Op safari

De mooiste
wildparken
Serengeti, Masai Mara

TEKST KEES VERPLANKE BRON WHICH TRAVEL

en Ngorongoro zijn magische namen in tv-programma’s over wilde
dieren in Afrika. Voor wie leeuwen, olifanten en neushoorns in het

entree van de parken, drankjes, fooien en
gamedrives inbegrepen zijn. Zo is de fooi
voor gidsen €6-12 per persoon per dag.

wild wil zien, is er een vast rijtje parken en reservaten waar je uit

Kamp of lodge?

kunt kiezen. Wat moet je weten bij de keuze van een safari? Onze

Privélodges zijn doorgaans een stuk comfortabeler dan tentenkampen. Je bent er
verzekerd van elektriciteit en warm water.
Lodges zijn veelal stenen chalets of hutten
met een rieten dak. Vaak hebben ze een
uitkijkpunt vanwaar je het wild goed kunt
zien en organiseren ze nacht- en wandelsafari’s met een bewapende parkwachter.
Voor gamedrives en maaltijden zijn er
strikte schema’s. Een tentenkamp zonder
omheining biedt een spannende bushervaring. Het comfort in de kampen varieert van douchen met een emmer water
tot en met een tent met een hemelbed en
een eigen badkamer met warm water (dan
is een lodge goedkoper). Zo betaal je in het
hoogseizoen (juli-oktober) in het luxe
Mara Plains Camp (Kenia) €650 tot €1825
per persoon per nacht. Daar zijn dan wel
alle maaltijden, de meeste drankjes, parkentrees en twee gamedrives per dag bij
inbegrepen. Zo’n 15 kilometer verderop is
de Keerokok Lodge een stuk minder luxe,
maar ook voordeliger (€440).

Britse collega’s van Which Travel zochten het uit.

VOOR JE CONTACT

opneemt met een reisorganisatie is het goed
om vast uit te zoeken wat voor safari je
precies wilt. Wil je bijvoorbeeld vooral
olifanten en leeuwen zien, dan bepaalt dat
al voor een ﬂink deel welk land en park
geschikt zijn. En wie geen malariapillen
wil slikken, kiest het best de malariavrije
wildparken Madikwe of de Oostelijke
Kaap in Zuid-Afrika. Hoe je wilt reizen is

ook belangrijk. Om lange tochten naar afgelegen parken over hobbelige en stofﬁge
wegen te vermijden, kun je soms vliegen.
Vraag of de ‘gamedrives’ – waarbij je op
zoek gaat naar wild – plaatsvinden in open
minibusjes, dichte auto’s met airco of in
jeeps met open dak en of je gegarandeerd
een raamplaats hebt. Minibusjes moeten
vaak op de weg blijven, terwijl 4x4 het terrein in kunnen. Ook belangrijk is of de

TIPS
ADVIEZEN VAN LEZERS
Check of dieren ergens permanent zijn of trekken.
Wees voorbereid op vroeg opstaan voor de gamedrives.
Formele dinerkleding is overbodig. In veel lodges is een goede
wasservice. Neem een ﬂeecetrui mee, een licht regenjack, een
verrekijker en antimuggenmiddelen.
Ga na of je batterijen/accu’s kunt opladen.
Fotografeer niet continu, geniet ook van het moment.
De natuur is geen dierentuin, verwacht niets, wees ﬂexibel en
geniet ook van de bevolking, de vogels en het landschap.

In een groep of privé?
Bij een groepsreis volg je doorgaans een
standaardroute, terwijl je met een safari
op maat zelf een droomreis kunt samenstellen met een safarispecialist van de
reisorganisatie. Voordeel van de groepsreis is dat alles geregeld is, ook ﬁnancieel

TEST SAFARITIPS

CONSUMENTENBOND REISGIDS
JAN/FEB 2015

47

3 SOORTEN
N
WELK TYPE SAFARI?
Big ﬁve (Kaapse buffel, olifant, leeuw, luipaard, neushoorn): Krugerpark en
omgeving, Masai Mara, noordelijke Serengeti en Ngorongoro.
Van de gebaande paden Ruaha en Selous in Zuid-Tanzania, Tswalu Kalahari in
Botswana (wel duur).
Safari plus Voor strand en safari zijn Tanzania en Zanzibar en Kenia en de kust
geschikt, in Zuid-Afrika kan een korte safari een onderdeel zijn van een reis langs
hoogtepunten, en in Zambia kun je een safari goed combineren met bijvoorbeeld
het Malawimeer en de Victoriawatervallen.

