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Reisprogramma Namibië 

1 t/m 16 augustus 2008  
 

Reisleider: Jopie Siskens       
 

Dag 1   1 aug 2008   vertrekdag; vlucht Düsseldorf – München – Windhoek (nachtvlucht) 

Dag 2   2 aug 2008   Windhoek – Waterberg 

Vanaf vliegveld naar Waterberg Plateau Park. ’s Middags  excursie/game drive in het park. 

Overnachting: Waterberg Plateau Park. 

Dag 3    3 aug 2008 Waterberg – Etosha Safari Camp 

Ochtend game drive. Vertrek naar Etosha Safari Camp vlakbij de zuidelijke ingang van Etosha NP. 

Overnachting: Etosha Safari Camp. 

Dag 4      4 aug 2008 Etosha Safari Camp – Etosha National Park 

Bezoek/excursie Restcamp Okaukuejo, game drives in Etosha. Nachtexcursie waterplaats Halali. 

Overnachting: Restcamp Halali in Etosha NP.   

Dag 5      5 aug 2008 Halali –  Aoba Lodge 

Ochtend excursie Halali, game drives omgeving Halali en onderweg naar Aoba Lodge.  

Overnachting:  Aoba Lodge  (10 km van oostelijke ingang Etosha).  

Dag 6      6 aug 2008 Aoba Lodge – Etosha - Sachsenheim Guest Farm 

Bezoek/excursie Restcamp Namutoni en game drives in oostelijk deel Etosha.  

Overnachting: Sachsenheim. 

Dag 7     7 aug 2008 Sachsenheim Guest Farm – Otjiwarongo 

Vertrek naar Otjiwarongo. Bezoek onderweg aan Lake Otjikoto en Hoba Meteoriet. 

Overnachting: C’est si Bon Hotel.  

Dag 8     8 aug 2008  Otjiwarongo- Outjo 

Excursie naar terrein Cheetah Conservation Fund.  

Overnachting: Etotongwe Lodge. 
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Dag 9     9 augustus 2008 Outjo – Kavita Lion Lodge  

Vertrek naar Kavita Lodge.  Middagexcursie op het terrein. 

Overnachting: Kavita Lion Lodge. 

Dag 10   10 augustus 2008 Kavita Lion Lodge  

Natuur/vogelexcursies en game drive op/rond het terrein.  Bezoek Afri-Leo project. 

Overnachting: Kavita Lion Lodge.   

Dag 11   11 augustus 2008 Kavita- Khorixas Rest Camp 

Vertrek naar Khorixas.  Excursies terrein en omgeving Restcamp.  

Bezoek aan Twyfelfontein rock art en het Petrified Forest (versteende woud). 

Overnachting: Khorixas Rest Camp. 

Dag 12   12 augustus 2008 Khorixas Rest Camp – Henties Bay  

Vertrek naar Henties Bay via Brandberg and Uis. Excursie onderweg en Henties Bay. 

Overnachting: De Duine Hotel.    

 Dag 13   13 augustus 2008 Henties Bay - Swakopmund  

Bezoek aan zeehondenkolonie Cape Cross. Vertrek naar Swakopmund 

Overnachting: Hotel Prinzessin Rupprecht. 

 Dag 14   14 augustus 2008 Swakopmund   

Bezoek Walvis Bay, o.a. saltpans en lagoon.  Bezoek rode duinengebied in omgeving.   

Overnachting: Hotel Prinzessin Rupprecht. 

Dag 15   15 augustus 2008 Swakopmund - Windhoek  

Overnachting: Hotel Pension Steiner. 

Dag 15   16 augustus 2008 Vertrek 

Transfer naar vliegveld.  Dagvlucht. Vertrek circa 8 uur. Aankomst Düsseldorf circa 22 uur. 
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Yvonne Jungslager 

Ben van Muyen 
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Ank Soutendam                                  

Dette Vethaak - Nijkamp  

Ursula Wittbrodt 

Jopie Siskens,  reisleider 

 

 
 

Cape Cross,  13 augustus 2008. Foto: ©2008, Jopie Siskens. 
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Etosha National Park, Halali, Giant eagle-owl 

 

 
 

Etosha National Park, 5 augustus 2008.  
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Kavita Lodge, 9 augustus 2008   

 
Waterberg National Park, Roan Antiloop 
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Cheetah Foundation, boven: Short-toed rock thrush; onder: Pririt batis 
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Henties Bay, Masked weaver 

 

 
National West Coast, bij Cape Cross, 13 augustus 2008 
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Dagverslagen 

Dag 1, 1 augustus. Vertrek Düsseldorf, via München naar Windhoek 

Dag 2, 2 augustus. Aankomst Windhoek - Waterberg 

Een ander vertrekpunt dan gebruikelijk voor ARC-reizen: vliegveld Düsseldorf. Iedereen was er op 

ruim op tijd, per trein of met de auto. Inchecken per groep was niet mogelijk, waardoor we 

verspreid in het vliegtuig zaten. Dit heeft de groepsvorming echter niet belemmerd. Wel waren er 

twee deelnemers die toen nog niet genoeg waren opgevallen en bijna de aansluiting in München op 

de vlucht naar Windhoek misten. Collectief opletten en goed tellen door de reisleider was 

sindsdien een prima gewoonte. Na een lange nachtvlucht van circa 12 uur, landden we ’s morgens 

vroeg bij zonsopgang op het vliegveld van Windhoek. Zoals voorspeld, was het er koud. Onze gids 

Louis en chauffeur Dennis wachtten ons op. Geld wisselen op het vliegveld leek een efficiënt idee, 

maar dat bleek een desillusie. Uiteindelijk ging iedereen toch met Namibische dollars en een 

ontvangen landkaart op zak ‘onze bus’ in. Deze bleek wat extra stoelruimte te hebben en 

voldoende bagageruimte.  

 

Op naar Windhoek om inkopen te doen. Het landschap van het centrale plateau met bergen en 

dorre vegetatie fascineerde, evenals daarna de inwoners en de straatnamen in Windhoek. 

Gezamenlijk naar de bookshop voor natuurboeken en naar de supermarkt voor lunchinkopen. Ook 

pin-automaten ontdekt, die wel mastercards pruimden. Hulpvaardige mensen, die over het 

algemeen de Afrikaanse taal goed spreken. 

 

Goed voorzien ging de reis verder, via Okahandja naar het Noorden. Onderweg een keer een stop 

voor koffie of het snel bekijken van de vele kerken met soms vertrouwd klinkende namen, zoals de 

Nederduits Gereformeerde kerk. Inmiddels al diverse nieuwe vogelsoorten onderweg en tijdens 

de stops waargenomen, zoals de Red-eyed bulbul en de Fork-tailed drongo. Vervolgens oostwaarts 

richting het Waterberg Plateau NP, dat prachtig opdoemde. Het Restcamp begint aan de voet van 

het plateau en loopt omhoog tegen de helling. De lange wachttijd bij het kantoor viel niet zo op, er 

waren veel nog onbekende vogels te zien, zoals de nationale vogel: Crimson-breasted shrike en de 

Rosy-faced lovebird. De bus bracht ons vlot omhoog naar de comfortabele bungalows. Later op de 

dag bleek het een aardige klim te zijn. De eerste excursie startte ’s middags vanaf het terras, 

waar een Damara dik-dik zich liet zien. De vogelaars en plantenliefhebbers gingen op 

ontdekkingstocht en het leverde een aardig begin van de lijsten op. De Rüppell’s parrot was een 

eerste special. De zonsondergang kwam te vroeg naar ieders zin, maar het eerste opsnuiven van de 

Namibische natuur stemde tevreden. Een smakelijke maaltijd met de eerste koedoe op het menu 

en daarna, eindelijk, een lekker bed. 

 

Jopie 

Dag 3, 3 augustus. Restcamp Waterberg – Etosha Safari Camp   
In het donker van de nanacht is een ieder present. De bus van Dennis brengt ons om 5.30 uur naar 

het parkkantoor. Vandaar start de gamedrive op het Waterbergplateau. Met 2 open (vracht)auto’s 

die van een overkapping zijn voorzien. Het is nog erg koud. Dekens en winddichte poncho’s worden 

uitgedeeld. Die zijn hard nodig om tijdens de rit - eerst rond en daarna op het plateau - niet 

totaal te verkleumen. Wat tijdens rit opvalt zijn de talloze “wildbanen” met doorgangen waarin het 

gebied is verdeeld. Het lijkt de Veluwe wel!    
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De zon komt boven de horizon als de we de weg naar boven gaan tot op het plateau. Met onze 

groep rijden we – net als de andere groep - drie drinkplaatsen af. Steeds zitten we een tijdje in 

een schuilhut. Deze zijn recent gebouwd en ruim en fraai vorm gegeven  We nemen onze eerste 

vier koedoes van dichtbij waar en vervolgens een duikerantiloop. Met als toegift een zestal 

basterdgemsbokken. Dit is een weinig voorkomende soort. De dieren zijn geheel niet schuw. Het 

wordt ze niet alleen met water maar ook met likzout naar de zin gemaakt. Onderweg toont de gids 

ons een neushoornspoor dat de zandweg kruist. Twee keer laat een mannetje sabelantiloop (ook 

wel zwarte paardantiloop genoemd) zich zien. Een ervan heeft er zin in zich uitgebreid te laten 

fotograferen. Een elandantiloop stier maakt zich voor de bus uit de voeten en verdwijnt in het 

struikgewas waar een groot deel van het plateau nu mee bedekt is.  

 

In zuidelijk Afrika gaven Nederlandse kolonisten namen van Europese dieren aan de dieren die ze 

tegenkwamen. “Bokkies” werden zo een verzamelnaam voor allerlei soorten antilopen. Zo kwam men 

tot de naam van gemsbok (=Oryx antiloop), omdat die het masker van een gems had. Toen er nog 

een “bokkie” met een masker werd herkend, werd dat de Basterdgemsbok (of Roanantiloop).   

 

Op het plateau vindt een spannende uitwisseling van waarnemingen plaats met de andere groep. 

Onder meer over de groep giraffen die zij wel en wij niet hadden gezien. Bij het verlaten van het 

plateau merkt Julius droogjes op dat het hek dicht moet, omdat anders de dieren zouden kunnen 

weglopen. Langzamerhand wordt ons duidelijk dat de streek – op en rond het plateaupark - vol met 

grote hoefdieren en neushoorns zit. Midden vorige eeuw was het gebied nagenoeg leeggeschoten. 

Op het plateau werd geboerd. De boeren werden vervolgens ten behoeve van de 

natuurbescherming uitgekocht. Dat gebeurde in het kader van de thuislandenpolitiek met het Plan 

Odendaal (in de tijd van de Zuid-Afrikaanse apartheid). Met de status van natuurgebied volgt er 

dan een herbevolking met nieuwe dieren van allerlei soort. Op een soort meer of minder werd niet 

gekeken. Onze waargenomen sabelantilopen kwamen volgens de onvolprezen zoogdierengids van 

Chris en Tilde Stuart ook in historische tijden hier niet voor. De sabelantilopen leiden nu wel een 

veilig bestaan bovenop het tienduizenden hectare grote waterhoudende plateau waar hoefdieren 

en andere grote dieren niet vanaf kunnen.  

