos- en fynbos-vogels, zoals de inheem-
se Knysnatoerako en de Afrikaanse 
zwarte scholekster. De tocht duurt vijf 
dagen; de deelnemers overnachten in 
hutten (kamperen is niet toegestaan). 

 Per dag mogen er maar twaalf perso-
nen aan deze tocht deelnemen, en omdat 
er veel vraag is, moet er al ver van tevo-
ren geboekt worden (tel. 012-4289111, 
www.san parks.org). Wie een goede eer-
ste indruk van de omgeving wil krijgen, 

kan een populaire wandeltocht van 4 km 
maken; hiervoor hoeft u niet van tevo-
ren te boeken. Deze route volgt het be-
gin van het tracé van de Otter Trail en 
voert in oostelijke richting langs de rots-
achtige kust van Storms River Camp 
naar de voet van een kleine waterval. ❑

De hangbrug over  
de Stormrivier.

De Tsitsikamma-
sectie van Garden 
Route National Park.
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dagelijks open 7.00-17.00 uur, entree-
geld), even ten zuiden van het stadscen-
trum, is geliefd bij vogelaars. Twee op 
strategische plekken geplaatste obser-
vatiehutten bieden uitzicht over een met 
riet omzoomd duinmeertje, waar onder 
andere purperkoeten en gekuifde ijsvo-
gels te zien zijn.

De futuristische, uit marmer opgetrok-
ken Hare Krishna Temple of Under-
standing (dagelijks open, toegang gra-
tis), iets ten zuiden van het stadscentrum, 
is de grootste Hare Krishna-tempel van 
het zuidelijk halfrond. De weel derige 
tuinen zijn een oase van rust. Er is ook 
een vegetarisch restaurant, waar zowel 
snacks als curryschotels worden geser-
veerd. 

De botanische tuin L (John Zikhale 
Road, tel. 031-3224021, www.durban 
botanicgardens.org.za, dagelijks open 
8.30-16.30 uur, toegang gratis) in Berea 
is bijzonder populair; dit is een ideale 
plek om de hitte en het stof van de stad 
even te ontvluchten. U vindt er een col-
lectie zeldzame palmvarens en een 
schitterende orchideeënkas, om van de 
heerlijke creamtea in het restaurant 
maar te zwijgen.

De Sunshine Coast
De 150 km lange, weelderig groene sub-
tropische kuststrook ten zuiden van 
Durban, evenwijdig aan de N2, wordt 
de Sunshine Coast genoemd. De N2 
voert langs een reeks populaire bad-
plaatsen, zoals Umzumbe, Banana 
Beach, Sea Park en Umtentweni, en 
buigt bij Port Shepstone scherp landin-
waarts af. Aan deze kust liggen enkele 
van de mooiste stranden van het land. 
De badplaatsen worden voornamelijk 
bezocht door Zuid-Afrikanen zelf; be-
halve tijdens de schoolvakanties is het 
er tamelijk rustig. Bovendien zijn deze 
vakantieplaatsen minder duur dan die 
langs de beter bekende Tuinroute. 

Amanzimtoti 2, slechts 24 km van 
Durban, heeft een grote naam onder 
duikliefhebbers. Hiervandaan vertrek-
ken regelmatig boten naar de Aliwal 
Shoal, een zandbank op 5 km uit de kust 
die begroeid is met harde en zachte kora-
len. Bij zeer laag tij wordt de toegang tot 
de Shoal soms geblokkeerd door een 
grote, natuurlijke golfbreker, maar wie 
deze barrière eenmaal voorbij is, kan be-
ginnen aan de verkenning van door de 
zee uitgesleten tunnels, grotten en riffen, 
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Reizen naaR en veRvoeR in zuid-afRika

Reizen naaR zuid-afRika

Met het vliegtuig

De meeste internationale vluchten 
landen op O.R. Tambo International 
Airport (het voormalige Johannesburg 
International) in het oosten van de 
provincie Gauteng, op ongeveer een 
half uur rijden van het centrum van 
Johannesburg of de populaire 
voorstad Sandton. Dit vliegveld, dat 
ook Pretoria bedient, ligt op een kleine 
vier uur rijden van het Krugerpark. Van 
en naar dit vliegveld gaan vluchten 
naar vrijwel elke grote stad in Zuid-
Afrika en naar andere bestemmingen 
in Afrika. 

