
Botswana van alle kanten 
 

In deze blog gaat het over: 
 

• Botswana introductie 

• Vervoer binnen en naar Botswana 

• Accommodaties en activiteiten 

• Dieren 
 

Botswana introductie 
 

Dit prachtige land ligt in het zuiden van Afrika, grenzend aan de republiek Zuid-Afrika, Namibië en 
Zimbabwe. Het heeft geen havens en is omsloten door land. 
 

 
 

Botswana is één van de meest stabiele en veilige landen om te reizen. De economie draait om 
diamanten en toerisme. Er komen nog maar weinig toeristen naar dit land en dat maakt het ideaal 
voor reizigers die weg van de massa willen. Precies wat ik graag aanbied! 
Om een indruk te geven:  
 
Botswana beslaat ongeveer 600.000 km2 en heeft minder dan 2 ½ miljoen inwoners. Ter vergelijking: 
Nederland heeft een inwonertal van 17.609.246 (31 maart 2022) en met een oppervlakte van 41.543 
km² een bevolkingsdichtheid van 424 inwoners/km². Botswana is ruim 14x groter. 
België heeft een oppervlakte van 30.689 km2 en heeft een bevolking van meer dan 11,5 miljoen, met 
een bevolkingsdichtheid van 376 inwoners per km2..Botswana is bijna 20x groter. 
(Bron: Wikipedia) 

 



 
 

De hoofdstad heet Gaborone en ligt in het zuidoosten tegen de Zuid-Afrikaanse grens. 
Maun, in het noordelijke deel, heeft echter een grotere functie als naaf in het wiel der reisvormen. 
Van hieruit worden veel ritten en vluchten ondernomen naar andere plaatsen in Botswana en 
daarbuiten. Zo vloog ik via Maun naar de Kalahari. Maun begint zich te ontwikkelen als een hippe 
stad in de zuidelijke regio van Afrika. Je ziet er steeds meer kunst en creativiteit maar ook culinair zijn 
er steeds vaker ondernemingen. Veelal kleinschalig en dat maakt het zeer divers. 
 
Kasane, in het uiterste noorden, ligt strategisch. Van hieruit kun je naar vele lodges vliegen die 
Botswana’s noorden rijk is, dankzij de Okavango Delta. Het ligt op een uurtje rijden van Victoria Falls 
(Zimbabwe) waardoor een dagtrip makkelijk toe te voegen is aan je reis door de regio. En dat deed ik 
dan ook. De chauffeur/gids loodst je langs de douane. In Victoria Falls zag ik de beroemde Victoria 
waterval. Maar lokaal is er veel te doen op het gebied van cultuur en er zijn geweldige 
accommodaties. Maar dat is voor een volgende blog (Zimbabwe). 
 
Via een nieuwe brug over de Zambezi rij je direct Zambia binnen. Dit land is ook gekend voor safari’s 
en via deze weg goed toegankelijk. 
 
Als laatste ligt Kasane naast de Caprivi-strip; een strook land behorend bij Namibië die de noordgrens 
van Botswana overdekt. Hierlangs kun je verder Namibië binnentrekken over land. De grens bestaat 
uit de Chobe Rivier waar enkele van de bijzonderste lodges zijn te vinden. Daarover vertel ik 
verderop nog meer. 
 
De officiële munteenheid is de Pula maar de US-dollar is algemeen geaccepteerd en gebruikt. 
Je kunt bijna overal met Engels terecht. 
 

Vervoer naar Botswana 
 

Rechtstreekse vluchten vanuit de Benelux zijn er niet. De gebruikelijke routes gaan via Johannesburg 
in Zuid-Afrika naar Maun of Kasane. Je kan ook kiezen om via Frankfurt te reizen. Deze luchthaven 
heeft een eigen treinstation (net als Schiphol). Je neemt dan de nachtvlucht (Lufthansa) naar 
Johannesburg waar je overstapt op een toestel van South African Airlink naar Maun, de hoofdstad 
van Botswana. Je kan vanaf Amsterdam of Brussel met Lufthansa maar je maakt toch eerst een 
tussenstop in Frankfurt waar je een soms krappe overstaptijd hebt. 
 



Voor de terugweg kan je dezelfde route kiezen of vanuit Kasane (Noord-Botswana) naar 
Johannesburg. Uiteraard kan je doorreizen naar een buurland en van daaruit terugvliegen. 
Zelf vloog ik met Qatar vanuit Amsterdam via Doha naar Johannesburg om daar op een toestel naar 
Maun te stappen. Omdat ik later in Namibië uitkwam vloog ik van Windhoek terug naar 
Johannesburg.  
 