 

Op de terugweg zien we grote groepen bavianen voor de auto weg rennen. Het gaat om een 

ondersoort, die in heel zuidelijk Afrika voorkomt. De Afrikaners noemen hem Bobbejaan.  

Voorzien van vele indrukken en weer helemaal op temperatuur eindigt game drive om 10.45 uur.  

 

Tijdgebrek was de oorzaak dat Julius en ik er helaas niet toe kwamen een bezoek te brengen aan 

de kleine Waterbergbegraafplaats met graven van Duitse soldaten en een gedenkplaat voor 

omgekomen leden van het Herero-volk. Het was hier op het Waterbergplateau dat het Hererovolk 

zich met al hun mensen en vee had teruggetrokken, voordat op 12 augustus 1904 de vernietigende 

slag plaatsvond met het koloniale leger van generaal van Trotha. We zullen tijdens deze reis nog 

vaker herinnerd worden aan de bewogen historie van dit dunbevolkte land in de afgelopen 150 jaar.  

 

Terug in het Waterberg bungalowpark maken we ons klaar voor de dagrit naar Etosha. De eerste 

stop is in het stadje Otjiwarongo voor het tanken en het doen van inkopen. De aanwezige winkels 

en het benzinestation hebben zowel blanke als zwarte bezoekers. Opvallend zijn de kleine 

vrachtauto’s die hier bakkies worden genoemd.  Er wordt gebedeld maar dat gebeurt opvallend 

genoeg in het Nederlands. Terwijl sommigen van de groep zich terug hebben getrokken in een 

restaurant trekken enkele kerken de aandacht van Julius en mij.  

 

Eerst lopen we het terrein op van een groot in Nederlandse protestantse stijl opgetrokken 

kerkgebouw. In de Gelderse Vallei zou dit niet hebben misstaan. We nemen kennis van de heftige 
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godsdienstige teksten van de gedenksteen. Naast deze kolos van de Nederduits Gereformeerde 

kerk uit de jaren 50 staat een kleinere voorganger uit jaren 20 van de 20ste eeuw waar we 

Portugese trekken in menen te kunnen ontdekken. Aan de andere zijde van de hoofdweg staat een 

bruin bakstenen kerkgebouw met een uientoren in een duidelijk Duitse stijl. Is deze kerk een 

resultaat van de Rijnse missiearbeid  op het einde van de 19de eeuw?  

 

Niet ver buiten Otjiwarongo  hebben we onze picknick in een beschaduwd stukje wegberm. De rit 

gaat verder naar Outjo, een kleine plaats die net als Otjiwarongo vooral dient als plaats voor 

bevoorrading van boeren die soms vele tientallen kilometers ver wonen. De meeste indruk maakt 

de fotosessie door onze groep van een tiental Himbadames met hun kinderen, die op kleedjes 

zelfgemaakte sieraden, poppen en andere spulletjes te koop aanbieden. Deze Himbagroep komt 

van misschien wel van 400 kilometer ver uit het noordwestelijk in Namibie gelegen Kaokoveld. Op 

de drukke route van Windhoek naar Etosha proberen ze wat te verdienen. Het nemen van foto’s 

tegen betaling van deze mensen, die zich lang aan de Westerse leefstijl wisten te onttrekken, 

levert in de groep een eerste flinke - en moreel beladen - discussie op.  

 

Ruim voor het donker bereiken we het Etosha Safari Camp. Dit terrein wordt beheerd door een 

slimme ondernemer die - wetend dat het aantal overnachtingen in het 12 kilometer gelegen 

Nationale Park beperkt is - in korte tijd een camping met tenthuisjes uit de grond heeft 

gestampt. De huisjes zijn voorzien van alle gemakken en zijn gericht op een safaribeleving.  

Iedereen gaat op tijd naar bed want morgen gaan we het park in.  

 

Dick 

Dag 4, 4 augustus 2008. Etosha, Andersson Gate - restcamp Halali 

Eerste dag Etosha National Park. 

We zijn in Afrika om de Pure natuur, de Echte natuur, de Wilde natuur te zien. Maar zelfs in 

Namibië, één van de minst door mensen beroerde gebieden op aarde, moeten we naar een park om 

te zien wat wild is: Etosha National Park. Maar dat is dan ook geen Vondelpark: 22000 km2, half 

Nederland!! 

 

Half acht vertrekken we uit Etosha Safari Camp. Het is prachtig weer. Over weer wordt hier 

eigenlijk nooit gesproken, want mooi weer is hier vanzelfsprekend en wordt niet prachtig 

gevonden, maar wij vinden het toch wel van belang. Bij de ingang van Etosha mist Jopie haar 

trouwe rugzak. Daar hangt onze reis van af, dus terug (10 km). Bij het kamp komt men Jopie al 

tegemoet, met zak. Opluchting en een hoeraatje. 

 

Etosha, een zebra. Stoppen! Fotograferen! Er komen er meer belooft Jopie. Inderdaad, na een 

halve dag draaien we voor een kudde zebra’s het hoofd niet meer om. 

 

De eerste “waterhole”, een poel, vaak kunstmatig, waar het wild kan komen drinken en waar dus de 

kans op véél wild groot is. We zien Springbokken, Zebra’s. Later een “kudde” Giraffen. Eén steekt 

er pal voor onze bus de weg over. We verdringen ons (er is veel contrast tussen de ruimte in en 

buiten de bus) om alles te zien en vast te leggen. Dan zien we onze eerste Jakhalzen. Er zullen er 

vele volgen. 

 

We bereiken rest camp Okaukuejo, één van de drie kampen binnen het park, waar overnacht kan 

worden, als er plaats is. Dit kamp bezoeken we vooral om zijn “waterhole”, een superpoel. Het is 

een plas van enkele tientallen meters doorsnede, omringd door een balustrade waarachter 
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bankjes. Er is zelfs een kleine overdekte tribune. Ik mis een koek-en-zopie. Maar, de dieren zijn 

overweldigend. Langzaam, voorzichtig, komen ze aanlopen: lange rijen Zebra’s (zijn het nu wel of 

niet twee soorten?), Springbokken, Gnoes en ja daar komt, aarzelend, in de verte een Oryx 

(Gemsbok) aan, wat een prachtig dier. Opvallend is de rust, de voorzichtigheid waarmee de dieren 

het water benaderen. Ze drinken, naar het schijnt slechts enkele teugen en gaan weer. Uren 

kunnen we er naar kijken. Maar, we moeten voort: mooi, mooier, mooist. Louis, onze gids, heeft 

gehoord, dat er elders Leeuwen zijn gesignaleerd. Hup, de bus in, want buiten de rest camps 

mogen we niet uit de auto. Enkele km verderop staan er auto’s langs de weg, er wordt gekeken. Ja 

hoor, daar zijn ze, een groepje van wel vijf Leeuwen, lui liggend in het dorre, gele gras. Ze vallen 

nauwelijks op. We wachten. We wachten op actie. Maar leeuwen houden niet van actie, ze houden 

van slapen zoals de meeste poezen. Er gaat een kop omhoog, enthousiasme bij de kijkers, de 

camera’s klikken. De koning der dieren kan tevreden zijn over zijn onderdanen. 

 

Terug naar Okaukuejo. Onderweg zien we de Koritrap, Renvogels, Double-banded coursers, 

Grondeekhoorns in parmantige houding. 

 

Bij de “waterhole” opnieuw: massa’s Zebra’s, Oryxen enz. Dan valt opeens op, dat er een boom bij 

ons staat met een groot nest van “Sociable weavers”, musachtige vogeltjes die met elkaar een 

gigantisch nest bouwen. Elk paartje heeft zijn eigen ingang, aan de onderzijde, waar predatoren 

nauwelijks bij kunnen komen. We kijken met veel plezier naar de zeer actieve vogeltjes. Maar we 

moeten verder. Bij de bus gekomen roept Jopie: “een Olifant”. We snellen terug naar de poel en 

zien de reus. Heel traag is hij bezig aan de rand van het water. Waarschijnlijk een oud dier, een 

slagtand is afgebroken. De poel is opeens heel leeg, vrijwel alle andere dieren hebben zich 

teruggetrokken. Fascinerend zoals dit enorme beest de omgeving en ons beheerst. 

 

Wat nog meer op deze eerste dag Etosha: “witte” Olifanten (ze hebben zich bestoft), jonge 

Struisvogels, Wrattenzwijnen. Dan opeens opwinding bij onze vogelaars. Ze zien een Bateleur. Wat 

een schitterende roofvogel. We zien hem in de vlucht, kijken bijna door de deels doorschijnende 

vleugels heen. 

 

Dan naar ons verblijf in rest camp Halali.  Onderweg zien we nog een poel met 16 Olifanten 

waarvan een deel jonge dieren. Ze genieten zichtbaar van het water. Dan nog Hartebeesten, 

Gieren en heel veel vogels die deze niet-vogelaar niet nauwkeurig heeft kunnen noteren. Dat geldt 

trouwens ook voor de planten, want botaniseren vanuit de bus ging ons boven de krachten. 

Maar wat was het een schitterende dag. 

 

Henk 

Dag 5, 5 augustus. Etosha - Aoba Lodge   

Wij vertrekken om 9.15 vanuit Halali-camp in het Etoshapark. 

Eerst gaan wij naar Rietfontein. Voordat wij er zijn, kruisen een kudde zebra’s ons pad, een 

Zebrapad wordt opgemerkt. Bij Rietfontein waterhole zien wij Zebra’s, Koedoes, Hartebeesten en 

Springbokjes. Gnoes liggen te rusten. Kaapse tortels, Palmduifjes en een Zuidelijke geelsnaveltok 

worden waargenomen. 

 

Bij Salvadora, de waterhole en de zoutvlakte gefotografeerd.  

Ten zuiden van Rietfontein zien wij voor de tweede keer Leeuwen, nu een paartje en er staan 

spannende dingen te gebeuren volgens onze gids. Het is een prachtig mannetje met volle manen en 
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onder luid commentaar worden de verrichtingen van de leeuw gevolgd. Uiteindelijk heeft de leeuw 

meer geduld dan wij en rijden wij verder zonder de paring te hebben gezien. 

 

Onderweg zien wij een Bleke zanghavik (Southern pale chanting goshawk)  
Bij Etosha viewpoint mogen wij uit de bus, heerlijk onze benen strekken en frisse lucht opsnuiven. 

Wij staan op de zoutvlakte niets groeit er; wel zien wij een Witte pelikaan (Eastern white pelican), 
een Grijskopmeeuw en een Blauwe reiger. De volgende stop is een picknickplek, een omheinde 

plaats. Wij zitten binnen het hek, niet de dieren. Het park is van het wild. Wij hebben geen 

lunchpakket. Vandaag doen wij het met fruit, water en wat een ieder nog bezit aan koek ed. 

 

Ik zie vijf vlindersoorten o.a. Oranje tipje en Monarchvlinder. De andere drie kan ik nog niet 

benoemen. 

Onderweg zien we nog een paartje Northern black korhaan en Crowned plovers. 

Wij rijden een weg vlak langs de zoutvlakte en tot Jopie’s verbazing staat er nog water in de 

slenk; onze gids vertelt dat het afgelopen jaar 700 mm regen is gevallen; normaal is dit 300 mm, 

aanmerkelijk meer dus, het baarde hem zorgen; klimaatverandering denkt hij. 