Enkele internationale vluchten 
landen op Kaapstad International 
Airport, King Shaka International 
Airport (bij Durban) en Kruger 
Mpumalanga International Airport 
(bij Mbombela/Nelspruit) - dit zijn 
prettigere opties als u geen speciale 
reden hebt om via Johannesburg te 
reizen. 

De meeste grote Zuid-Afrikaanse 
vliegvelden worden beheerd door 
Airports Company South Africa; op de 
website www.acsa.co.za vindt u meer 
informatie over de voorzieningen op 
elk vliegveld. Voor vluchtinformatie 
kunt u bellen met tel. 0867-277888. 
Meer informatie over Kruger 
Mpumalanga International Airport 
vindt u op www.kmi airport.co.za. 

De nationale luchtvaartmaat-
schappij South African Airways (SAA; 
tel. 021-9361111, www.flysaa.com) 
onderhoudt vluchten naar de meeste 
Europese steden, veel Afrikaanse 
hoofdsteden, en naar de VS, Zuid-
Amerika, Azië en Australië. Kijk voor 
vertrektijden en andere informatie op 
de website.

Tientallen andere internationale 
maatschappijen vliegen op Zuid-
Afrika, waaronder KLM (www.klm.com), 
British Airways (www.british airways.com), 
Singapore Airlines (www.singapore air.
com), Lufthansa (www.lufthansa.com), 
Virgin Atlantic (www.virgin-atlantic.com), 
Emirates (www.emirates.com), en Delta 
Air Lines (www.delta.com). 

Met wat speurwerk op internet, of 
via een reisbureau, vindt u informatie 
over goedkopere tickets van Afri-
kaan se maatschappijen als Kenya 
Airways (www.kenya-airways.com), 
Ethiopian Airlines (www.ethiopian airlines.
com) en Egypt Air (www.egyptair.com).

Rechtstreekse vluchten tussen 
Europa en Zuid-Afrika duren normaal 
gesproken 10-12 uur; ze duren langer 
als er een tussenstop is, wat met 
Afrikaanse maatschappijen altijd het 
geval is. Alle Zuid-Afrikaanse 
vliegvelden rekenen (zoals overal) 
luchthavenbelasting, maar deze is 
inbegrepen bij de totaalprijs. 

Met de langeafstandsbus

De afstanden die langeafstands bus-
sen afleggen zijn groot; u moet ertegen 
kunnen om lange tijd stil te zitten - en 
de woeste rijstijl van de chauffeurs 
voor lief nemen. 

Intercape Mainliner (tel. 0861-
287287, www.intercape.co.za) verzorgt 
de verbindingen tussen Johannesburg 
en/of Kaapstad met Windhoek (Nami-
bië), Harare (Zambia), Gamerone 
(Bots wana), Blantyre (Malawi) en 
Li ving stone (Zambia). Dit bedrijf 
on der  houdt ook diensten tussen 
Jo han nesburg, Mbombela/Nelspruit 
en Maputo (Mozambique). 

Greyhound (tel. 083-9159000, 
www.greyhound.co.za) onderhoudt bus-
verbin dingen tussen Johannes burg, 
Mbom bela en Maputo (Mozam bique).

Met de auto

Om verzekeringstechnische en 
veiligheidsredenen is het niet 
toegestaan met een huurauto naar of 
van Zuid-Afrika te reizen via Zimbabwe 
en Mozambique. 

In Botswana mag u in een huurauto 
alleen op verharde wegen rijden, tenzij 
u een terreinauto hebt gehuurd. 