 

Vervoer binnen Botswana 
 

Vanwege het landschap (savanne, woestijn, deltagebied) liggen er niet veel wegen maar de wegen 
die er liggen zijn goed onderhouden. De belangrijkste verbindingswegen cirkelen rond het centrum 
van het land met aftakkingen naar Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe. Het is prima mogelijk om 
vanuit deze landen per auto Botswana binnen te trekken. 

 

 
 

In het noordwesten van Botswana ligt de Okavango Delta: één van de 2 grootste delta’s in de wereld 
en half zo groot als België. Hier ben je aangewezen op een boot of vliegtuig. Alleen in de droge tijd 
zijn gedeelten berijdbaar echter niet zonder gids. 
 
Op het water werd gebruikt gemaakt van de traditionele mokoro: een uitgeholde boomstam die met 
een lange stok werd voortgeduwd. De mokoro wordt nu voornamelijk nog gebruikt voor plezier. Het 
is een zeer ecologisch verantwoord vervoermiddel en bovenal geluidloos. Hierdoor beleef je de 
natuur beter. De moderne mokoro’s zijn overigens gemaakt van polyester. Het voelt wat vreemd 
wiebelig aan in het begin maar daar wen je aan. De gids staat rechtop en bedient de stok. 
 



 
 

Tegenwoordig zijn watertaxi’s in trek. Dit zijn gemotoriseerde boten met een platte bodem die zeer 
stabiel maar ook snel vervoer bieden. Doorgaans kunnen er 8 tot 10 mensen in zo’n watertaxi. 
Dikwijls zijn ze in gebruik om reizigers naar afgelegen lodges te brengen en als voorraadboot. 
 

 
 
 



Wie het geld ervoor heeft kan zich per helikopter laten rondvliegen. Botswana kent een groeiend 
aantal bedrijven die commerciële vluchten aanbieden. Van luchttaxi to rondvluchten. 
Helikopters worden hier ook voor medische noodsituaties ingezet. 
Tijdens een lodge-inspectie werd ik verrast met een rondvlucht boven de Okavango. 
Adembenemend! 
 

 
 



 
 

Als laatste is er de ‘bush-taxi’. Kleine propellervliegtuigen met plaats voor gemiddeld 10 tot 12 
mensen, afhankelijk van de inrichting. Ze zijn zeer efficiënt en breed inzetbaar. 
 

 
 
Meestal worden ze ingezet om reizigers naar afgelegen plaatsen in het binnenland te brengen. Er 
wordt dan gevlogen vanaf Gaborone, Maun of Kasane maar ook tussen lodges en boerderijen 
onderling. 
 



 
 

Zo’n bush-taxi is tevens een geweldige manier om het landschap te bewonderen. Botswana is over 
het algemeen vlak waardoor ik mijlenver kon kijken. Doordat op geringe hoogte wordt gevlogen kon 
ik beneden wilde dieren spotten en sporadisch gebouwen zien. Meestal boerderijen of lodges. 
 

 
 

 



Accommodaties en activiteiten in Botswana 
 
In de steden zijn alle accommodaties te vinden die je in een westerse stad zou kunnen aantreffen. 
Prijzen zijn redelijk. Het aantal ligt wel lager. De bijzondere accommodaties vind je in het binnenland 
en langs de Chobe rivier. 
 
Aan deze rivier verbleef ik in de Chobe Water Villa’s. Zo’n villa steekt uit boven de rivier, op palen. ’s 
Nachts voel je wel eens een trilling; dan is dat een nijlpaard dat zich even lekker schuiert tegen de 
betonnen fundering… 
 

 
 
Vanuit deze lodge maakte ik een bootsafari waardoor ik erg dicht bij de dieren kon komen die langs 
de oever leven. Botswana heeft de grootste olifantenpopulatie ter wereld en dat merk je hier goed.  
 



 
 

Verder is de kans groot om nijlpaarden, krokodillen en leeuwen te zien. En uiteraard hun 
prooidieren! 
 

  



  
 

 
 



 
 
Tevens legden we aan bij een dorpje voor een rondleiding en maakten kennis met de bevolking. Er 
werden dansen opgevoerd en er was een uitstalling met handgemaakte souvenirs en 
gebruiksvoorwerpen. 
 

 
 
Geld dat in de fooienpot (voor het dansen) gaat en wat je betaald aan souvenirs blijft binnen de 
gemeenschap. Hiermee doet de bevolking aankopen en kunnen medicijnen betalen. 
 
Nog wat bijzondere lodges langs de Chobe: de Chobe Game Lodge gebruikt elektrisch aangedreven 
rondvaartboten op zonne-energie. 