Wij zien twee Pelikanen en een Nijlgans met jongen. In de lucht een Bateleur, mooie zwart-wit 

getekende vleugels, een Lilac-breasted roller en een Koritrap. De laatste is indrukwekkend groot. 

Dan een olifant, een solitair mannetje, wat een kolos. 

 

Bij Okerfontein gestopt. Het landschap bestaat uit bossen met veel dood hout, afgebroken takken 

door olifanten vernield. Wij zien veel Giraffen en Gnoes. 

Bij het oude Duitse fort Namutoni wordt gepauzeerd. Wij krijgen van Jopie geld om een verlate 

lunch (het is inmiddels half 4) te kopen. Bij het zwembad van de lodge is een kiosk die lekkere 

tosti’s maakt voor ons. Sommigen gaan nog even naar de waterhole en scoren nog weer nieuwe 

vogelsoorten. 

 

Om 16.45 is iedereen weer op tijd bij de bus voor de laatste 20 km naar de Aoba-lodge. Via een 

hobbelige bosweg doen wij er driekwartier over. De ontvangst in de lodge is geweldig: met een 

drankje en een handdruk van de eigenaren Peter en July worden wij welkom geheten op het terras. 

Een rieten kap overdekt het terras en er is uitzicht op een waterhole. Zebra’s en duikertjes 

komen er drinken. Later worden wij naar het huisje in het bos gebracht, alles in Afrikaanse stijl. 

Wij krijgen een zaklantaarn voor de terugweg. Om 19.00 diner op de stoep. De tafels zijn prachtig 

gedekt en vuurkorven branden; over de stoelleuningen hangen dekens, voor als wij het te koud 

mochten krijgen. Vooraf zingen de Namibische vrouwen voor ons, heel mooi. Wij eten o.a. 

koedoevlees en het smaakt voortreffelijk. Omdat wij de volgende morgen al weer vroeg 

vertrekken, rekenen Ursula en ik onze drankjes alvast af met Peter en kondigen wij aan te gaan 

slapen. 

 

Wij worden door hem (met geweer vanwege de hyena’s) naar ons huisje gebracht; is het show of 

lopen er echt hyena’s? 

Dan wacht ons nog een verrassing, het bed teruggeslagen, briefje met welterusten en een 

snoepje; tot slot blijkt er een warme kruik in ons bed te liggen, wat een verwennerij. 

 

Dette 

Dag 6. 6 augustus. Etosha - Guestfarm Sachsenheim 

Vandaag alweer onze laatste dag in het Etosha NP. Maar voordat we met de bus vertrekken, 

maken we eerst nog een wandeling naar de waterplaats van de Aoba-lodge. Dat doen we samen met 
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een gids. Een zwarte jongeman die erg veel weet van alles wat er hier te zien en te horen is. 

Jammer dat hij alleen maar iets daarvan vertelt, als hem dat gevraagd wordt. We zien drie 

Koedoes, één daarvan heeft grote horens. Ze zien ons ook en durven niet meer te drinken. 

Datzelfde geldt voor de parelhoenders. Voor de vogels die we hier en later op de dag zien verwijs 

ik naar de vogellijst van deze dag. 

 

Op de terugweg naar de lodge ga ik nog even kijken bij het hol van de Aardvark. De gids 

waarschuwt om niet te dichtbij te komen, omdat je nooit weet wat er in zit. Misschien zijn er 

jongen. Zo’n hol van een Aardvark heeft één uitgang, bij gevaar wordt er een andere uitgang 

gegraven. Iets verderop breekt de gids een blaadje af van de tak van een boom. Uit het steeltje 

komt melksap. Hij vertelt dat je onmiddellijk naar de dokter moet als je daarvan iets in je oog 

krijgt. Langs dit pad staat ook de Kalahari Christmas Tree. Van een boom met zo’n mooie naam wil 

ik wel iets meer weten, dus ben ik op zoek gegaan in het bomenboek. Het gaat hier om een struik 

van 2 tot 3 meter hoog die tot de Mimosa-familie behoort en die rond Kerst bloeit. Vandaar deze 

naam. Hij heeft dan prachtige hangende bloemen, waarvan het onderste deel roze tot violet 

gekleurd is - dit zijn steriele bloemen. De spits van de bloem is geel, met tweeslachtige bloemen. 

We zien nu alleen de peulen en ook deze zijn mooi, helemaal in elkaar gedraaid. Als ik het plaatje 

in het bomenboek bekijk, ontdek ik dat we ze direct de eerste dag in Waterberg ook al gezien 

hebben. Deze peulen hebben een hoog gehalte aan proteïnen en worden graag gegeten door 

Elanden en Koedoes. Neushoorns en Giraffen eten de bladeren en twijgen. Het hout van de boom is 

heel hard en levert goed brandhout. Bij de behandeling van slangenbeten wordt ook gebruik 

gemaakt van deze boom. (In de plantenlijst bij dit verslag komt deze boom voor onder de naam 

Sekelbos/Sicklebush). 

 

Terug in de lodge drinken we nog een kopje koffie en dan moeten we toch echt afscheid nemen van 

deze heerlijke plek, waar ik me zo verwend heb gevoeld. 

 

De weg terug naar het Etosha NP is een andere en kortere dan die van gisteren en gaat door een 

veel opener terrein. Onderweg zien we weer veel termietenheuvels, deze keer zijn ze grijs van 

kleur. Ook zien we nog twee Jakhalzen, drie Giraffen, veel Springbokken en een Wrattenzwijn. 

Door de Von Lindquistgate gaan we het park weer in en natuurlijk staan we even stil bij het 

houtsnijwerk dat daar te koop wordt aangeboden. 

 

Als we op de lange rechte geasfalteerde weg richting Namutoni rijden en stoppen om naar een 

jonge Bateleur te kijken, ziet iemand ineens het geraamte van een Impala in een boom hangen. 

Prooi van een Luipaard of opgehangen omdat het leuk is voor de toeristen? De weg naar de 

waterplaats Klein Namutoni gaat door een open stenig landschap met struiken en bomen. Hier 

beleven we een bijzonder moment dat maar een keer per dag plaatsvindt. Een groep van zo’n 

veertig Gieren, veel Witruggieren en wellicht nog andere soorten, gaan op de termiek omhoog. Op 

deze manier kost hen dat weinig energie. Als ze boven zijn verspreiden ze zich weer en gaan op 

zoek naar prooi.  

 

Bij Klein Namutoni is het rustig. We zien er niet meer dan twee Giraffen en een Koedoe.  

Dan gaan we naar Namutoni en verder noordwaarts via Groot en Klein Okevi naar Tsumcor. 

Onderweg valt er nog het een en ander te zien zoals: twee Wrattenzwijnen, twee Nijlganzen met 

zes jongen, een Jakhals, Steltkluut, Flamingo, Roodsnaveltalingen en een groep Koedoemannen en -

vrouwen en een Giraffe die bij Klein Okevi komen drinken, ook loopt er een grazende Gnoe. Een 

grote groep parelhoenders loopt nog over en langs de weg. Bij Tsumcor zien we een Lannervalk, 

maar liefst dertien Giraffen, een Struisvogel, Gemsbokken en twee Kaapse casarca’s met jongen.  

Iets verder richting Andoni eten we op een picknickplaats en zien daar een Mahaliwever. 
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Daarna rijden we door het steppenlandschap langs de Etoshapan naar Andoni, waar een kleine 

waterplaats is. Omdat hier niets te zien is, rijden we terug naar Namutoni en maken gebruik van 

de geliefde sanitaire stopplek die daar is. Onderweg zien we eerst een Zwaluwstaartbijeneter en 

later een Bateleur die op een stronk zit. Hij is prachtig te zien en zijn rode snavel springt er 

gewoon uit. Door de Von Lindquistgate verlaten we het park voor de laatste keer en komen via de  

C38 op de B1 en gaan linksaf naar Guestfarm Sachsenheim. Deze ligt 25 km. van de Von 

Lindquistgate en 85 km ten NO van Tsumeb. Op een bord bij de ingang staat: “Sie kommen als 

Fremde und gehen als Freunde”. Hier kan ook gekampeerd worden, en ik zie voor het eerst 

kampeerders met twee tentjes boven op hun auto en een trapje naar beneden. Lijkt mij heel veilig 

zo. Hoe zal ons onderkomen er deze keer uitzien? Kees en ik komen terecht in een huisje dat nog 

maar net klaar is. Het ligt helemaal aan de rand van het terrein. Ank en Henk zijn deze keer onze 

buren. Bij hen kan de buitendeur niet op slot. Dit wordt opgelost door het slot uit een ander huisje 

te halen en dat er in te zetten.  

 

Om half zeven staat het buffet klaar en kan er gegeten worden. Er is soep en er zijn salades. 

Verder kunnen we kiezen uit koedoevlees, gehaktballen, rijst met een bruine saus, patat, boontjes 

en worteltjes. Als toetje is er een vruchtensalade en koffie of thee met gebak.         

 

Dan zoeken we ons huisje weer op en gaan op tijd naar bed. Morgen  willen we weer fit zijn om te 

kunnen genieten van het programma van de nieuwe dag.        

 

Han  

Dag 7, 7 augustus. Via Tsumeb - Otjiwarongo   

De Bateleur treurt en chocoladecake in Tsumeb. 
 
Met een lome vleugelslag komt de Bateleur in de struik aan de rand van de zoutvlakte omhoog en 

vliegt langzaam noordwaarts. Slechts ÷÷n van de zestien in het busje merkt in de vleugelslag een 

gevoel van spijt. Na drie dagen raakt het Etoshapark zijn groep vogelaars kwijt. 

 

De zestien hebben vanmorgen na het ontbijt rond acht uur Sachsenheim verlaten en zijn nu op 

weg naar Otjiwaronga. In de bus heerst haast een serene stilte. Het landschap - geel gras, 

stekelig geboomte - glijdt kilometer na kilometer voorbij. 

Hoe anders was het de dagen hiervoor. 

“Ho stop!“ “Achteruit !“  “Nee, nog verder!“ 

“Kan dat raam open?“ “Mijn lens is uit het raam gevallen, kan ik er even uit?“ 

“Nee!“ 

“Jopie, de Verschrikkelijke!“ “Kom we gaan lopen Peter!“ 

“Kan die bus niet draaien?“ “Ik zit de hele morgen al aan de rechterkant en al het wild loopt links.“ 

“Die leeuw is in slaap gevallen.“ “Dat nummertje kunnen we wel op onze buik schrijven.“ 

 

Enige roering in de bus ontstaat als vlak voor Lake Otjikoto een stel tuinlieden takken over een 

heg werpen, waar achter twee Elanden en een Koedoe aarzelend dichterbij komen. Het zijn 

voorlopig onze laatste viervoeters. 

 

Lake Otjikoto, een grote plas water, omzoomd door steil oprijzende melkwitte rotswanden, maakt 

wel indruk, maar geen grote. Beneden op het water liggen een paar vlotten, waarop wat installaties 

met een onduidelijke functie. Het geheel doet rommelig aan en de onpeilbare diepte wordt met 

een korreltje zout genomen. 
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Hier dumpten Duitse troepen in 1915 hun oorlogsmateriaal. Een groot deel ervan ligt er nog. 