Om Namibië, Botswana, Lesotho of 
Swaziland per auto in of uit te mogen 
reizen, hebt u een schriftelijke 
verklaring van het autoverhuurbedrijf 
nodig, waarin u toestemming krijgt de 
auto mee de grens over te nemen.

veRvoeR in zuid-afRika

Binnenlandse vluchten

Er is volop concurrentie tussen 
luchtvaartmaatschappijen die 
binnenlandse vluchten uitvoeren, dus 
het loont de moeite om op internet 
naar de beste deals te zoeken. Dit 
geldt vooral op drukke trajecten als 
tussen Johannesburg en Kaapstad, 
waar prijzen voor een enkele reis 
variëren van circa R 400 tot R 2000, 
afhankelijk van de luchtvaart-
maatschappij en het moment van 
boeken. 

De voornaamste aanbieders van 
budgetvluchten zijn Kulula (tel. 0861-
585852 in Zuid-Afrika, +27-(0)11-
9210500 vanuit het buitenland, www.
kulula.com), Mango (tel. 011-3591222, 
www.flymango.com) en SA Express  
(tel. 011-9789905, www.flyexpress.aero); 
deze laatste is een goedkopere 
zustermaatschappij van SAA. Als u bij 
een van deze maatschappijen boekt, 
kunt u er ook voordelige hotel-
overnachtingen en een huurauto bij 
reserveren.

eRvoeR V



V
e

r
V

o
e

r
U

it
 e

t
e

n
A

c
c

o
m

m
o

d
A

t
ie

A
c

t
iV

it
e

it
e

n
P

r
A

k
t

is
c

h
e

 i
n

f
o

r
m

A
t

ie
L

e
z

e
n

s
w

A
A

r
d

EEn hotEl kiEzEn

Zuid-Afrika heeft zeer uiteenlopende 
vormen van accommodatie, van 
exclusieve vijfsterrenhotels, zakelijk 
aandoende motels, rustieke rondavels 
(rietgedekte hutten) in wildreservaten 
tot eenvoudige pensions in de stad, 
rustige herbergen in het binnenland en 
logies en ontbijt op boerderijen. Zuid-
Afrikanen houden van het buitenleven, 
dus er zijn kampeerterreinen te over, al 
zijn campings in nationale parken en 
bij de steden niet altijd de 
goedkoopste optie. Wie een beperkt 
budget heeft, kan terecht in een van de 
talloze hostels voor rugzaktoeristen. 

Het aantal sterren dat een hotel 
heeft is een goede graadmeter voor de 
kwaliteit en de prijsklasse. Een 
tweepersoonskamer in een luxehotel 
met vier of vijf sterren kost ten minste 
R 3200 per nacht, terwijl een kamer in 
een budgethotel met één ster dikwijls 
op nog geen R 1300 komt. 

De rest zit daar tussenin, al bieden 
veel driesterrenhotels buiten het 
hoogseizoen vaak grote kortingen aan, 
waardoor ze niet veel duurder zijn dan 
een budgethotel. Een hotel hoeft niet 
slecht te zijn als het geen sterren bezit: 
het enige verschil is dat deze hotels 
niet officieel geregistreerd zijn. 

Guesthouses en jeugdherbergen 
zijn over het algemeen goedkoop; in 
hostels voor rugzaktoeristen wordt 
doorgaans circa R 130 per persoon 
gerekend voor een overnachting in een 
slaapzaal en circa R 400 voor een 
tweepersoonskamer. 

Op internet staan talloze websites 
waarop u een hotel kunt reserveren. 
Naast deze websites kunt u voor 
informatie over alle soorten accommo-
datie ook kijken op www.southafrica.net 
en www.bedandbreakfast.co.za.

Hotelketens
Tsogo Sun 
Tsogo Sun (het voormalige Southern 
Sun) is een van de grootste 
hotelbedrijven van Zuid-Afrika. Het 
beheert verschillende ketens, van het 
vlaggenschip Sun Hotels (waarvan 
enkele vestigingen vijf sterren hebben) 
tot de middenklasseketens Garden 
Court en StayEasy, evenals de budget-
hotels van Sun1 (het voormalige 
Formule1). 

