
Namibië blog, algemeen 
 

Deze blog is algemeen en behandeld de regio’s waar ik ben geweest. 
Voor specifieke verslagen als accommodatie, MIVA en activiteiten heb ik aparte verslagen met 
informatie en eventueel foto’s. Zie hiervoor de bloglijst Namibië, klik hier om er te komen! 
 
Voor alle verslagen geldt: op de genoemde plaatsen ben ik ter plaatse geweest tenzij anders vermeld, 
in de periode februari-maart 2022. 
 

 

Voordat ik er kwam… 
 

Namibië heeft een kustlijn die voornamelijk bestaat uit woestijn en daardoor erg ontoegankelijk 
vanaf de Atlantische Oceaan. Er zijn enkele plaatsen waar het vroegere ontdekkingsreizigers en 
kolonisten lukte aan land te gaan en zelfs een haven te bouwen waaruit steden ontstonden. Hierdoor 
kon het verdere achterland worden verkend en bevolkt. Dat bevolken is lastig in een land dat 
grotendeels bestaat uit woestijn. Momenteel wonen er 2,5 miljoen mensen op een oppervlak van 20 
keer Nederland. Eén van de dunst bevolkte landen ter wereld! Op wat steden en dorpen na is de 
uitgestrekte leegte een walhalla voor avonturiers, landschap liefhebbers en voor wie houdt van groot 
en klein wild. 
De voertaal is er Engels maar vaak kan je terecht met Duits en Afrikaans. Daarnaast bestaan er veel 
regionale stammen met hun eigen taal zoals het Oshiwambo. 
 
 

 
Positie van Namibië in Afrika 

 

https://www.bharte-reizen.eu/landen-info/namibi1


Namibië werd eerst langzaamaan ontdekt en bevolkt door de Bosjesmensen (ook San genoemd). 
 

  
 
Na hen volgden meerdere stammen. Vervolgens koloniseerden Nederlanders, Duitsers en Zuid-
Afrikanen grote gebieden. Walvisbaai is een grote baai die perfect bleek om er een haven aan te 
leggen. De Engelsen deden dit en gebruikten het als steunpunt voor hun marine en handelsvloot. 
De Duitsers wilden er ook graag heen en bouwden uit het niets Swakopmund, bijna 50 kilometer 
noordelijk van Walvisbaai waar de Engelsen geen zeggenschap hadden. Er werd een pier gebouwd 
zodat schepen er makkelijker konden laden en lossen, spoorlijnen aangelegd en huizen en fabrieken 
gebouwd. Ze noemden het: 

Swakopmund 
 

 



 
Swakopmund heet zo omdat het ligt aan de monding (mund in het Duits) van de Swakop rivier. De 
enige rivieren die echter permanent stromen zijn de grensrivieren (Zambezi, Chobe, Oranjerivier) 
maar in het land zelf staan ze meestal droog. De grap gaat dat Namibische rivieren “onder de grond 
stromen” en van bovenaf lijkt dat ook zo: je ziet veel droge rivierbeddingen waarin en waarnaast 
struiken en bomen groeien. Toen ik er was viel in het binnenland veel regen waardoor de Swakop na 
11 jaar weer even de oceaan bereikte. Het voelt raar wanneer je mensen ziet kijken naar een rivier 
alsof ze water zien branden terwijl ik zelf dacht: ach, wat leuk: een riviertje… 
 
Swakopmund telt bijna 45.000 inwoners en is een moderne stad. De Duitse invloed is nog duidelijk 
aanwezig in straatnamen, winkelnamen en de taal. 
 

  
 
Op veel plaatsen spreekt men vlekkeloos Duits. Overigens kan je overal met Engels terecht en 
Nederlands wordt soms begrepen vanwege de Zuid-Afrikaanse invloed. 
 
De stad is geliefd bij vakantiegangers uit binnen- en buitenland. Het is een badplaats en uitvalsbasis 
voor vele reisroutes. Een verslag van mijn roadtrip naar Zuid-Namibië vanuit ‘Swakop’ lees je in mijn 
blog: Roadtrip Zuid-Namibië. 
De infrastructuur is er zeer goed. Er is een vliegveld voor nationale vluchten.  
 

 
 

Activiteiten in en rond Swakopmund zijn er te veel om op te noemen. Enkele zal ik hier vermelden. 
 

Quad rijden door de woestijn en sandboarden 
 

Een paar uur door de duinen van de woestijn rondrijden met als optie een tussenstop om te 
sandboarden. Big fun leuk voor jong en oud. 



 
 

Paardrijden 
 

Op een kwartier van Swakopmund vind je Okakambe Stables. Ik sprak er eigenares Kathrin en kreeg 
een rondleiding. De meeste paarden waren in de uitgestrekte paddock maar 2 waren er bij de stallen. 
Ze waren rustig en zagen er verzorgd uit. Okakambe Stables geeft werk aan een groep mensen, 
waaronder locals en enkele vrijwilligers (toeristen). Kathrin is er trots op dat zij niemand hoefde te 
ontslaan tijdens de coronacrisis. 
 

  
Ingang Okakambe Stables / Kathrin, Eddie en Bert 

 
De materialen zien er netjes en goed verzorgd uit, beschadigde dingen worden direct gerepareerd. 
Er is eenvoudige maar nette accommodatie aanwezig, alleen beschikbaar voor wie komt paardrijden. 
Bij Kathrin kunnen beginners en gevorderde ruiters terecht. Er zijn tochten van een uur tot enkele 
dagen, door de rivierbedding, over het strand of bij volle maan! Boeking ruim tevoren maken, zelf of 
via Bharte-reizen (geen prijsverschil). 

 

Verder onder meer: 
Kajakken, Kameel rijden, Paragliden, Sky diving, Desert Bike Tour op een Fat Bike en ballonvaarten. 
Vanuit Swakopmund worden veel uitstapjes gemaakt naar o.a. Walvisbaai (zie verderop). 
 

   



 
 

Quad bike rijden in de woestijn bij swakopmund 
 

Te zien 
 

Naast het Strandhotel, aan de zeezijde, zijn boetiekjes en restaurants maar ook kraampjes. Hier 
worden allerlei waren aangeboden. