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Safari 
Botswana
Als we spreken over een safari in Botswana 

dan komt er een heel nieuwe dimensie bij. Want 

naast de safari’s die u in open 4WD rangerovers 

over de uitgestrekte savannen maakt, stapt u 

ook op de boot en in de boot om het wildlife op 

het water en in het water van dichtbij te 

aanschouwen. Nijlpaarden, krokodillen maar 

ook olifanten doorwaden de ondiepe wateren en 

oevers van delta en rivierenland.

It’s the Discovery Channel come alive:
“I felt I was flying with Robert Redford in the movie Out of Africa, swooping between breaks in the clouds and 
taking in the savannah, the long rivers, the green marshes and the rocky mountains, a poem of contrasts beyond 
compare. And this forty-minute flight was the first of many surprises which I was about to experience…”



26 27

Chobe & Okavango Delta
Twee gebieden springen in het oog wanneer we spreken over safari 

in Botswana: het Chobe National Park en misschien wel het laatste 

stukje ongerept Afrika, de Okavango Delta.

Botswana, het land van de illusie
Na maanden van relatieve droogte, bereikt het water dat duizenden 
kilometers verderop in de hooglanden van Angola is gevallen, de 
Delta van de Okavango in Botswana. Alles in de natuur leeft op en een 
overdaad aan wildlife wordt actief. “Kijkend vanuit mijn kamer naar de 
olifanten die hun dorst lessen in de lagune en met het geluid van 
visarenden op de achtergrond kan ik mij geen groter contrast 
voorstellen tussen het drukke gestreste leven in Nederland en de kalmte 
van de Delta. Je hoeft niet eens de safari jeep in om dieren te spotten, 
ze komen uit zichzelf naar jou toe”. Nederlander Eric Muizebelt was 
beheerder van Mapula Lodge, een bijzondere plek en luxe resort in het 
noorden van de delta, toen hij een verliefd koppeltje op bezoek kreeg, 
dat  vlak daarna in het huwelijk trad; prins Harry en Meghan Markle. 
Tegenwoordig stuurt Eric meerdere fraaie lodges aan in Botswana, 
Okavango Delta.

Eric Muizebelt, General manager    

Twee bijzondere gebieden springen in het oog in Botswana.Ten eerste een safari in het Chobe 
National Park en op de Choberivier, die de natuurlijke grens vormt tussen Botswana en 
Namibië. Met uw 4WD rangerovers en ook per boot gaat u hier volop genieten van de natuur 
en uw luxe lodge. Ten tweede een safari in de Okavango Delta en het Moremi Game Reserve, 
door Afrikaners ‘het laatste stukje ongerept Afrika’ genoemd. Dit is de meest ultieme safari-
experience denkbaar! U waant zich minimaal honderd jaar terug in de tijd. In deze delta is het 
ook mogelijk om een zogenaamde 'mobile safari' te maken, waarbij u in semi-permanente 
‘waterbased’ and ‘landbased' tented camps verblijft, die met u meereizen en steeds ter plekke 
worden afgebroken en opgezet. 
Zowel een safari in The Chobe Nature Reserve als een safari in de Okavango Delta vangt aan 
met een vlucht naar de stad Livingstone, in het zuiden van Zambia. Daar kunt u eerst heerlijk 
acclimatiseren en twee dagen genieten van authentiek Afrika en de Victoria Watervallen, die u 
van diverse kanten kunt gaan bekijken, zie blz. 22/23. Met een transfer over de weg in westelijke 
richting naar Kasane, neemt dan op de derde dag uw safari een aanvang. 

Kiest u voor een 'mobile safari' dan start en eindigt die in Maun, aan de zuidkant van de Delta. 
Hier arriveert u vanuit Johannesburg of desgewenst eveneens vanuit Livingstone. Welke safari u 
ook kiest, wij adviseren u graag bij het samenstellen van uw droomreis en eventuele verlenging.
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Chobe National Park
Het oudste nationale park van Botswana is Chobe, 
genoemd naar de gelijknamige rivier en gesitueerd in het 
noorden van Botswana. Met name door deze rivier en zijn 
vele zijtakken, afgewisseld met grote open uitgestrekte 
vlakten, vormt het Chobe National Park een aantrekkelijk 
gebied om giraffen, olifanten, nijlpaarden, gnoes, zebra’s, 
koedoe’s en impala’s te spotten. En waar wild zit, daar zijn 
leeuwenpopulaties en jachtluipaarden.
 