Voor meer informatie en om online 
te reserveren kunt u terecht op www.
tsogosunhotels.com. Of bel 0861-447744 
(gratis vanuit Zuid-Afrika) of 011-
4619744. 

Protea Hotels 
Deze oude, vertrouwde keten be zit en 
beheert ongeveer honderd hotels in 
het hele land, waaronder ver schillende 
in de grote steden, evenals hotels in 
meer afgelegen plaatsen. Over het 
algemeen is de standaard hoog, en er 
zijn vaak aanbiedingen. Alle informatie 
vindt u op www.proteahotels.com. Of bel 
0861-119000 (gratis vanuit Zuid-
Afrika) of 021-4305300.

City Lodges 
City Lodges richt zich vooral op de 
plaatselijke zakenreiziger, maar biedt 
ook comfortabele, betaalbare 
accommodatie voor toeristen. Het 
uithangbord is de nogal chique keten 
Courtyard; daarna volgen City Lodges, 
Town Lodges en Road Lodges, die 
steeds iets eenvoudiger en iets minder 
duur zijn. Tel. 011-5572600 of 0861-
563437 (gratis vanuit Zuid-Afrika), 
www.citylodge.co.za.

Portfolio Collection 
Dit is eigenlijk geen keten, maar een 
losse verzameling van kleine, persoon-
lijke guesthouses, bed and breakfasts 
en lodges in wildparken. Portfolio telt 
meer dan achthonderd adressen in 
het hele land en is in vrijwel elke 
uithoek vertegenwoordigd. Informatie: 
tel. 021-7019632 of  
www.portfoliocollection.com. 

Nationale parken en 
reservaten

SANParks 
SANparks (vroeger National Parks 
Board geheten) beheert de twintig 
nationale parken, inclusief Kruger en 
Kgalagadi. Overnachtingen in hotels of 
op kampeerterreinen kunt u boeken 
op www.sanparks.org of bij het hoofd kan-
toor in Pretoria (tel. 012-4289111). 

KZN Wildlife 
De belangrijkste provinciale natuur-
beschermingsorganisatie in Zuid-
Afrika, Ezemvelo KZN Wildlife in 
KwaZulu-Natal, beheert 66 wild- en 
natuurreservaten in Zululand, de 
Drakensbergen en elders in de 
provincie. U kunt boeken via www.
kznwildlife.com, of bel 033-8451000. 

3 3 3

hotEls, hostEls voor rugzaktoEristEn En 
bEd & brEakfasts

Budgetreizigers

Coast to Coast is een prima infor-
matie- en boekingsdienst, gericht 
op rugzaktoeristen en andere 
budgetreizigers. Hun regelmatig 
bijgewerkte gids Coast to Coast 
geeft een overzicht van vrijwel alle 
hostels in het land, en op de 
gebruiksvriendelijke website  
(www.coastto coast.co.za) staan links 
en/of boekingsmogelijkheden voor 
de meeste van deze hostels. 

ccommodatiE A
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Algemeen

Als het om eten gaat, is er in Zuid-
Afrika - en dan met name in grote 
steden als Kaapstad, Johannesburg 
en Durban - een ruime keus voor 
iedere smaak en elke portemonnee. 
Dankzij de grote Portugese en 
Italiaanse gemeenschap zijn er tal van 
gemoedelijke, mediterraan 
aandoende cafés, die uitstekend 
passen in het overwegend zonnige 
klimaat van Zuid-Afrika. Ook in de 
trendy voorsteden en buitenwijken 
zoals Hatfield bij Pretoria, Norwood en 
Melville bij Johannesburg en V&A 
Waterfront en Tamboerskloof bij 
Kaapstad, vindt u een wereld aan 
mogelijkheden waarin bijna iedere 
keuken - en elke prijscategorie - 
vertegenwoordigd is.