Rond de plas, die voor een Fries die het Tjeuke- en Snekermeer gewend is, nauwelijks de naam 

“meer “verdient, groeit vooral Aloë hereroënsis, een succulent waarvan het sap goede diensten kan 

bewijzen als het afkolven problemen geeft. De planten staan er onbeschadigd bij en ook de 

vrouwelijke KNNV-ers gaan er onbekommerd langs. 

 

Opzien baart Julius als hij vier smoezelige jongetjes probeert bij te brengen hoe je door loting 

÷÷n groen miezerig snoepje kunt winnen. Of Julius is onduidelijk in zijn uitleg of het begrip bij de 

kinderen is beperkt, want acht paar ogen kijken hem niet begrijpend, onnozel aan, tot één van de 

vier iets mompelt. Niemand kan er iets uit opmaken, maar Julius veert verheugd omhoog. “Eight.“ 

“Geraden!“ De jackpot is bij Lake Otjikoto gevallen. 

Eén groen, miezerig snoepje verdwijnt in een smoezelige kinderhand. 

Tsumeb is dan niet ver meer. Het blijkt een plaats als zovelen in Namibië te zijn. Een 

geasfalteerde hoofdstraat, geflankeerd door winkels, wat banken met bewaking voor de deur, 

onopvallende bebouwing. 

 

Maar je kunt er pinnen. Alleen wie geld nodig heeft, kan de bus verlaten. De bus stroomt leeg! 

In het Minen Hotel drinkt de groep koffie, waarbij het waarnemings- en onderscheidingsvermogen 

van het bedienend personeel direct opvalt (vermoedelijk ook amateur-vogelaars). Los van de groep 

wordt Marga als enige van een eigen koffiesetje voorzien: verzilverd koffie- en melkkannetje, 

suikerpotje. De rest deelt één grote kan. En zo hoort het. Ook in Namibië zijn er rangen en 

standen.  

 

Wie in de chocoladecake een voorafspiegeling ziet van het bezoek aan het Mijnmuseum , komt 

bedrogen uit. De cake roept wel herinneringen op aan versgedolven mineraal en een pickhouweeltje 

zou in plaats van een vorkje niet hebben misstaan, het museum heeft meer te bieden en toont 

naast mineralen ethnografie, filatelie en vooral beelden uit een ons onbekend verleden, toen 

Europeanen hier de dienst uitmaakten. 

In het park bij het museum staat een koraalboom in volle bloei. 

 

Tanken en inkopen voor de lunch en dan door een vlak landschap met aan beide kanten van de weg 

uitgestrekte maïsvelden naar de plek waar de Hobameteoriet zijn laatste rustplaats vond. 

 

Wie het terrein betreedt, wordt gewaarschuwd voor “unindentified falling objects “Het enige 

unindentified object dat had kunnen vallen, zat tegen een boomtak geklemd: een bruingele 

sprinkhaan. 

 

“Hoba – ’n ster wat geval het, bestaan uit 82,3 persent yster, 16,4 persent nikkel en klein 

hoeveelhede ander minerale. Dit word geklassifiseer as ’n ataksiet- ’n struktuurlose, redelik 

skaars en baaie digte ysermeteoriet. 

 

In 1955 is die Hoba-meteoriet tot monument verklaar omdat dit gevaar geloopt het om as skroot 

verkoop te word “ ( einde citaat Matthias Bleks ) 

Dit in tegenstelling tot elders in de wereld, waar een metereoriet tot  religieuze opwinding leidt. 

Op de Hoba wordt gezeten, gelopen en een enkeling probeert droogzwemmend of hij nog kan worden 

ingeschreven voor de Olympische Spelen. 

 

Voor wie de tijd neemt en die tijd was er na de lunch, is de directe omgeving een mooie plaats om 

te vogelen. De Marico Flycatcher vloog er af en aan, een Dusky Sunbird bezocht er een Aloë en de 

Blackchested Prinia landde er even op het grasveld. 
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Een lange rit is het dan nog naar Otjiwarongo. Om half zes draaien we het terrein van “C’est si 

bon” op.  

Of dat zo is, moet nog blijken. 

 

Ger  

Dag 8, 8 augustus. Cheetah Foundation – Outjo 

’s Morgens bij het ontbijt werd Dick Brand door iedereen gefeliciteerd en toegezongen, omdat hij 

die dag jarig was. Later zou hij ons in de kantine van het Cheetah Conservation Fund nog op gebak 

trakteren. Vandaag reden wij van Otjiwarongo naar de boerderij, waar door welke omstandigheid 

dan ook door hun moeder verlaten jonge Cheetah’s (Jachtluipaarden) worden opgevangen en 

grootgebracht. Op weg naar dit asiel stopten wij nog voor een Zwartkopreiger, die mooi te 

fotograferen was. 

 

Het jachtluipaardenreservaat (gelegen dicht bij de Waterberg) speelt een belangrijke rol bij het 

opvangen, registreren en verzorgen van jachtluipaarden. Door de gids Gabriël werden we uitvoerig 

over het jachtluipaard geïnformeerd. Alleen werd ons niet duidelijk, waarom men voor andere 

katachtigen geen belangstelling heeft. Eerst werden we langs de verblijfplaats van het oudste lid 

van de Cheetah’s, Chewbaaka, geleid. Met een klein stukje vlees werd hij naar ons toe gelokt. Een 

prachtig sierlijk beest, dat als een kat zich te goed ging doen aan het rauwe vlees. 

 

Hierna werden we rondgeleid door een laboratorium, waar een soort stamboek van jachtluipaarden 

wordt bijgehouden en waar ruimte is voor de medische verzorging van de dieren. 

 

Omstreeks 11.00 uur was het tijd voor de korte rondrit met open wagens langs enkele “camps”, 

waar jachtluipaarden in kleine groepen of solitair in hun eigen omgeving verblijven. We zagen er 

onder andere Sandy, Blondie, Dusty en Shadow. Ron liet zich helaas niet zien. Wanneer de 

jachtluipaarden voldoende zijn hersteld worden ze weer in de vrije wildbaan uitgezet. 

 

Ook is er op de ranch een fokcentrum van Anatolische Herdershonden. Deze honden zijn zo groot, 

dat ze door boeren gebruikt kunnen worden om hun vee tegen losgebroken jachtluipaarden te 

beschermen. De meeste boeren moeten niets hebben van de Cheetah’s, die hun schapen en geiten 

bedreigen. Sommige Cheetah’s kunnen een gezenderde band om hun nek dragen, die er ook voor 

zorgt, dat, wanneer zij te dicht bij een kudde vee terechtkomen, zij een kleine elektrische schok 

krijgen en er een belletje gaat rinkelen. Hierdoor “leren” de Cheetah’s van het vee af te blijven. 

 

Na de rondrit over het terrein gebruikten wij de koffie in de kantine en kreeg Dick Brand van 

Jopie namens de groep als cadeau een safarihoed. Bij de kantine was ook nog een klein vogeltje te 

zien. 

Na de lunch zijn wij via Otjiwarongo naar Outjo gereden. 

Tijdens het avondeten was er in het hotel een optreden van Damara volksdans- en zanggroep. 

Hoewel de zanggroep zijn uiterste best deed, was het niet altijd even zuiver. Het was een 

aandoenlijk optreden met plaatselijke volksliederen en aangepaste Amerikaanse Gospels. Ten 

slotte zong men een bewerking van de bekende hit uit de late jaren vijftig “The Lion Sleeps 

Tonight”, nadat men Dick met een Afrikaanse bewerking van “Happy Birthday To You” had 

toegezongen. Iedereen werd uitgenodigd om met de enthousiaste zangers en dansers in een 

polonaise door het restaurant te gaan. Een genoeglijke afsluiting van deze dag. 

 

Julius 
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Dag 9, 9 augustus. Via Kamanjab – Kavita Lion lodge 

We zijn al weer een week op pad. Na deze intensieve week is de relatief korte rit van vandaag 

heel welkom. Na het verrukkelijke ontbijt worden we vrolijk uitgezongen en uitgezwaaid door het 

voltallige personeel van Etongwe Lodge. 

 

We rijden door een uitgestrekt droog landschap. Een hoogvlakte op 1500 m boven zeeniveau.  

Even stilstaan bij het kerkje van het dorp Kamanjab. Hier is Louis, onze gids op 10-7-1970 

getrouwd. In dit dorp gaan we koffie drinken in Oase Guesthouse. Gezellig in een binnentuin. Op 

de grond ligt een nestje van een wevervogel, uit een boom gewaaid. Een trofee voor de kleinzoon 

van Ger.  

 

Nu is het niet ver meer naar Kavita Lion Lodge. De wind is haal hard, wat de droogte nog intenser 

maakt. Het waait hier niet het hele jaar door zo hard. Het gaat vandaag om een najaarsstorm, die 

nodig is om de bladeren van de bomen te rukken.  

 

We worden in koninklijke kamers (althans ik) ondergebracht en genieten van de lunch in de open 

eetzaal. In deze eetzaal hangt een bijzonder schilderij. Met name de ophanging lijkt uitzonderlijk 

te bestaan uit twee koppen van gekko’s. Bij nader onderzoek blijkt echter, dat achter dit 

schilderij een levend dorp aan gekko’s zit.  

 

In de middag een game drive met twee open wagens over het terrein. Met als eerste een bezoek 

aan het educatieproject. Daartoe is een centrum gebouwd, waar boeren en kinderen worden 

voorgelicht. 

 

Veel kinderen in Namibië hebben nog nooit groot wild gezien. Om hier over te leren, werken ze aan 

een project, zowel op school, als op het educatiecentrum. Ze leren niet alleen over leeuwen, maar 

over de gehele natuur. Bijvoorbeeld waarom het belangrijk is om water en lucht niet te vervuilen.  

 

De boeren worden voorgelicht hoe hun vee tegen leeuwen te beschermen. Bijvoorbeeld met 

hekken, of door een herder in dienst te nemen. Ook wordt boeren geleerd, dat als er een leeuw 

gedood moet worden, de beste methode is om te schieten en niet met gif of in een valkuil. Bij 

deze twee methodes worden er heel wat andere dieren ook getroffen en is het lijden van de 

dieren veel groter.  

 

Verder wordt er ingezet om op grote schaal te voorkomen dat leeuwen bij het vee kunnen komen. 

Dit kan door een bufferzone in te stellen tussen Etosha Nationaal Park en het boerenland.  

Kavita heeft op haar terrein ook leeuwen in gevangenschap, hetgeen niet hun doel is. De eerste 

leeuwen komen van een dierentuin die gesloten is. Er zijn ook welpen van een doodgeschoten leeuw. 

Deze dieren zijn hier omdat eeuwen die niet hebben leren jagen van hun moeder niet in het wild 

kunnen overleven. Ze hebben een heel groot terrein, waarin ze kunnen rondlopen. Veel groter, dan 

in een dierentuin. Uiteindelijk hebben we deze leeuwen mogen bekijken bij hun avondmaal. 

Indrukwekkend. En niet alleen de leeuwen ook de vele vogels, die een hapje meegenieten. 