 

 
 

De Zambezi Queen Collection heeft drijvende lodges. Ze doen denken aan de Mississippi rivierboten 
maar dan zonder schoepen aan de zijkant. Een uniek verblijf! 
 

 
 
De prijzen voor een lodge liggen hoger om meerdere redenen: 
 
Veel lodges liggen afgelegen. Naast het feit dat je er heen moet vliegen met de bush-taxi gebeurt ook 
de bevoorrading dikwijls door de lucht. Bovendien doen eigenaren er alles aan om de ecologische 
voetdruk klein te houden. Wettelijk is het verplicht om bouwmaterialen te gebruiken die 
natuurvriendelijk zijn en na eventuele afbraak geen sporen nalaten. Veel hout dus. 
 



 
 

 Zonne-energie is hier helemaal ingeburgerd. Dit betekent wel een forse investering die 
terugverdiend moet worden. Verder beschikt een lodge over voertuigen, chauffeurs, gidsen en overig 
personeel dat betaald moet worden. Personeel komt meestal uit een nabijgelegen nederzetting. 
 

 
 

Eenmaal verblijvend in een lodge komt het je aan niets tekort. Maaltijden, hapjes, personeel en een 
bar staan tot je beschikking. Dat zit bij de prijs inbegrepen. Meubelen en bedden zijn zorgvuldig 
gekozen. 



 
 

Hoe verder het binnenland in, des te minder gsm-ontvangst. Wifi loopt vaak via een 
satellietverbinding. Meestal heb je die niet nodig omdat je genoeg leuke dingen aan je hoofd hebt. 
 
Activiteiten waaraan ik deelnam waren klassieke voertuig safari’s, een mokoro trip en een 
wandelsafari. Vooral de laatste twee zijn bijzonder. Je voelt je meer verbonden met de natuur.  
 

 



 
Er zijn lodges en bedrijven die safari’s te paard of MTB-fiets aanbieden! Altijd onder leiding van een 
gids.  
 

Dieren in Botswana 
 

Natuurlijk het doel voor de meeste reizigers… 
Van de dieren die ik hier tegenkwam heb ik niet alle namen onthouden, vooral niet van de vogels. 
Sommige van die vogels zijn overigens niet zo vreemd want het zijn overwinteraars uit onze streek! 
 

 
 

 
 



De meeste Afrikaanse wildsoorten vind je hier en gelukkig zijn die goed beschermd. 19% is parken 
(privé en nationaal), 22% natuurbehoud gebieden en 41% puur natuur. 
 
Het geluk lachte me toe want op mijn allereerste safari ooit was ik van dichtbij getuige hoe een 
luipaard een prooi ving. Echt bijzonder, volgens een collega naast me. Die had in 7 safari’s nog nooit 
een luipaard van dichtbij gezien. Chachos is dan ook een erg goede gids. 
 

 
 

 
 



Toen we ’s avonds gingen kijken of de luipaard er nog was bleek deze haar sporen uit te wissen om 
geen concurrenten aan te lokken die haar gedode prooi konden ruiken. Tijdens die gelegenheid zag ik 
van 2 meter afstand de luipaard in de ogen. 
 
Een andere keer stuitten we op 2 olifanten. Broertjes van zo’n 3 meter hoog die rustig aan het grazen 
waren. Op enkele stappen van onze auto slenterden ze kauwend voorbij. Je ziet, hoort en ruikt dan 
echt de natuur. 
 

 
 

We stopten bij een meer voor de sundowner. Een sundowner is het drankje dat je drinkt terwijl de 
zon ondergaat. We bekeken de nijlpaarden in het meer. Zoals die kunnen gapen! Alsof er een 
garagedeur opengaat. Achter ons maakten de apen herrie in de boomtoppen. 
 

 



 

 
 
De gidsen kunnen je alles vertellen over de dieren maar ook over planten, bomen en zelfs de grond. 
Na deze rondreis langs 3 verschillende lodges wist ik: hier moet ik nog eens heen. Om te paard of 
MTB op safari te gaan. Maar ook om Maun beter te verkennen en een mobiele safari mee te maken. 
Hierbij reis je een route waarbij je ’s nachts in een tent slaapt, telkens een dagreis verderop. Deze 
safari’s zijn er ook voor mensen in een rolstoel. 

 

 
 



 
 

 
Details van deze blog: 
 
Gereisd in februari 2022 
Aanvliegroute: Amsterdam-Doha-Johannesburg-Kasane-Maun 
In Botswana: 
Maun – Shinde – Kanana – Dinaka – Kasane (zie kaartje) 
 

 