De Kaaps-Maleise keuken

Vooral in Westkaap is de 
specialistische Kaaps-Maleise keuken 
in opkomst, ook met verwante 
fusiongerechten. Deze kookstijl is 
afgeleid van de Maleise keuken - een 
erfenis van de 17e eeuw, toen 
Indische slaven die door Hollanders 
waren meegenomen als kok in blanke 
huishoudens werkten. Het resultaat is 
een keuken met zoetzure gerechten, 
die hun specifieke smaak ontlenen 
aan milde Maleisische specerijen en 
vruchten als abrikozen en rozijnen. 

Indiase invloeden

In Durban en omstreken heeft de 
keuken een Indiaas tintje. Arbeiders 
die in de jaren zestig van de 19e eeuw 
uit India waren gehaald om op de 
suikerplantages te werken, namen 
hun heerlijke curry’s mee - kruidige 

stoofschotels van groenten, lams-
vlees, kip of rundvlees en saffraanrijst. 
Daarbij eet men onder andere chutney 
en bijgerechtjes op basis van banaan, 
tomaat en vooral geraspte kokos, 
waarvan wordt gezegd dat het de 
scherpe randjes van zeer hete curry’s 
wegneemt.

Zuid-Afrika is bovendien een land 
waar ook steeds meer gerechten uit 
verschillende andere Afrikaanse 
landen verkrijgbaar zijn: van kruidige 
Ethiopische stoofschotels met zurige 
injera-pannekoeken en heerlijke, 
pittige Mozambikaanse kip piripiri tot 
Swahilische kokosstoofpotjes of 
Egyptische gerechten met invloeden 
uit andere Arabische landen.

Uit eten

De betere restaurants in Zuid-Afrika 
onderscheiden zich door het gebruik 
van biologische ingrediënten. Met 
name het vlees is afkomstig van grote 
ranches waar het vee meer ruimte 
krijgt dan in Europa het geval is. 

Zelfs in de kleinste plaatsen in Zuid-
Afrika kunt u erop rekenen dat u een 
redelijk restaurant aan zult treffen. In 
middelgrote tot grote plaatsen is de 
keuze doorgaans ruim, uiteenlopend 
van fastfoodketens als Kentucky Fried 
Chicken en McDonalds (en niet te 
vergeten Nando’s, een plaatselijke 
keten die is gespecialiseerd in pittige 
Mozambikaanse kip piripiri) tot ‘echte’ 
restaurants met onder andere grill-, 
vis- en Italiaanse gerechten. De 
restaurants in en rond de grote steden 
die hierna worden vermeld, vertegen-
woordigen de culinaire verscheiden-
heid die het Zuid-Afrika van nu 
kenmerkt.

Op de meeste safaribestemmingen 
en in wildreservaten - hieronder vallen 
het Krugerpark, het grootste deel van 

Zululand, de regio rond uKhahlamba-
Drakensbergen, en plekken als 
Pilanesberg, Madikwe, Mapungubwe 
en Addo - zijn de mogelijkheden om uit 
eten te gaan beperkter. Doorgaans 
wordt in die gebieden overnacht in een 
particuliere lodge waar het eten bij de 
prijs is inbegrepen, of in een openbaar 
rest camp met een restaurant en/of 
kookgelegenheid - in beide gevallen 
mag u het terrein niet in het donker 
verlaten en zijn er geen restaurants in 
de buurt. In sommige rest camps zult u 
zelf voor uw eten moeten zorgen; 
informeer tijdig en neem zo nodig 
voldoende levensmiddelen mee! 
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AAnbevolen restAurAnts, 
cAfés en bArs

Drank

Zuid-Afrikaanse wijnen behoren 
tot de beste van de wereld en zijn, 
vooral in en rond Kaapstad en de 
aangrenzende Winelands waar de 
wijn wordt gemaakt, niet duur, . 