U verblijft in de Chobe Game Lodge of de Safari Lodge, 
beide met uitzicht op de oevers en de savanne. 
Early morning Game Drives langs de rivier en ook safari-
tochten over de rivier, genietend van een goed verzorgde 
lunch, bushwalks onder bewapende begeleiding van uw 

ranger en natuurlijk schemersafari’s met een gin & tonic 
laten de dagen aan u voorbijvliegen. Tussendoor geniet u 
heerlijk ontspannen aan de rand van het zwembad en met 
uw verrekijker binnen handbereik van een glaasje 
vonkelwijn in een omgeving die een stukje spanning 
ademt. 
   
Ook Chobe National Park kent een trekseizoen van 
olifanten, zebra’s en gnoes. Ons advies is hier, na uw start 
bij de Victoria Watervallen, vier of vijf dagen en nachten te 
verblijven… om daarna natuurlijk uw reis desgewenst te 
verlengen met een strandvakantie op een eiland voor de 
kust van Mozambique of een heerlijke week Kaapstad, 
Zuid-Afrika.

De Okavango Delta was ooit onderdeel van het 
Makgadikgadimeer, een oud meer dat 10.000 jaar geleden 
opdroogde. Vandaag de dag mondt de Okavango niet 
meer uit in zee maar in het zand van de Kalahari, 
waardoor hij 15.000 km² van de woestijn van water 
voorziet. Het water dat de delta binnenkomt, jaarlijks 11 
duizend miljard liter, is ongewoon puur vanwege het 
gebrek aan landbouw en andere ontwikkelingen langs de 
Okavango. De seizoensgebonden overstromingen in de 
Okavango Delta beginnen halverwege de zomer in het 
noorden en bereiken zes maanden later het zuiden van de 
delta. Door de hoge temperaturen verdampt het water 
echter relatief snel. Eilanden kunnen geheel onder water 
verdwijnen tijdens de overstroming en weer opduiken aan 
het eind van het seizoen. Door Afrikaners wordt de 

Okavango Delta wel “het laatste stukje ongerept 
Afrika” genoemd. Het barst er zogezegd van het wild. Wij 
noemen u graag de savanne-olifant, de kafferbuffel, het 
nijlpaard, de litschie waterbok, de lier-antilope, de blauwe 
gnoe, de giraf, de nijlkrokodil, de leeuw, cheeta, de
luipaard, hyena, de Afrikaanse wilde hond, de grote 
koedoe, de sabelantilope, zowel de zwarte als de witte 
neushoorn, de watervaraan, zebra, het knobbelzwijn en de 
beerbaviaan (wie het kan nazeggen krijgt een fles 
champagne). In de Delta komen ook honderden 
vogelsoorten voor zoals de Afrikaanse zeearend, de grijze 
kroonkraan, de Afrikaanse maraboe en de heilige ibis. In 
het gebied bevindt zich bovendien de grootste concentratie 
hamerkoppen (vogelsoort).  Need we say more…

Okavango Delta
 De Okavango Delta (of Okavangomoeras) in Botswana is de 

grootste binnenlandse delta ter wereld en werd in juni 2014 aan 

de Unesco Werelderfgoedlijst toegevoegd. Het was daarmee 

exact de duizendste toevoeging aan deze eervolle lijst. 

Chobe National Park
De Chobe Safari lodge en Chobe Game lodge bieden een

perfecte combinatie van safari en ontspanning.

BOTSWANA - Chobe national park & Okavango Delta
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Okavango 
safari
Een safari in de Okavango Delta wordt wel 

betiteld als de “Ultieme Safari Experience” en 

daar is niets teveel mee gezegd! 