De zon is al bijna onder en de wind is gaan liggen, als we terug gaan. Er staat heerlijk maal voor 

ons gereed. Soep bij het vuur buiten en de rest in de eetzaal met een lekker glas wijn. En voldaan 

leggen wij ons te rusten in ons koninklijke bed.      

 

Iet  
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Dag 10, 10 augustus. Kavita Lion Lodge – bezoek Himba’s 

Ochtendwandeling onder begeleiding van de lokale gidsen Andrew en Simone. 

Ook nu weer vroeg op, want de start is gepland om 6.30 uur en voor die tijd willen we graag nog 

wat thee of koffie naar binnen werken. Op de beoogde tijd trekt de complete groep het 

uitgezette natuurpad op, met Andrew aan kop en Simone die de rij sluit. Al direct gaat het 

heuvelopwaarts en mede door het door Andrew aangehouden tempo ziet een klein groepje zich 

genoodzaakt af te haken. Dit groepje gaat door onder de hoede van Simone, onder het motto 

‘more talking, less walking’.  

 

De rest van het gezelschap gaat verder met Andrew die zich ontpopt als een  charmante gids met 

een ietwat flegmatieke, sophisticated uitstraling. Hij focust op de aanwezige struiken en bomen 

die deels voorzien blijken te zijn van een nummerplaatje, verwijzend naar een check-list in de aan 

ons uitgereikte ‘Kavita nature trail guide’ flyer.  

 

De meeste aandacht gaat uit naar de Mopane (Colophospermum mopane), een tot 18 meter hoog 

wordende boom die echte bossen kan vormen, maar hier op de schrale, stenige bodem van Kavita 

niet veel hoger reikt dan een paar meter. De boom was ons al eerder op de reis opgevallen als een 

van de weinige soorten die in deze tijd van het jaar met groen loof getooid is. Dat loof bestaat uit 

opvallende, tweedelige, vlindervormige blaadjes. Om vochtverlies door verdamping tegen te gaan 

vouwen de beide blaadjes zich in de loop van de dag tegen elkaar aan om zich tegen de avond weer 

in een plat vlak te spreiden. De Mopane vormt een economisch belangrijk gewas omdat het harde 

hout zich goed leent voor timmer- en snijwerk alsook voor brandhout.  

 

Een door zijn vorm opvallende soort is de Herero Sesame-bush (Sesamothamnus lugardii), een 

zeer doornige, aan de basis vertakte boom/struik met sterk opgeblazen stamvoeten. Het hout is 

zacht en bevat veel vocht. Gemsbok en andere dieren, zoals de door het Himba-volk gehouden 

ezels, graven de wortels uit om aan water te komen. 

 

De Sheperd’s tree (Boscia albitrunca), een tot 7 meter hoog wordende boom met een gladde, witte 

stam, wordt zo genoemd omdat de brede, dichte kroon een goede schaduwplek biedt aan het vee. 

Het lover wordt zeer gewaardeerd door allerlei grazers als giraffen en antilopen en de vruchten 

trekken veel vogels aan. 

 

Andrew geeft nog aandacht aan diverse andere boomsoorten, waaronder de Blue thorn (Acacia 
erubescens) en de Red thorn (Acacia reficiens), vermeldenswaard respectievelijk als leverancier 

van bouwhout en vanwege een voorkeur voor plekken tussen de rotsen waar water blijft staan. Dat 

Andrews kennis voornamelijk tot de genummerde bomen reikt, blijkt uit het feit dat hij de namen 

van enkele bloeiende kruidachtige gewassen helaas schuldig moet blijven. Niettemin blijft zijn 

explicatie van interessante fenomenen op en langs de route zeer onderhoudend. De opvallende 

rotsformatie, luisterend naar de naam ‘Dassie Hill’, dankt zijn naam aan het vroegere voorkomen 

van Klipdassen. Deze in Zuid Afrika plaatselijk zeer algemene, maar in Namibië schaarse 

knaagdieren zijn echter al sinds jaren niet meer op Dassie Hill aangetroffen, wellicht omdat ze als 

lievelingsvoedsel gelden van de Luipaard waarvan een drietal exemplaren in het gebied zou 

rondwaren. Wel is er duidelijke activiteit te bespeuren van Stekelvarkens, Aardvarkens, dan wel 

Aardwolven, in de vorm van plaatselijk omgewoelde grond en stenen op en langs het pad. De dieren 

zouden daarbij op zoek zijn naar termieten, mieren en ander klein ongedierte. Helaas voor ons 

speelt een en ander zich vooral ‘s nachts af, zodat de kans om hier iets van te zien te krijgen 

nagenoeg nihil is. Een hoop gladde, ronde stenen op ooghoogte uitgestald in de holte van een 



 21

boomstamvertakking tenslotte, moeten we zien als een lokaal gebruik ter verwelkoming van 

bezoekers. 

 

Tegen negenen zijn we terug op de lodge, alwaar ontbijt. De rest van de ochtend, tot de lunch van 

12 uur, is een ieder ‘vrij’. ‘s Middags gaan wij tweeën niet mee naar het Himba-village, zoals het 

merendeel van de groep, maar geven de voorkeur aan een uitgebreidere wandeling op het 

natuurpad. Ons eerste doel is de vogelhut, aan het begin van het pad, die zich op korte afstand 

van een druk bezochte drinkwaterplek bevindt. We genieten hier onder meer van  de Redbilled 

quillas die hier massaal komen drinken, van enkele schuchtere Koedoes en luid kwetterende 

Parelhoenders. Bij het vervolgen van de route verblijven we ditmaal wat langer op de Dassie Hill. 

Bij aankomst meenden we namelijk daar toch een tweetal dassies te zien wegschieten tussen de 

rotsblokken. Helaas bleek een duidelijk waargenomen dikke, pluizige staart bij raadpleging van een 

zoogdierengids onverenigbaar met een echte Klipdas. Mogelijk betrof het een of andere 

Mangoest, daarvoor zagen we ze echter te kort. Een stel Zwaluwstaartbijeneters daarentegen liet 

zich bij herhaling van nabij prachtig bekijken en vanuit de reptielenwereld bood zich een 

Namibische Rots-agame (Agama planiceps) aan: een grote hagedis met een zwart lijf , een rode 

staart en een eng, rood koppie.  

 

De meeste indruk op onze wandeling maakten echter de fraaie doorkijkjes op de grazige, gele 

savannen die ons het echte ‘Out of Africa’ gevoel bezorgden. Het verblijf op Kavita Lodge vormde, 

bij terugblik, voor ons het mooiste deel van de reis. 

Peter en Marga  

 

Middagexcursie naar het Himba volk.  
Het is zondagmiddag en niet iedereen gaat mee naar de Himba’s. Door de harde wind is er in de 

lucht vol stof en hierdoor lijkt het heiïg. Het is ongeveer een uur rijden over grotendeels slechte 

wegen. Wij arriveren bij een boederij van de familie Hoth. Andrea, de boerin, ontvangt ons en 

vertelt over het Himbavolk op hun erf. 

 

Himba’s zijn nomaden, maar zij mogen nu op de grond van de fam. Hoth wonen en worden van vers 

drinkwater voorzien. Voor de rest moeten zij zelf zorgen. Andrea benadrukt de levenswijze van 

dit volk te respecteren. 

 

Wij gaan naar de kraal. Deze is afgezet met stekelige struiken. In het midden is nog een kraal 

afgezet met takken om de geiten ‘s nachts te beschermen. Ook staat er een soort totempaal 

versierd met horens van gemsbokken. Er staan lemen hutten en veel jonge vrouwen en jonge 

kinderen zijn aanwezig. Ze zien er redelijk gezond uit. Zij hebben hun huid ingesmeerd met een 

mengsel van rood zand en waarschijnlijk geitenvet. Hun kapsel is kunstig ingevlochten. Ook 

hiervoor wordt het smeermengsel gebruikt en versierd met gnoestaartpluimen of dierenhuid,  

bijvoorbeeld van gemsbokken,  prachtig om te zien. Ook de kinderen zijn helemaal ingesmeerd. Is 

dit een bescherming tegen de felle zon? Mannen liggen in de hutjes. Zij kennen geen huwelijk. De 

kinderen van een vrouw kunnen dus van verschillende mannen zijn. De oudere kinderen hoeden de 

geiten, verzamelen voedsel en hout. De Himba’s, die hier wonen, mogen geen koeien hebben. Want 

de boer heeft het gras nodig voor zijn eigen koeien. 

 

De vrouwen maken sieraden en verkopen deze langs de weg of zoals nu aan bezoekers van hun 

dorpje. Na een tijdje komen de kleedjes met sieraden voor de dag en er wordt door velen van ons 

wat gekocht. 
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Door hun vingers op te steken, maken zij bekend, hoeveel zij willen hebben voor een sieraad.  

De grootste bedreiging van dit volk is alcohol en helaas ook aids.  

Na een uur verlaten wij het dorpje weer. Er zijn heel wat foto’s gemaakt. 

Wel blijven wij met veel vragen zitten. Is het liefdadigheid van Andrea of gebruikt zij dit volk. Zij 

vroeg n.l. wel geld voor de excursie met toelichting/bezichtiging. 

Op de terugweg laat Ben de bus stoppen, hij is de eerste van de groep die misselijk is, bijna de 

helft van onze groep is die avond of de volgende dag ook ziek. Wat de oorzaak is, wordt niet 

duidelijk. 

 

Dette 

Dag 11, 11 augustus. Kavita – Khorixas Restcamp, bezoek Petrified Forest    

Na het ontbijt werden de koffers weer in de bus geladen en we vertrokken naar ons volgend 

adres. Onderweg zag onze gids een pofadder voor de bus langs over de weg kruipen. We stopten 

om hem van dichtbij te zien, maar de slang was ons te vlug af en verdween in het gele gras. 

Pogingen van Louis om hem met een stok nog te voorschijn te laten komen, mislukten.  

Na een korte fotostop bij een groep bomen reden we verder naar een tankstation waar ook een 

supermarkt was voor boodschappen en geld pinnen. Aangekomen op het restcamp konden we nog 

niet in onze kamers. We brachten de tijd door met koffie drinken en lunchen. Om 14.00 uur waren 

we weer gereed om naar het petrified forest te gaan. Onderweg maakten we een stop, om in een 

veld de Welwitschia, een bijna endemische soort die uitsluitend in Namibië en Angola voorkomt, te 

bewonderen. Het is een bijzondere plant, ontdekt door de Duitser Welwitsch in 1865. De plant 

heeft grote, harde bladeren, wordt niet hoog en heeft twee wortelstelsels. Een diepe penwortel 

en wortels die onder de oppervlakte liggen en de nachtelijke nevel die van zee komt, opnemen. Er 

is een vrouwelijke en een mannelijke plant. Het blad groeit heel langzaam, slechts 1mm per jaar! 

De plant wordt heel oud. Dieren eten er niet van, behalve de zebra. Die kauwt het blad en spuugt 

het weer uit. Onze gids wees ons er op dat onder het blad een stam zit, dus eigenlijk is deze plant 

een boom.  