Bier, bijna uitsluitend light-
pilseners van het soort dat ‘koel 
geserveerd’ moet worden, wordt in 
overvloed gebrouwen. Populaire 
biermerken zijn SABMiller’s Castle, 
Carling Black Label, Amstel en het 
Namibische Windhoek en 
Windhoek Light. 

De gebruikelijke sterke 
dranken zijn overal verkrijgbaar en 
het is niet moeilijk om verslingerd te 
raken aan Amarula, een lokale, 
romige likeur, gemaakt van de 
marulavrucht. De leeftijdsgrens 
voor het drinken van alcohol is  
18 jaar. 

Het kraanwater is prima 
drinkbaar, tenzij het u expliciet 
wordt afgeraden (bijvoorbeeld bij 
afgelegen wildlodges), mineraal-
water (met en zonder prik)is overal 
verkrijgbaar.

it eten U
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Festivals

Januari

Cape Town Minstrel Carnival 
Tel. 021-7615239
www.capetown-minstrels.co.za
Tijdens het grootste en meest uit-
bundige feest van Kaapstad luidt de 
stad het nieuwe jaar in met festivals, 
wedstrijden en buite  nissige op -
tochten.
Jazzathon
V&A Waterfront, Kaapstad
Tel. 083-3408904
Zeer aan te bevelen meerdaags 
muziekfestival in hartje zomer. 
Toegang gratis. 

Februari 

Cape Town Pride Festival 
www.capetownpride.org
Pride Parade Day, met zijn flamboyante 
gayparade, is het hoogtepunt van dit 
twee weken durend festival van de 
Kaapstadse homoscene; met 
optochten, feesten, wijnproeverijen, 
tea parties en aandacht voor 
homogerelateerde films.

Maart

Cape Town Festival
Tel. 021-4659042
www.capetownfestival.co.za
In maart treden veel nieuwe talenten 
op, op twintig verschillende locaties 
verspreid over de regio.
Nando’s Comedy Festival
Tel. 021-4255792
www.comedyfestival.co.za
Op dit festival treden toonaangevende 
stand-up comedians uit binnen- en 
buitenland op in Kaapstad, Durban, 
Johannesburg en Soweto.

April

Splashy Fen Music Festival
Tel. 031-5649074 of 082-4477258
www.splashyfen.co.za
In het paasweekend wordt een 
poprockfestival gehouden; vier of vijf 
avonden lang treedt lokaal talent op  
in het plaatsje Underberg in de 
uitlopers van de uKhahlamba-
Drakensbergen. 

Mei

Pink Loerie Mardi Gras 
www.pinkloerie.co.za
Dit bruisende feest in Knysna, aan de 
Tuinroute, is na het Cape Town 
Minstrel Carnival het belangrijkste 
homo-evenement van Zuid-Afrika. 

Juni

National Arts Festival
Tel. 046-6031103
www.nafest.co.za
Het oudste kunstfestival van Zuid-
Afrika wordt tien dagen lang in het 
oude kolo nistenstadje Grahamstown 
gehouden (soms pas vanaf eind juni).

Juli

Encounters South African 
Independent Documentary Festival
Cinema Nouveau, V&A Waterfront, 
Kaapstad
Tel. 021-4654686
www.encounters.co.za
Een interessant programma met 
documentaires van topfilmmakers.

Augustus

Oppikoppi Bushveld Festival
www.oppikoppi.co.za
Fantastisch driedaags festival voor 

alternatieve muziek, midden in het 
bushveld van de provincie Noordwest.
Standard Bank Joy of Jazz Festival
www.standardbankarts.com/jazz/
Het voornaamste muziekfestival van 
Johannesburg, eind augustus, met op 
verschillende podia optredens van 
jazzmuzikanten uit binnen- en 
buitenland. 

September

Arts Alive
www.artsalive.co.za
Op dit veelzijdige, drie weken durende 
kunstfestival komt alles aan bod - van 
comedy en toneel tot muziek en dans. 
Op verschillende locaties rond 
Johannesburg.

December

Mother City Queer Parade
www.mcqp.co.za
Een groot feest, georganiseerd door de 
Kaapstadse homoscene. 