Uw Okavango safari-experience begint met een transfer 
over land of door de lucht vanuit Kasane naar uw eerste 
lodge, in het noordelijke deel van de Delta. Hier kunnen 
de lodges, die wij samen met u kiezen, nog met de jeep 
worden bereikt. Meer Delta-inwaarts zult u van kleine
private aircrafts gebruik moeten maken om naar uw 
volgende lodge te geraken.

Vanuit deze lodges en tented camps in het hartje van de 
Delta maakt u dagelijks safaritochten over land in open 
4WD rangerovers met een professionele driver en guide 
maar ook over het water van de Delta in mokorro’s, 
uitgeholde boomstammen, behendig laverend tussen het 
riet en de open watermassa’s met de krokodillen op een 
veilige afstand. Duizend-en-een indrukken, oog-in-oog 
met een nijlpaard of waterbuffel, wakker worden van 
gebrul dat, hoewel op flinke afstand van uw lodge, als van 
heel dichtbij wordt ervaren, een olifant voor uw tent bij het 
openslaan van het canvas….te veel om op te noemen. 

Ons advies voor een safari in de Okavango
is om een drie- of viertal lodges in te plannen, waar 
u telkens twee dagen en nachten verblijft en nabij 
de stad Maun te eindigen. In overleg met u lichten 
wij graag alle mogelijkheden persoonlijk toe. 
Vanuit Maun bestaat een goede luchtverbinding 
met Johannesburg voor uw aansluitende vlucht naar 
huis of wellicht naar een mooi resort op een eiland 
voor de kust van Mozambique. U kunt vanaf Maun 
ook rechtstreeks naar Kaapstad vliegen om daar uw 
vakantie met een aangenaam verblijf te verlengen.

A Lifetime Experience! Al uw safari-activiteiten plant u 
in goed overleg met uw ranger, de medewerkers van de 
lodges en natuurlijk met uw piloot.

Mobile safari
Een mobiele safari is een prachtige uitdaging voor wie 
het echte avontuur zoekt, met een route die wij samen in 
grote lijnen voor u uitzetten en waarop naar hartenlust kan 
worden gevarieerd. In de Okavango Delta wel te verstaan, 
beginnend en eindigend in Maun. Terwijl u met 
professionele gidsen en spoorzoekers uw weg zoekt en het 
wild op de voet volgt naar de uithoeken van de delta waar 
nog nooit een mens is geweest, breekt het begeleidend 
team het tentenkamp af om het een stuk verderop weer op 
te bouwen. U verplaatst zich rijdend met open 4WD jeeps, 
varend in mokorro’s, uitgeholde boomstammen, en 
natuurlijk ook regelmatig lopend. Overnachting is in 
traditionele Meru-stijl tenten, die een eenvoudig maar 
afdoende comfort bieden. Uw team zorgt voor warm water 
voor uw stortbad en u heeft nette katoenen lakens en een 
keurig bed, vanzelfsprekend mét klamboe. U maakt een 
mobile safari helemaal privé met twee of vier personen 
maar u kunt ook aansluiten bij een groep van maximaal 
twaalf. This is real adventure, in an unreal style.

Every year, 7,000 sq miles of parched 
desert floods in one of nature’s 
greatest spectacles, one of the planet’s 
great quirks of nature. Coming from 
the Angola highlands the water turns 
the desert in the height of summer 
into one of the most fertile places 
on earth before draining away into 
the sands.  As far as the eye could see 

there were animals – elephants, zebras, giraffes, warthogs, 
baboons, antelopes of every conceivable strain. And 
nowhere was there a sign of people, no fag butts or litter, 
no signs or footpaths, no buildings or electricity cables. It 
felt like we were the only humans left alive. “We’ve gone 
from having pockets of people in a world full of animals to 
pockets of animals in a world full of people”, said Simon, 
our guide. “Well, this is still the Africa of 100,000  years 
ago”.

Financial Times Weekend, Travel, March 2019
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