 

We vervolgden ons uitstapje naar het versteende woud. Ook iets dat heel uniek was. Blaukrans 

heette de bezochte plek. Het is een gebied waar in het verre verleden bomen stonden en die door 

diverse bodemprocessen nu versteend zijn. Aan het begin van de wandeling waren de 

overblijfselen betrekkelijk klein, maar naarmate we verder het gebied in gingen, konden we 

duidelijk de boomstammen herkennen en uiteindelijk complete versteende bomen zien, waar 

enkelen van ons op gingen zitten.  

 

Na deze bijzondere wandeling gingen we weer terug de bus in, naar het restcamp waar we deze 

nacht logeerden.  

 

Ursula 

Dag 12, 12 augustus. Khorixas – Henties bay, via Twijfelfontein    

Vandaag een lange rit naar de kust voor de boeg. Voor het ontbijt werd de aandacht weer 

getrokken door twee soorten fraaie sunbirds die voedsel haalden uit de bloemen van een 

Eritrinaboom , namelijk de Marico honingzuiger (Marico sunbird) en de Roodborst honingzuiger 

(Scarlet-chested sunbird). Na het inladen van de bagage en nadat iedereen voorzien was van 

water, gingen we langs dezelfde route naar de rotstekeningen van Twijfelfontein, een  ‘World 

Heritage’  van de Unesco. Voor degenen die gisteren in de ziekenboeg waren beland, was er nu ook 

de mogelijkheid om de Welwitschia mirabilis te zien,  een must voor Namibiëgangers.  De weg 
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voerde door een prachtig deel van Damaraland met bergen van zeer oud gesteente , vaak 

verrassend grillig. Twijfelfontein bleek een toeristische hotspot met voor Namibische begrippen, 

veel toeristen. De wandeling zou zo’n anderhalf uur duren en over ongelijk terrein gaan met 

klimmen en dalen over rotsblokken. Reden voor enkele deelnemers om te kiezen voor een bezoek 

per bus aan een nabijgelegen hotel met fraai uitzicht op de omgeving. De anderen liepen met een 

vrouwelijke gids mee langs wel twintig oude rotstekeningen met voorstellingen van jagers en 

dieren. De tekeningen waren niet afgeschermd tegen de invloed van de felle zon. Het was een 

fraaie omgeving om door te wandelen met uitzicht op de bergwanden en het brede dal. De Fiskaal 

klauwier (Common fiscal shrike) was hier goed te zien. De wandeling bleek simpeler dan verwacht, 

maar de voorspelde temperatuurstijging begonnen we wel te voelen. Gelukkig was er frisdrank te 

verkrijgen in een soort bezoekerscentrum met informatieborden en -posters. Tijdens het laven 

lieten de Kaapse glansspreeuw (Cape glossy starling) en de Vaalvleugelspreeuw (Pale-winged 

starling) zich goed bekijken. In de omgeving nog twee andere bezienswaardigheden bezocht: de 

zwartgeblakerde Burnt mountain (Verbrande berg) en de Organ pipes, een rivierbedding met 

zuilen van basalt, die meer dan 1 miljoen jaar oud zijn. We waren al zo verwend met veel 

bijzonderheden dat we hier niet meer zo warm voor liepen. Op naar de lunch in een restaurant op 

een kruispunt van wegen in Uis. We hadden ons tevoren gemeld, waardoor de lunch vlot kon 

verlopen.  

Daarna de lange rit naar de kust. Kan het nog leger en kaler? Ja, totdat er werkelijk alleen nog 

maar zand- en steenkorrels zonder plantengroei zijn te zien. Helaas geen tijd om mogelijke 

leeuweriken te spotten. Na enkele uren rijden uren wordt de mistbank in het westen als maar 

groter, de Benguaalse koude golfstroom dient zich aan. Helaas ook de kou. En na al die zonnige 

dagen verdwijnt de zon achter een grijze lucht. Ja, dit is ook Namibië. De Atlantische oceaan. 

Daar staat ons hotel ‘De Duine’, het toont als een hotel aan de Nederlandse kust in een badplaats 

in de winter. Nee toch niet, want er staan palmen in de drooggevallen rivierbedding en er vliegen 

zwarte scholeksters langs en kelpmeeuwen en zitten vele ‘Rooibeksysies’ in de bomen rond het 

hotel. De meeste van ons maken nog gauw gebruik van een half uurtje licht om het strand op te 

gaan of om vanaf de boulevard naar de zee en de vogels te kijken. Binnen maakt de open haard het 

behaaglijk. De goed verzorgde maaltijd smaakt weer prima net als de wijn. Na een lange dag een 

lekker bed met een dik dekbed.  

 

Ben    

Dag 13, 13 augustus. Henties Bay - Swakopmund 

Als we wakker worden schijnt de zon. Een verrassing na de zware bewolking van de middag ervoor. 

Het ontbijt is gepland om 8.00 uur, maar voor wie wil – en dat zijn de meesten – is er om 7.00 uur 

een ochtendexcursie naar het strand en de voor het hotel gelegen groene baai. De 

vogelliefhebbers komen hier weer ruimschoots aan hun trekken. Als nieuwe soorten worden onder 

andere gezien: Whitebreasted cormorant, Whitefronted plover, Common waxbill en de Kaapse mus 

(Cape sparrow) nestelend in de palmen in de baai. Peter en Ben ontdekken in de top van een 

Tamarisk nog een hamsterachtig-achtig zoogdiertje, dat later aan de hand van het boek van Dick 

als de Fourstriped grassmouse wordt gedetermineerd.  

 

Na het als altijd weer overvloedige ontbijt (met als huisregel ‘één ei is geen ei’) gaan we om 9.00 

uur op weg richting Cape Cross, ongeveer 40 km ten noorden van Henties Bay. De lucht is dan nog 

knalblauw, maar al gauw komen de eerste wolken en wordt het grijzer en grijzer. We maken een 

stop bij een uitgegraven zoutmeer. Geen vogels, maar op de rotsen aan de andere zijde van de 

saltroad vinden we diverse bloeiende vetplanten en fraaigekleurde lichenen (korstmossen). Door 

de in deze kuststrook zo vaak voorkomende laaghangende mist doen de korstmossen het bijzonder 
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goed. Volgens de boekjes komen er meer dan honderd soorten in dit gebied voor. Behalve plantjes 

ontdekken we op de kale rotsen nog enkele hagedissen (minstens twee soorten, maar niet nader 

gedefinieerd). 

 

Even later komen we bij Cape Cross. Op deze plek zette in 1486 de eerste Europeaan, de 

Portugese ontdekkingsreiziger Diego Cáo, voet aan wal op Namibisch grondgebied. Als bewijsstuk 

en eerbetoon aan zijn koning liet hij er een stenen kruis plaatsen. Mogelijk werden de Portugezen 

toen al aangetrokken door de Kaapse pelsrobben (Arctocephalus pusillus pusillus)  die zich hier 

massaal op het strand, de rotsen en voor de kust verzamelen. Nu zijn er in ieder geval vele van 

deze grote zeezoogdieren (in totaal zijn er ongeveer 250.000 exemplaren) van zeer nabij achter 

een laag muurtje te bekijken. Een overweldigende ervaring, zowel qua aanzicht, als geur (stank!) en 

lawaai. Tussen de op het strand slapende, zogende en ruziemakende robben ontdekken we enkele 

tientallen jakhalzen die een duidelijke functie blijken te hebben in het ecosysteem. Ze doden alle 

zwakke en stervende dieren. De robben zijn duidelijk met hun aanwezigheid vertrouwd, want ze 

laten de jakhalsen onaangedaan van nabij passeren. Er wordt een walvis gespot in zee. Van de 

vogels zien we behalve veel aalscholvers, ook Jan van Genten. 

 

Bij het monument maken we nog een groepsfoto en daarna gaan we zuidwaarts, richting 

Swakopmund. Onderweg drinken we koffie bij een restaurantje langs de weg, de Fischermen’s Inn, 

waar we ook de meegebrachte lunchpakketten (natuurlijk weer met ei) mogen opeten (en deels 

laten staan, omdat we de enorme hoeveelheid na het overvloedige ontbijt niet op kunnen). Vlak 

voor Swakopmund stoppen we nog bij een zoutmeer waar de zoutwinning druk in bedrijf is. Terwijl 

op de achtergrond de karretjes met zout af en aan rijden naar een fabriekje, zien we op de 

voorgrond een rijke variatie aan vogels. Onder andere Flamingo’s en de Whitefronted plover. Op 

deze plek komen we ook een aantal vertrouwde ‘Nederlandse’ soorten tegen, zoals de Kluut, 

Steltkluut, Kleine zilverreiger en Regenwulp, waardoor ook de minder ervaren vogelaars in ons 

gezelschap opleven en hun kennis kunnen spuien. De meer ervaren vogelaars discussiëren 

ondertussen over de vraag of de hier rondvliegende stern, de Lesser crested tern is of de 

Greater (of Swift) crested tern is. Geconcludeerd wordt dat het om de laatste gaat. 

 

Omstreeks 13.30 uur arriveren we bij hotelpension Prinzessin Rupprecht in Swakopmund, een van 

oudsher Duits georiënteerde badplaats waar veel Duitse toeristen rondlopen. Prinzessin 

Rupprecht, oorspronkelijk een hospitaal, is nu behalve hotel een pension voor bejaarde Duitsers 

(veel broze dametjes en een enkele heer). Terwijl we wachten op de sleutels van onze kamers, 

genieten we van de prachtige binnentuin, vol bloeiende planten, veel Euphorbia’s en Agaven, maar 

ook Stokrozen en tal van andere soorten. Dat deze tuin veel vogels trekt is niet 

verbazingwekkend. We zien er onder andere de Palmtortel, Kaapse mus, Dusky sunbird, Masked 

weaver en Mousebird. 

 

Tot het diner om 7.30 uur is iedereen vrij om de stad in te gaan, de nog resterende koloniale 

huizen te bekijken en (de laatste) inkopen te doen. In het centrum van het stadje rijen de Art and 

Craft-winkels zich dicht aaneen en er zijn ook enkele mooie boekhandels. Boeken van de Zuid-

afrikaanse Antjie Krog vinden gretig aftrek. 

 

Het diner vindt plaats in Kückis Pub, een fish and grill restaurant op loopafstand van het hotel. 

Het is er erg druk, maar het bedienend personeel is aardig ondanks het feit dat we de meest 

uiteenlopende gerechten bestellen. Ger, die nog wat last heeft van zijn ingewanden en niet 

helemaal lekker is, kiest voor een opmerkelijk menu: eerst oesters, dan tomatensoep en als toetje 

Irish coffee. Het smaakt hem uitstekend. Na afloop hoeven we alleen nog onze portemonnee te 

trekken voor de drankjes. Het eten wordt (ook deze keer) betaald uit de pot, die dankzij het 



 25

verstandig beheer van Jopie (en de gunstige koers) onuitputtelijk lijkt te zijn. We zijn voor ons 

doen laat, namelijk pas om 10.30 uur thuis. Voor Ger nog net op tijd om de wasbak te bereiken. 

 

Marga en Peter  

Dag 14, 14 augustus. Swakopmund en Walvis Bay 

Nadat de gebruikelijke ochtendmist was opgetrokken, mooi zonnig maar niet al te warm weer. 

