
TOURS & TIPS

LIMPOPO & 
MPUMALANGA

MÉÉR DAN 
SAFARI

Een koude ochtend in de Afrikaanse bush. 
Vanuit een 4x4 zie je hoe de knalrode opgaande 
zon het prehistorische landschap van verdorde 
grasvelden en grillige baobabbomen langzaam 
opwarmt. Rijdend over stoffige paden, door 
uitgedroogde rivierbeddingen en over rollende 
heuvels. Tot je ineens oog in oog staat met 
luierende leeuwen, grazende neushoorns of een 
kudde olifanten. Beesten die deze contreien al 
tienduizenden jaren lang doorkruisen. Dát zijn 
dingen die iedereen minstens één keer in zijn 
leven wil hebben meegemaakt. En dingen waar
voor vele toeristen naar de provincies Limpopo 
en Mpumalanga komen, om die safaridroom 
waar te maken in het wereldberoemde Kruger  
park. Toch keren ze vaak terug voor de ándere 
dingen die deze streek te bieden heeft. Zoals de 
magische bossen en bergen van Limpopo. Het 
natuurgeweld van de rotsen en watervallen van 
Blyde River Canyon. En vooral: de vriendelijke 
bewoners met hun unieke Afrikaanse cultuur en 
grote glimlach als handelsmerk. Deze route 
verbindt de hoogtepunten van beide provincies, 
zowel in cultureel als landschappelijk opzicht. 

Een route door het echte Afrika. Het autorijden 
zelf? Dat is van het hoogste kaliber. Dwars 
tussen de zebra’s en giraffes in Krugerpark, 
langs de spectaculaire rondingen van de Blyde 
River Canyon of door de oneindige vlakten van 
Limpopo. En met uitzondering van Pretoria en 
Johannesburg zal het nergens druk zijn. Want 
zodra u Pretoria achter u laat, begint de Grote 
Afrikaanse Wildernis. U rijdt over gewone 
asfaltwegen, doorgaans van goede kwaliteit, 
zelfs in het Krugerpark. Wees wel altijd alert op 
kuilen en slecht wegdek. Voor extra rijcomfort 
is het huren van een 4x4 een aantrekkelijke 
optie.

DE ROUTE (CA. 2000 KM, 
DUUR 3 À 4 WEKEN)

  Begin en eindpunt is Johannesburg Inter
national Airport. Het vliegveld ligt aan de 
noordoostkant van Johannesburg, dus u hoeft 
niet door de (niet overal even veilige) stad te 
rijden. In een dik half uur rijdt u over snelweg 
R21 naar Tshwane, het vroegere Pretoria.

  Tshwane/Pretoria is de bestuurlijke hoofdstad 
van Zuid-Afrika en een aangename, groene 
stad. Een prima plek om te acclimatiseren en 
te genieten van het bruisende stadsleven 
alvorens u echt op pad gaat. Vanaf daar  
rijdt u verder in noordelijke richting over 
hoofdweg N1 richting Polokwane, voorheen 
bekend als Pietersburg.

  Gelijk na Pretoria begint het echte Afrika: 
uitgestrekte vlakten, verdorde velden onder 

Limpopo en Mpulalanga vormen het ‘dak’ van Zuid-Afrika: de meest noordelijke 
provincies van het land, ingeklemd door Botswana, Zimbabwe en Mozambique. 
Hier kom je in eerste plaats om The Big Five te spotten in het Krugerpark. Toch 
heeft de streek nog veel meer te bieden.

knalblauwe luchten en rondavels langs de 
weg. Neem op de N1 de afslag bij Bela Bela 
(voorheen Warmbaths, een stadje geliefd  
om haar warmwaterbronnen) richting het 
Marakele National Park (vlakbij Thabazimbi). 
Wegnummers: achtereenvolgens R516, R511 
en R510.

  Marakele is een woestenij op de rand van 
ruige Waterbergen, en een perfecte plek om 
een paar dagen genieten van de stilte, groot 
wild te spotten en het berglandschap te 
ontdekken. Het eerste ‘safarimoment’ van  
de reis. Vanaf Marakele maakt u door dit 
gebergte een lus terug naar de N1: over de 
wegen R517 en R33, via de plaats Vaalwater. 
Bij Modimolle (vroeger Nylstroom) komt u 
weer op de snelweg.

