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ZUID-AFRIKA
WIL DÓÓR Van avontuurlijke roadtrips en legendarische feestjes 

op dakterrassen tot spectaculaire surfgolven en 
verfijnde shared dining: óók dat is Zuid-Afrika. En als je 
er dan toch bent, pak je de ‘Big Five’ natuurlijk ook mee.



 HIPPE KOFFIE- 
 TENTJES EN 

 RESTAURANTS 
 VIND JE IN 

 KLOOF STREET 

OP REIS

Koffiebar ‘LOCAL  
at Heritage Square’ 
op Bree Street.

Van pizza tot 
sushi: op Long 
Street kun je 
de hele wereld 
op je bord 
krijgen

‘SHARP SHARP!’ Het is zaterdagochtend tien 
uur en de Neighbourgoods Market in Kaapstad 
stroomt langzaam vol. Hier in The Old Biscuit 
Mill – een oude koekfabriek, die is omgetoverd 
tot een waar food- en shopwalhalla –  begroet 
Mandela’s generatie van hoop elkaar cool met 
sharp sharp – ‘Alles is oké’ –  om vervolgens een 
café latte te bestellen. 
Of voor wie het gisteren net iets té gezellig was: 
een croissant met ei en wilde champignons. De 
dj is vooralsnog de enige die zijn dreadlocks rit-
misch heen en weer beweegt. Dat is later op de 
middag wel anders wanneer we door het popu-
laire Kloof Street lopen, waar koffietentjes, res-
taurants en clubs als Yours Truly nog net niet uit 

hun voegen barsten. Slechts 
enkele lege panden herinneren 
ons aan de zware lockdowns 
die hier zijn geweest. Een don-
kere tijd die zeker niet wordt 
vergeten, maar Zuid-Afrika 
wil dóór, het leven vieren, zo 
horen we uit verschillende 
hoeken. 
Dat blijkt wel wanneer we de 
volgende dag een clubje djem-
bé spelende trommelaars op 
Long Street passeren en door 
een voorbijganger spontaan 
worden uitgedaagd om een 
dansje te maken. 

114 BOCHTEN
Gelukkig staat de iconische 
Tafelberg, onlangs verkozen 
tot een van de zeven nieuwe 

wereldwonderen, ook nog steeds ‘steady as a 
rock’. Er is een kabellift naar boven, maar met 
duizend wandel- en klimroutes naar de 1068 
meter hoge top is het tegenwoordig dé plek 
voor een stevige training. Naast het fenomenale 
uitzicht over de stad worden we dan ook getrak-
teerd op een dozijn ultrafitte sportlijven. Vanaf 
hier vangen we alvast een glimp op van Chap-
man’s Peak Drive. Deze slingerende weg met 114 
bochten, is een duizelingwekkende ervaring die 
je hart letterlijk en figuurlijk sneller laat kloppen. 
Hagelwitte stranden, wuivende palmbomen en 
spectaculaire kliffen wisselen elkaar hier in rap Uitzicht op Noordhoek Beach vanaf Long Beach

De Three Rondavels 

De befaamde wijnbar 
Penny Noire

Een explosie van kleuren op Long Street

3 X GO LOCAL IN 
KAAPSTAD

1 Misschien wel het lekkerste Afrikaanse 
toetje: malva pudding, een zoete cake 

met een soort custard. Bij Kloof Street House 
op Kloof Street lik je er nog net niet je vin-
gers af. www.kloofstreethouse.co.za

2 Penny Setti is een Zambiaanse somme-
lier met een verfijnde neus voor lokale 

wijnen, die je in haar wijnbar Penny Noire 
op de Bree Street kunt proeven. www.local-
heritage.co.za

3 Tapas in Kaapstad? Jazeker, La Parada 
op Bree Street is niet voor niets al jaren 

een begrip. www.laparada.co.za
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tempo af. Om het ‘sharp sharp’ te houden stop-
pen we onderweg bij Houtbay Coffee. Misschien 
wel de lekkerste, gebrande koffie van de Kaap. 
Met een beetje geluk tref je er net als wij de ei-
genaar, Paul John Myburgh, en vertelt hij je over 
zijn bijzondere tijd met de bosjesmannen. Hoe 
hard de zoetigheden je hier ook toeschreeuwen, 
laat ruimte over voor het tongstrelende eten van 
het iets verderop gelegen Foodbarn in Noord-
hoek. Een relaxte plek gerund door de voormali-
ge chef-kok van het bekroonde restaurant La 
Colombe in Kaapstad. 