’s Morgens ontbijt om 7.30 uur. Met de groep richting Walvis Bay gereden. Bij Walvis Bay naar 

zeevogels gekeken. Roze pelikanen, Aalscholvers (White-breasted en Cape), gewone Kluten en 

enkele steltlopers gezien. Natuurlijk ook meeuwen, Hartlaub’s en Cape. Langs de baai (de Walvis 

Bay Lagoon) gelopen. Hier was een groot aantal Kompaskwallen aangespoeld. De bus was al wat 

verder gereden, weer ingestapt en een wat minder interessant stuk overgeslagen, daarna weer 

verder gelopen. Er werd een raar soort Tureluur gespot, bleek later toch een Groenpootruiter te 

zijn. Voor het eerst van m’n leven Reuzensterns gezien, wat een enorme joekel van een rode snavel 

hebben die! Grey heron, Groenpootruiters, Kleine zilverreigers en een groepje White-fronted 

plovers, dat druk heen en weer rende en vloog.  

 

Weer verder gereden richting Zoutpannen. Een enorm grote groep Flamingo’s gezien op grote 

afstand. Vnl. Lesser, maar ook een aantal juveniele en volwassen Greater. Daar zaten in de baai 

een paar groepen Aalscholvers tussen.  

 

De lunch (meegenomen van het hotel) gebruikten wij in een Jachtclub, vlakbij de vertrekplaats van 

de eerste wandeling die ochtend. Ditmaal was de lunch voortreffelijk, veel beter dan anders. 

Terwijl wij zaten te eten, kwamen er een stuk of tien Pelikanen langs die een prachtige vlieg- en 

zwemshow weggaven. We zaten eerste rang! Er legde ook een vissersbootje aan dat behalve een 

aantal toeristen, ook een pelsrob aan boord had. Inderdaad was er - heel ver - een robbenkolonie 

te zien, daar hoorde hij vast thuis. 

 

Na de lunch teruggereden naar de Zoutpannen en de baai met de flamingo’s, die we nu van een iets 

andere positie, veel dichterbij, gingen bekijken. Daar waren ook wat gewone kluten te zien. En 

mooi gezicht. Een paar groepen “vogelaars” die te ver dreigden te lopen, geprobeerd  op afstand 

te houden. 

 

Na enige tijd weer teruggereden richting Swakopmund. Gestopt bij een 75 meter hoog duin met 

rood zand. Daar zijn Julius, Peter en Henk naar boven gelopen. Daar hadden zij een prachtig 

uitzicht op achterland en strand met een scheepswrak. Aan de voet van het duin  lag een steen, 

begroeid met een bloeiende plant (?). Marga ontdekte daar de geheimzinnige tik-tikkrekel, maar 

hoe we ook keken met zijn allen, we konden hem niet vinden. 

 

Verder gereden naar het hotel. Na terugkomst enkele boodschappen gedaan (souvenirs). Met de 

bus naar het restaurant (ditmaal Italiaans). Helaas duurde het nogal lang voordat iedereen zijn 

eten had (tegen 22 uur!). Bovendien waren de porties veel te groot. Omdat onze Namibische gids 

Louis de volgende dag direct na aankomst in Windhoek weg zou gaan, hebben we daar alvast 

officieel met een korte toespraak (Dette) afscheid van hem genomen. Daarna weer met de bus 

naar het hotel gereden. 

 

Yvonne 
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Dag 15, 15 augustus. Swakopmund - Windhoek    

Dag 16, 16 augustus. Vertrek Windhoek 

‘s Morgens vroeg met een klein groepje naar de steiger om zeevogels te spotten. Dick was daar al 

eerder geweest en stond weer met telescoop paraat. De Kelp gull en Hartlaub gull waren goed 

vertegenwoordigd, evenals enkele aalscholversoorten, namelijk de Crowned, White-breasted en de 

Cape cormorant. Helaas geen stormvogels.    

 

Na het ontbijt op tijd vertrokken uit het Hotel Prinzessin Rupprecht voor een lange rit naar 

Windhoek. Nog even foto’s nemen van de fraaie bloementuin waar enkele leuke vogelsoorten 

fourageerden: de Cape white-eye en White-backed mousebird. Over de hoofdweg B2 langs Usakos 

en Karibib weer omhoog naar het centraal plateau. De koffie genuttigd in een gemeentelijk 

voorlichtingscentrum met weer veel fraaie Namibische handcrafts. Er was ook een afdeling met 

mooie geweven wandkleden. De lunch buiten in de schaduw onder een Acacia. Nog steeds opwinding 

over voorbij vliegende vogeltjes en roofvogels. In Okahandja was ons rondje door Noord en 

Midden Namibïe voltooid. Zuidwaarts naar Windhoek, waar we in het hartje van de stad logeerden 

in een prettig hotel met alweer een Duitse naam. Na het afscheid van Louis ging ieder nog even 

een paar uur zijn weegs in de stad of deed voorbereidingen voor de verdere reis. ‘s Avonds met 

Dennis ons afscheidsdiner. Een drukbezochte megatent waar de beter gesitueerde Windhoekers 

komen om lekker (en veel) te eten en te drinken. Ondanks het kabaal lukte het toch om er een 

gezellige afscheidsavond van te maken. Dette sprak aardige woorden tot Dennis, deels in het 

Afrikaans. Ger sprak ludieke, beeldende woorden tot ondergetekende. Niet te overtreffen was 

het unieke afscheidkado, een soort poeziealbum vervaardigd en aangeboden door Vera. Alle 

deelnemers hadden hierin een stukje ter herinnering aan de reisleider geschreven. Een mooiere 

evaluatie van een prettig verlopen reis in prima gezelschap, kun je je niet voorstellen. Tot slot 

gestoeid met data voor de reünie. Het werd november.  

 

In de bus, terug naar het hotel en de laatste voorbereidingen voor de terugreis of doorreis 

morgen. Afscheid genomen van Han, Kees, Julius en Yvonne die nog één of twee weken aan de reis 

vast knopen.   

 

Na een korte nacht een vroeg vertrek naar het vliegveld dat 40 km ten oosten van Windhoek ligt. 

Het is koud en nog donker. Op het vliegveld hartelijk afscheid genomen van Iet, Ursula, Marga, 

Peter, Vera, Ger en Dick. Zij vertrekken naar huis. 

 

Dette vliegt door naar Johannesburg en Henk en Ank halen een auto op bij het vliegveld. Ook voor 

Ben en mij begint een nieuwe reisweek. Het voelt nog dubbel. 

 

Jopie 

 

Bijlage 1 

Plantenlijst Namibië 
 
Tijdens de Namibië-reis hadden we de ervaring dat je qua planten echt in een ‘vreemde’ wereld 

terechtgekomen was. We voelden ons weer beginnend KNNV-er die thuis het Vogelmuur op naam 

probeert te brengen. Onze problemen werden nog vergroot doordat we moesten botaniseren in 

het droge seizoen van een extreem droog land. We zagen dus vooral blad- en bloemloze takken 

met doornen, of liever, doornen met takken want vrijwel alles wat in dat land groeit is tot de 
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tanden gewapend. Verreweg de meeste planten die we zagen waren dus niet alleen nieuw voor ons, 

maar bovendien beschikten we niet over een flora waarmee we onze vondsten konden 

determineren. Wel was er een algemene natuurgids voor planten en dieren van zuidelijk Afrika 

(Carruthers, 2008), maar die was uiterst incompleet. Daarnaast was er een bomengids voor heel 

zuidelijk Afrika (van Wyk/van Wyk, 1997) en een gidsje waarin een aantal soorten bomen en 

struiken in centraal en noord Namibië worden beschreven (Berry/Loutit, 2005) en tenslotte een 

boekje over het plantenleven van de Namib-woestijn (Burke, 2006).  

In de bomengids staan ruim 1000 soorten beschreven, maar recent is een gids uitgegeven met 

2400 soorten, plus 200 soorten exoten! Zuidelijk Afrika behoort tot de gebieden met de grootste 

biodiversiteit ter wereld, in het bijzonder delen van Zuid- Afrika. Veel plantenfamilies die in 

Namibië voorkomen komen niet in Europa voor.  

Bij een bloeiende accaciasoort bekeken we de bloemen, in de verwachting dat het een 

vlinderbloemige zou zijn, maar we kwamen er achter dat deze tot de Mimosa-familie behoort. En 

bedachten toen opeens dat de wetenschappelijke naam van ‘onze’ Acacia Robinia pseudo-acacia 

luidt.. 

Kortom: de plantenlijst hieronder is kort. Het zij zo. Het ervaren van zo’n ‘vreemde’ 

plantenwereld, je onthand voelen als plantenmens, is trouwens ook leerzaam en boeiend.  
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Wetenschappelijke 

naam 

Afrikaanse/ 

Engelse naam 

Bijzonderheden 

Acacia erioloba Kameeldoring/Camel thorn Mimosaceae. Boom.Maakt grote, 

harde, fluwelig behaarde peulen. Zeer 

algemeen 

Acacia nebrownii Slapdoring Mimosaceae. Struik. Heel algemeen 

Aizoanthemum rehmannii  Aizoaceae. Kruid.Aan de rand van 

Etoshapan. Gele, oppervlakkig op een 

Nachtschade gelijkende bloem. Zeer 
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succulent. ’t Zout lijkt op de blaadjes 

te liggen.Laag, 10 cm. 

Blepharis subvolubilis (of 

obmitrata)  

 Acanthaceae. Kruid. Blauwe 

Euphrasia-achtige bloemen in kransen 

van 4. Zeer stekelig. 

Boscia albitrunca Shepherd’s tree Capparaceae. Kleine boom. Opvallend 

witte stam 

Chloris gayana  Poaceae. Kruid. Soort vingergras. 

Algemeen. 

Colophospermum mopane Mopanie/ Mopane Fabaceae. Boom of struik. 
Tweevleugelige bladeren. Bezuiden 

Windhoek niet gezien. 

Commiphora sp Berg-myrrhe; Kanniedood Burseraceae. Boom. 
Cyperus rupestris  Cyperaceae. Kruid. Terrein van Lion’s 

lodge 

Dichrostachys cinerea Sekelbos/Sicklebush Mimosaceae. Struik of kleine boom. 
In elkaar gedraaide peulen. Algemeen. 

Erythrina lysistemon Breëblaarkoraalboom; Gewone 

koraalboom/  

Coral tree 

Fabaceae. Boom. Gewone koraalboom. 

Cultuurplant. Plantsoen van Tsumeb. 

Voluit bloeiend, vrijwel zonder blad. 

Helichrysum adenocarpum  Asteraceae. Kruid. 
Helichrysum roseo-

urveum 

 Asteraceae. Kruid. Bij 

bezoekerscentrum rotstekeningen. 

Hyphaene petersiana Makalaniepalm/Waaierpalm/Fan 

palm 

Arecaceae. Boom. Hoge palm met 

ronde vruchten. 

Kigelia africana Worsteboom/Sausage tree Bignoniaceae. Boom. Blad geveerd als 

walnoot. Deelbldrn stekelig getand. 

Pachypodium lealii Bottelboom/Bottle tree Apocynaceae. Boom. O.a. op terrein 

Kevita lodge. 

Rhus lancea Karee/Karee Anacardiaceae. Boom. Drietallig lijn-

lancetvormige deelbladeren. 