  Rijd verder over de N1 in noordelijke richting. 
Bij Makhado (voorheen bekend als Louis 
Trichardt) slaat u af richting Thohoyandou 
(R524). Hier betreedt u het gebied van het 
Venda-volk, een mysterieus en kleurrijk 
Afrikaans oervolk. Het decor van deze regio  
is de Soutpansberg: een ruige bergketen die 
vernoemd is naar een serie zoutpannen.

  Verder in oostelijke richting over de R524,  
aan het eind van deze weg bereikt u de Punda 
Maria Gate. Via deze toegangspoort rijdt u 
een gebied binnen dat nimmer door 
mensenhanden is aangetast: het 20.000 
vierkante kilometers tellende Krugerpark. U 
rijdt in zuidelijke richting door deze immense 
wildernis, een woeste safaritocht van meer 
dan 300 km lang. Langs de weg kunt u alles 
verwachten: olifanten, buffels, leeuwen, 
zebra’s, neushoorns...

  Rijdend door het ultieme Afrikaanse 
landschap - uitgedroogde rivierbeddingen, 
baobabbomen, goudgele savannes, stoffige 
wegen - rijdt u naar Skukuza, in het zuiden 
van het Krugerpark. Vanaf daar verlaat u het 
natuurpark via de Phabenigate en neemt u 
de R536 naar Sabie.
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  Vanuit Sabie maakt u een spectaculaire lus 
door een van de mooiste landschappen van 
Zuid-Afrika. Eerst bedwingt u de Long Tom Pass 
naar Lydenburg (weg R37) over een serie 
haarspeldbochten, dwars door het natuurpark 
Sterkspruit Nature Reserve, gebied van kloven, 
glasheldere beken en meer dan 150 vogel- 
soorten.

  Vanuit Lydenberg rijdt u in noordelijke richting 
(R36) naar Mogaba, vlakbij dit gehucht liggen 
de indrukwekkende Echo Grotten. Na Mogaba 
trakteert de R532 u op het allermooiste stuk 
van deze route: deze weg voert u bovenlangs 
de Blyde River Canyon terug naar Sabie. Dat 
betekent weergaloze uitzichten over deze 
diepgesneden, kronkelende rivierkloof. Niet 
voor niets heet dit de ‘Panoramaroute.’

  Vanuit Sabie begint u aan de laatste etappe. 
Over achtereenvolgens de R537, R37 en R539 
(via Hendriksdal en Rosehaugh) naar hoofd  
weg N4. Deze weg gaat over in snelweg N12 
en brengt u terug naar de bewoonde wereld 
en uiteindelijk weer naar Johannesburg 
International Airport. Vroege vlucht? Dan zijn 
er op en rond te luchthaven genoeg hotels te 
vinden.

GAAN DOEN

  PRETORIA (TEGENWOORDIG: TSHWANE) 
De Zuid-Afrikaanse bestuurlijke hoofdstad  
biedt koloniale architectuur en een bruisend 
stadsleven. Mooiste reistijd: oktober-november, 
wanneer Pretoria’s duizenden jacarandabomen 
in bloei staan en de stad compleet paars kleurt.

   WATERBERGEN/ 
MARAKELE NATIONAL PARK

Opwarmer voor het Krugerpark: het Marakele 
safaripark is een prachtige wildernis in de 
Waterbergen, waar glasheldere rivieren de 
oerbossen doorsnijden en olifanten, neushoorns 
en ander groot wild ronddwalen. Vanaf het 
bergplateau heeft u een weergaloos uitzicht op 
de laagvlakte én op een kolonie Kaapse gieren.

  SOUTPANSBERG MOUNTAINS
Bergketen in het hart van Limpopo Province, 
waarvan de rotswanden loodrecht oprijzen uit 

het omringende savannelandschap. Overdag 
kunt u hier wandelen over prachtige paden,  
‘s avonds genieten van ultieme stilte onder de 
knallende sterrenhemel. Magisch.

  VENDA-REGIO
In het noorden van Limpopo liggen dorpen als 
Thohoyandou en Sibasa van het Vendavolk. 
Een trotse stam met een kleurrijke cultuur en 
geroemd om hun verfijnde houtsnijwerk. (Houd 
wat ruimte over in de kofferbak!) Ook kunt u  
in deze regio baden in minerale bronnen,  
‘s werelds grootste baobabboom bewonderen 
en dwalen door het ‘Heilige Bos’.