ROUTES
Autorijden blijkt in 
Zuid-Afrika trouwens ver-
rassend goed te doen. Naast 
het links rijden en het ont-
wijken van enkele gaten in 
het wegdek zijn het vooral 
de (veiligheids)regels die 
even onze extra aandacht 
vragen. De belangrijkste: 
niet in het donker de straat 
op, geen lifters meenemen 
en bij het rijden altijd je 
auto op slot doen. O, en bij 
een gelijkwaardige kruising 
heeft diegene die het eerste 
aankomt voorrang. 
Uiteindelijk hebben we met 
talloze, bejubelde autorou-
tes vooral moeite met het 
bepalen van onze vervolgroute. Het wordt de 
Panoramaroute vanwege de tientallen unieke 
natuurverschijnselen. Een schot in de roos, al 
vergeten we in al ons enthousiasme helaas een 
muntje te gooien in de natuurlijke ‘wensput’ van 
Bourke’s Luck Potholes. 
Eenmaal in het dorp Graskop aangekomen, zit-
ten we meteen dicht bij het Kruger Park, het 
beroemde wildpark. Eerlijk is eerlijk, het moment 
dat we een kameelperd zien – Afrikaans voor 
‘giraffe’ – beginnen we spontaan Hakuna Ma-
tata te zingen. Iets waar we direct mee stoppen 
bij de aanblik van een luipaard. 
Een wandeling door het park slaan we zodoende 
even over, maar een overnachting in een safa-
ritent midden in het aangrenzende Balule pri-

OP REIS

Uitzicht vanaf Tafelberg

Surfen op Llandudno Beach

Gekleurde strandhuisjes op Muizenberg Beach 

HAGELWITTE 
STRANDEN, 
WUIVENDE 

PALMBOMEN EN 
SPECTACULAIRE 

KLIFFEN WISSELEN 
ELKAAR AF 

3 X STRAND IN ZUID-AFRIKA

1 Hier kom je om te flaneren en paraderen. De sfeer op 
Clifton 4th Beach is relaxed en het is het enige Blauwe 

Vlag strand van de vier Clifton-stranden  – een keurmerk 
voor goede kwaliteit, fijne faciliteiten en schoon water.

2 Llandudno Beach is wat je noemt een stukje paradijs op 
aarde. Hier kun je surfen, snorkelen én eindeloos over 

de zee staren.

3 Blouberg Beach het kitesurfwalhalla, maar ook de plek 
met een fenomenaal uitzicht op de Tafelberg.

Olifant in Kruger Park

Met een jeep door Balule Nature Reserve

Zuid-Afrika zit vol prachtige vogels

 MET EEN  
 LOKALE GIDS 
 ZIE EN LEER 

 JE MEER 
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véwildreservaat zeker niet. ‘Self drives’ zijn hier 
tegenwoordig trouwens helemaal in, maar onze 
ervaring: met een lokale gids zie en leer je meer. 
Daarbij kunnen de rangers na de pandemie je 
support goed gebruiken. 

OP WEG 
Dat het leven voor veel Afrikanen van kleur nog 
steeds overleven is, wordt ons pijnlijk duidelijk 
tijdens een door Lebo’s Soweto Backpackers ge-
organiseerde fietstocht door township Soweto 
in Johannesburg. Het moet gezegd, de eerste 
minuten hobbelend over de modde-
rige zandwegen langs krakkemikkige 
huisjes voelen onwennig – alsof we 
ongenode gasten zijn. 
Niets is minder waar, aldus onze 
gids, die door middel van verhalen 
de historie overdraagt. Bovendien 
profiteert de hele gemeenschap 
van de opbrengsten. En had Nelson 
Mandela niet juist zo’n vertrouwen 
in dát stuk medemenselijkheid in 
ieder van ons? Met die gedachte 
popt automatisch het beeld op van 
de gemêleerde groep dansende 
jongeren in Kloof Street. Gevolgd 
door de woorden van één van hen: 
“We hebben een lange weg te gaan, 
maar we zijn onderweg. En precies 
dat maakt Zuid-Afrika nú zo geweldig. Hier voel 
je dat je leeft.” 

22-
DAAGSE

GROEPSRONDREIS
ZUID-AFRIKA
Beleef de Grand Tour Zuid-Afrika met de 
ANWB. Over de Panoramaroute naar het 
Krugerpark, via Swaziland en de Drakens-
bergen naar de kust. En we volgen de tuin- 
en wijnroute naar Kaapstad. Ga je mee?

Inbegrepen
• rechtstreekse vlucht 
KLM: Amsterdam-Johan-
nesburg, Kaapstad-Am-
sterdam incl. ruimbagage
• 20 overnachtingen incl. 
ontbijt, 1x diner
• rondreis per airco bus
• ANWB reisleiding
• stadstour Pretoria, 
Knysna en Kaapstad
• bezoek Stellenbosch met 
wijnproeverij
• boottocht meer St. Lucia 
• uitgebreid excursie- 
programma incl. entree-
gelden en gamedrives  
Ledenvoordeel: ANWB- 
cadeaukaart € 15 (1 p.b.) 

 
Geen verborgen kosten!
De prijzen zijn inclusief 
reserveringskosten, SGR, 
Calamiteitenfonds en 
CO2-compensatie. 
Informatie en boeken op 
anwb.nl/k5afrika

Niet inbegrepen: optionele 
excursies, fooien, bijdrage 
fooienpot ca. € 55 (niet 
verplicht).

SCAN & BOEK

€ 2518
vanaf

p.p.

OP REIS

3 X DOEN IN ZUID-AFRIKA

1 Word wakker tussen de Big Five in het Parsons 
Hilltop Safari Camp in het Balule Nature Reser-

ve. www.parsonshilltop.com

2 Huur een kayak bij Kayak Cape Town en peddel 
naar  Boulders Beach om pinguïns weg van de 

massa te zien. www.kayakcapetown.co.za

3 Hoor de verhalen achter de prachtige graffiti ’s 
in Kaapstad tijdens een street art tour bij Baz-

Art.  www.baz-art.co.za