TOP-10

en juridisch. Dat geldt overigens ook voor
een reis op maat van een reisorganisatie,
maar dat vergt meer voorbereiding. Een
kant-en-klare safari is een standaardrondreis langs een aantal wildparken. Meestal
gaat het om groepen van hooguit 8 personen. Bij de goedkoopste bestaat de groep
uit 20 personen, reis je in 4x4-trucks en
verblijf je op campings. De staf zet elke
avond de tenten op, behalve op zogenoemde participatiesafari’s. Dan moet je zelf de
tent opzetten, wassen en koken. Houd er
rekening mee dat ook bij safari’s op maat
rust niet gegarandeerd is; er zijn altijd andere groepen in de parken en in de kampen en lodges. Overigens hoeft een privésafari niet duurder te zijn dan een groepsreis; soms ben je met z’n vieren al goedkoper uit, maar met z’n zessen zeker. Als
je nog meer vrijheid wilt, kun je een auto
huren. In dat geval komen – met het oog
op de wegen – Zuid-Afrika en Namibië het
meest in aanmerking. Maar dan moet je
zelf het wild spotten en daar zijn parkwachters beter in.

DE TOP-10 WILDPARKEN
VOLGENS LEZERS VAN WHICH TRAVEL
1. Kruger Nationaal Park, Zuid-Afrika
2. Masai Mara Nationaal Reservaat, Kenia
3. Okavango Delta, Botswana
4. Ruaha Nationaal Park, Tanzania
5. Ngorongoro-krater, Tanzania
6. Serengeti Nationaal Park, Tanzania
7. Madikwe Wildpark, Zuid-Afrika
8. Shamwari Wildpark, Zuid-Afrika
9. Selous Wildpark, Tanzania
10. Tsavo Nationaal Park, Kenia

JAN
FEB

Kenia
Tanzania

MRT

Botswana

APR
MEI

Zambia

JUNI

Zuid-Afrika

JULI

Namibië

AUG

Kenia en Tanzania

SEPT
OKT
NOV
DEC

Zimbabwe
Botswana
Zambia
Rwanda

Vo
o
m rde
in lig
tr der er
ef
,
ka
ns

-tr
ef
ka
n
W
ild

nd
La

M

aa

nd

s

WAT, WANNEER EN WAAR?

Droge seizoen. Veel dieren bij drinkplaatsen.
€ Botswana € Zambia.
Trek van de gnoes (wildebeesten) in zuidelijke Serengeti. € Botswana € Zambia.
Trek van de zebra’s en gnoes in Makgadikgadivlakte;
€ Kenia € Tanzania.
grote trefkans.
€ Kenia € Tanzania € Zambia.
Leeuwen in Liuwa Plain Nationaal Park.
€ Kenia € Tanzania € Oeganda.
Kruger Nationaal Park en Madikwe Wildpark:
grote trefkans (in iets mindere mate mei-september).
Veel dieren bij de drinkplaatsen in Etosha Nationaal Park € Zuid-Afrika.
(in iets mindere mate mei-september).
Piek van de grote trek (juli-oktober) van gnoes en zebra’s € Zuid-Afrika.
van Serengeti naar Masai Mara.
Veel dieren bij de drinkplaatsen.
Einde droge seizoen. Veel dieren bij de drinkplaatsen.
Massale vleermuistrek in Kasanka Nationaal Park.
€ Botswana € Tanzania.
Trek van de gorilla’s en chimpansees.

Per maand geven we aan in welke landen en parken de wild-trefkans het grootst is. Een € geeft aan welke landen in die maand wat voordeliger zijn; meestal is de trefkans dan wel
kleiner. De beste periode om grote dieren te zien is de droge tijd, wanneer ze aangewezen zijn op de schaarse drinkplaatsen. In de regentijd zijn ze verspreid over het park en minder
zichtbaar door het gebladerte; bovendien kunnen modderige wegen voor oponthoud zorgen. Ga na hoe warm het overdag is, want enorme hitte is erg oncomfortabel.