Groenblijvend. Bloeiwijze: fijne gele 

hangende pluim. 

Sesamothamnus sp Transvaalse sesambos/ 

Largeleaf sesamebush 

Pedaliaceae. Struik.Warrig, zeer 

stekelig. 

Spirostachys africana Tambotie Euphorbiaceae. Boom. Hoge boom met 

kleine bladeren. Euphorbia 

Tapinanthus oleifolius Vuurhoutje/Lighting 

matches/Mistletoe 

Loranthaceae. Halfparasiet. Enkele 

malen (Waterberg) gezien. Vooral op 

Kameeldoring (Acacia erioloba) 

Terminalia prunioides Sterkbos; Deurmekaarboom/ 

Purplefruit clusterleaf 

Combretaceae. Kleine boom of struik. 
Massaal in en buiten Etosha; rode 

gevleugelde vruchten 

Welwitschia mirabilis  Welwitschiacea. Naaktzadige. Kruid. 

In Namib-woestijn, uiterst zeldzame 

endeem, die heel oud kan worden en 

perfect is aangepast aan een extreem 

droog milieu. Vele mannelijke en 

vrouwelijke exemplaren nabij 
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Khorixas. 

Zygophyllum simplex  Zygophyllaceae. Kruid. Saxifraga-

achtige plant. Bij rotstekeningen. 

   

Soorten die ook in Nederland voorkomen 
Capsella bursa-pastoris Herderstasje  

Lactuca serriola Kompassla  

Medicago lupulina Hopklaver  

Senecio viscosus Kleverig kruiskruid  
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Bijlage 2  

Zoogdierenlijst 
Waargenomen zoogdieren tijdens de KNNV-reis naar Namibië in de periode van 1 tot en met 16 

augustus 2008 met aanvullende informatie.   

Redactie Dick Brand en Julius Röntgen.  

 

• Systematiek en Engelse naamgeving cf. Chris en Tilde Stuart, 2007.  Nederlandse namen 

cf. Th.Haltenorth/H.Dillon. 1979.  

•  Cursief = of  niet waargenomen maar aanwezigheid wel vastgesteld of levend in kleine 

afgesloten percelen van enkel hectares dus “in gevangenschap”. Opgemerkt  wordt: vele 

dieren in Namibie zijn verplaatst en niet leven op particuliere afgesloten terreinen.  Ook 

het Etosha Nationaal en het Waterbergplateaupark vormen een afgesloten “wildbaan”.  In 

Damaraland lopen alle dieren nog “vrij” rond.   

 

 

Vleermuizen (Chroptera) . 

Regelmatig werden vleermuizen - ook forse – waargenomen maar determinatie was niet mogelijk.  

 

Apen en Halfapen (Primates)  

Papio cynocephalus ursinus - Savanna baboon –  Baviaan 

In vlakten bij Waterbergpark.  Diverse groepen tot 30 3exemplaren.  Verder enkele in 

Damaraland.  

 

Knaagdieren (Rodentia)  

Xerus inauris - Southern African Ground Squirrel – Kaapse Grondeekhoorn  

Bij de lodge in Waterberg.   Etosha: Halali drinkplaats 3 jonge exemplaren.  

 

Rhabdomys pumillo – Four-striped Grass Mouse -  ... 

! exemplaar in kustbosje met tamarisken in Henties Baai op 13 augustus.  

 

“Land”roofdieren (Carnivora  ) met jakhalzen (Canidae),  mongoesten (Herpestidae),  hyena’s 

(Hyaenidae) en katten (Felidae) 

* Canis mesomelas  - Black-backed Jackal - Zwartrugjakhals  

Regelmatig waargenomen in Etosha,   >10 exemplaren aanwezig in persrobbenkolonie bij Kaap 

Kruis. Verdere waarnenmingen: solitaire exemplaren bij Sissusvlei en in het gebied rond Solitaire 

ten noordoosten van Sesriem 

 

* Mungo mungo -  Banded Mongoose – Gewone of Zebramangoeste  

Familiegroep van >.25 exemplaren aanwezig in fort Namutoni (Etosha).   
  
* Cynictis penicillata – Yellow mongoose – Gele Mongoeste  
Kleine gele mongoeste op het terrein van de  Cheetah Foundation. 8 augustus.  

 

* Crocuta crocuta -  Spotted hyena – Gevlekte hyena 

Achtereenvolgens 2 exemplaren in de avond waargenomen bij Moringa-drinkplaats  bij Halali 

(Etosha)   Voorts:  Ursula Wittbrod hoorde in Aobalodge’s nachts de roep van de hyena.  
 

* Felis sylvestris lybica – African Wild Cat – Afrikaanse wilde kat  
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In ochtendschemering 1 exemplaar jagend op zandhoenders  bij Moringa-drinkplaats bij Halali 

(Etosha) 

 

* Acinonyx jubatus – Cheetah – Jachtluipaard 
Alleen op terrein Cheetah Conservation Fund. Zie dagverslag. Van 8 augustus.  
 

* Panthera leo – Lion – Leeuw  

In Etosja drie waarnemingen: een groep van 5 rustend bij Wolfsnes (noordoostelijk van 

Okaukuejo), een lopende leeuwin bij Charitsaub en een  koppel bij Halali.  

Etosha- Guidebook  populatieschatting voor Etosha: 180-220.    

Voorts ook op terrein Kavita Lion Lodge. Zie dagverslag,  
 

* Panthera pardus – Leopard – Luipaard 
Een springbokprooirest in boom langs weg Namutoni – Von Linquist Gate (Etosha)   
 

Buistandigen (Tubulidentata) met  aardvarkens (Orycteropodidae) 
*  Orycteropus afer – Aardvark – Aardvarken 
Op terrein Aobi-lodge grenzend aan Etosha: sporen en uitgegraven hol.    
 

Olifanten (Proboscidea/Elephantidae)   

* Loxodonta africana – African Elephant – Afrikaanse olifant  

Regelmatig in Etosha waargenomen. 2 stieren langs de weg. Andersson’s Gate – Okaukuejo. Enkele 

familiegroepen  (ca. 25) bij Olifantsbad-“drinkplaats”.  Enkele stieren op route Halali – Namutoni. 

Etosha-Guidebook:  populatieschatting: 1900 -3000.  

 

Onevenhoevigen (Perissodactyla) met paarden.(Equidae) en neushoorns (Rhinocerotidae)  

* Equus quagga- Plains Zebra – Vlaktezebra van zuidelijk Afrika 

Frequent waargenomen in Etosha.  Aobalodge: 4 exemplaren bij drinkplaats bij de lodge.   

Etosha-Guidebook  populatieschatting:  14 500 – 21 300.  

 

* Diceros bicornis – Hook-lipped Rhinoceros – Puntlipneushoorn 

1 exemplaar in de avond langdurig waargenomen bij Moringa-drinkplaats (met likzoutvoorziening) 

bij Halali (Etosha).  Voorts werden op het Waterbergplateau sporen gevonden.   

 

Evenhoevigen (Artiodactyla) met varkens (Suidae),  giraffen (Giraffidae) en antilopen (Bovidae) 

* Phacochoerus africanus – Common Warthog – Wrattenzwijn  

Frequent waargenomen in Etosha.  Waterberg idem. Ook regelmatig op de route Windhoek –

Etosha en op route in Damaraland. 

  

* Giraffa camelopardalis – Giraffe – Giraf 

Regelmatig waargenomen in Etosha.  Etosha -Guidebook populatieschatting: 2660 - 3475 

Voorts regelmatig op route rond Etosha en in Damaraland.   

. 

* Tragelaphus oryx – Common Eland – Elandantiloop 

Waterberg: 1 (2?) stier op het plateau waargenomen.  Niet in Etosha waargenomen. Etosha-

Guidebook populatieschatting: 1000 – 2325.  

 

* Tragelaphus strepsiceros – Greater Kudu – Grote koedoe 

Frequent waargenomen in Etosha.  Etosha-Guideboek populatieschatting:  700- 1200. Voorts 

regelmatig op route rond Etosha en in Damaraland.   
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* Hippotragus equinis – Roan Antelope – Basterdgemsbok 

Waterberg: groep van 5 exemplaren bij drinkplaats op plateau.  
 

* Hippotragus niger – Sable Antelope – Sabelantiloop 

Waterberg: 2 keer 1 stier (bok?)  bij drinkplaats op plateau.  Het gaat om vanuit de Caprivistrook 

geintroduceerde dieren.   

 

* Oryx gazella – Gemsbok (oryx) – Gemsbok 

Frequent waargenomen in Etosha.  Etosha-Guidebook populatieschatting voor: 5500 - 7800.  

Voorkomen buiten Etosha: op diverse plaatsen in het afgesloten gebied van de Kalahari Anib 

Lodge bij Mariental ten zuiden van Winhoek.  

 

* Connochaetes taurinus – Blue Wildebeest – Blauwe gnoe 

Frequent waargenomen in Etosha,. Etosha-Guidebook populatieschatting voor: 3400 - 5900. Deze 

typisch “trek””soort soort is indertijd door het inrasteren van Etosha sterk in aantal afgenomen 

maar nu stabiel.   

 

* Alcelaphus buselaphus – Red Hartebeest – Gewoon hartebeest 

Enkele keren waargenomen in Etosha (x exemplaren).  Etosha-Guidebook populatieschatting: 900 

- 2000.   Voorts in het Waterbergplataeupark (? 8 – 10 exemplaren) .  

 

* Aepyceros melampus petersi - Blackfaced Impala – Zwartgezicht impala 

Regelmatig waargenomen in Etosha. Etosha-Guidebook populatieschatting voor Etosha: plusminus 

1500.  

 

* Antidorcas marsupialis – Springbok – Springbok  

Zeer frequent in Etosha wwaargenomen. Etosha-Guidebook populatieschatting: 14 000 – 21 500.  

Voorts ook regelmatig rond Etosha, in Damaraland, in Daan Viljoen Gamepark , ca. 15 km ten 

westen van Windhoek en overal verspreid door heel Namibië.   

 
* Madoqua damarensis -  Damara Dik-dik – Damara dikdikantiloop 

Waterberg 2 exemplaren bij restaurant.  
 

* Raphicerus campestris – Steenbok – Steenbokantiloop 

Enkele keren in Etosha waargenomen.  

 
* Sylvicapra grimmia – Common duiker – Gewone duiker  

Enkele keren in Etosha waargenomen.  Voorts 1 exemplaar bij drinkplaats op plateau Waterberg.  

 

Carnivora  (“zee”roofdieren) met Otariidae (zeeleeuwen en pelsrobben)  

* Arctocephalus pusillus - Cape Fur Seal – Kaapse pelsrob 

Talrijk aanwezig in de kolonie bij Kaap Kruis.  Ook vastgesteld bij Swakopmond en Walvisbaai.   

 

 

Whippomorpha (walvissen en dolfijnen) met Delphinidae (dolfijnen) 

* Globicephala melas – Long-finned Pilot Whale – Indische griend  

Kaap Kruis/ 13 augustus 2008:  2 kleine zwarte walvissen met meloenhoofd, grote rugvin  die 

gelet op het gebied aan deze griendensoort worden toegeschreven  
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