Kunst en cultuur

Podiumkunsten

Het theateraanbod in Zuid-Afrika is 
weliswaar beperkt tot de grote steden, 
met name Kaapstad en Johannesburg, 
maar het is levendig en divers, met 
voor elk wat wils, van luchtige comedy 
en musicals tot serieus toneel. 
Barnyard Theatre Chain
Tel. 021-9148898
www.barnyardtheatres.co.za
In deze populaire keten van theaters 
met restaurant zijn nostalgische 
musicals te zien. Behalve in en rond 
Johannesburg zijn er Barnyards in 
Durban, Pretoria, Kaapstad, Fransch-
hoek, Mosselbaai en Pletten bergbaai. 
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Festivals, Kunst en cultuur, uitgaan, 
winKelen, buitensport en ontspanning

ctiviteiten A
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Ambassades en consulaten
Nederland
Ambassade van Zuid-Afrika
in Nederland
Wassenaarseweg 40
2596 CJ Den Haag
Tel. 070-3924501
www.zuidafrika.nl
Ambassade van Nederland
in Zuid-Afrika
210 Florence Ribeiro/Queen 
Wilhelmina Avenue 
New Muckleneuk
0181 Pretoria
Postadres: PO Box 117
0001 Pretoria
Tel. 012-4254500
http://southafrica.nlembassy.org/
Consulaat
Consulaat generaal Kaapstad: 
tel. 021-4215660
http://zuidafrika.nlambassade.org/organization/

België
Ambassade van Zuid-Afrika
in België
Montoyerstraat 17-19
B-1000 Brussel
Tel. 02-2854400
www.southafrica.be
Ambassade van België 
in Zuid-Afrika

625 Leyds Street
Muckleneuk
0002 Pretoria
Tel. 012-4403201
www.diplomatie.be/pretorianl/
Consulaten
Consulaat Johannesburg:  
tel. 011-9129600
Consulaat generaal Kaapstad:  
tel. 021-4194690

De ambassades van Swaziland en 
Lesotho waar Nederlandse en 
Belgische reizigers terecht kunnen:
Ambassade van Swaziland
Winston Churchilllaan 188
B-1180 Brussel
Tel. 02-3474771
Ambassade van Lesotho
Generaal Wahislaan 45

B-1030 Brussel
Tel. 02-7053675

  D ouanevoorschriften

Bezoekers met een Nederlandse of 
Belgische nationaliteit hebben alleen 
een geldig paspoort en een retour-
ticket nodig. Uw paspoort dient nog 
minimaal 30 dagen na vertrek uit 
Zuid-Afrika geldig te zijn; voor Lesotho 
is dit 6 maanden en voor Swaziland  
3 maanden; zorg dat u minimaal twee 
lege pagina’s in uw paspoort heeft 
voor de benodigde stempels. 

U mag maximaal 90 dagen in Zuid-
Afrika blijven. Bij een langer verblijf 
moet u uw toeristenvergunning laten 
verlengen bij een van de kantoren van 
het Department of Home Affairs, of bij 
een politiebureau; doe dit 10-14 
dagen voor de verloopdatum van uw 
eerste vergunning.

De meeste toeristen hebben geen 
visum nodig voor Swaziland; voor wie 
dat wel geldt zijn ze aan de grens 
verkrijgbaar. Inwoners van de EU 
kunnen maximaal twee weken zonder 
visum in Lesotho verblijven.

Neem ook een fotokopie van uw 
paspoort mee en bewaar deze 
geschei den van het origineel, samen 
met twee pasfoto’s. Als uw paspoort is 
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Alarmnummers

Politie of bandweer: 10111
Arts/ambulance: 10177
Alarmnummer: 107 (vanaf een 
mobiele telefoon: 112)
Flying Squad: 10111
Mountain Rescue Services, 
Kaapstad: Tel. 021-9489900
Sea Rescue, Kaapstad: Tel. 021-
4493500
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