  KRUGERPARK
Bijna net zo groot als Nederland en leefgebied 
van The Big Five: buffel, neushoorn, leeuw, 
olifant en luipaard. Maar u ziet er ook zebra’s, 
giraffes, nijlpaarden, krokodillen en wilde 
honden. Kortom, dé grote attractie langs deze 
route is het wereldberoemde Krugerpark. Met 
uw huurauto op zoek naar de beesten, slapen 
in een safaritent, ‘s avonds rond het kampvuur 
zitten en ‘s nachts luisteren naar de geluiden 
van de bush. Wereldervaring.

  BEZOEK EEN ‘PRIVATE GAME RESERVE’
In het zuiden van het Krugerpark liggen de 
private game reserves; privédelen van het park 
waar de meeste luxe (en duurste) accommo
daties te vinden zijn. Mala Mala, Sabi Sabi en 
Londolozi zijn enkele van de safarikampen waar 
niets te gek is: van spa’s tot privézwembaden 
tot uw eigen butler.

  LONG TOM PASS
Tussen Sabie en Lydenberg ligt een van de 
mooiste Afrikaanse bergpassen, waar de weg 
omhoog kronkelt over loeisteile haarspeld
bochten naar 2150 meter hoogte. Ook een rit 
door de geschiedenis: ‘Long Tom’ was een kanon 
uit de Tweede Boerenoorlog.

  ECHO GROTTEN
Snikheet onderweg? Dan bieden de Echo Caves 
nabij Mogaba de nodige koele afwisseling. In 
deze grotten – die pas in 1923 per toeval werden 
ontdekt – dwaalt u door een onderaards labyrint 
met schitterende druipsteenformaties.

  BEZOEK EEN TOWNSHIP
Veel lokale touroperators organiseren township 
tours. Tijdens zo’n excursie ziet hoe een groot 
deel van de Zuid-Afrikaanse bevolking woont en 
bezoekt u de schamele woonhuizen, scholen en 
shebeens: een soort kroegen.

  GENIET VAN EEN BRAAI
Zonder braai (barbecue) bent u eigenlijk niet 
echt in Zuid-Afrika geweest. De ingrediënten: 
een kampvuur onder de sterrenhemel, grote 
stukken vlees op het vuur en een ruime keuze 
aan koud bier en lokale wijnen. 

BESTE REISTIJD
 
Dit deel van Zuid-Afrika kunt u het hele jaar door 
prima bezoeken. Sterker nog, het overwegend 
zonnige, droge klimaat behoort tot de fijnste 
klimaten ter wereld. De Zuid-Afrikaanse winter 
(mei - september) is veelal droog, zonnig en 
overdag aangenaam warm (ca. 20 graden), ‘ 
s avonds koelt het wel flink af. Door de schaarse 
vegetatie in die periode is de kans om wild te 
spotten dan het grootst. De zomers (oktober 
- april) zijn een stuk warmer (ca. 26 graden 
overdag) en regelmatig valt er dan een flinke 
bui. Dan komt in sommige gebieden malaria 
voor, raadpleeg huisarts of GG&GD voor 
vertrek. Zie ook: www.lcr.nl

VEILIGHEID

Zuid-Afrika is misschien niet ‘s werelds veiligste 
vakantieland, maar besef dat honderd- 
duizenden toeristen hier ieder jaar zonder 
problemen op eigen houtje rondrijden. 
Bovendien, de landelijke gebieden zijn veel 
veiliger dan de steden. Houd u wel aan een 
aantal voorzorgsmaatregelen: rijd niet ‘s avonds 
(ook i.v.m. kuilen), neem geen lifters mee en 
houd autodeuren op slot. 
 
 

LINKS
 
  www.southafrica.net
  www.golimpopo.com
  www.mpumalanga.com
  www.gauteng.net
  www.sanparks.org/parks/kruger
  www.visitpretoria.co.za
  www.sanparks.org/parks/marakele

Traditionele Afrikaanse hut in Kruger

Kruger park Mpumalanga Vrouwtjesleeuw


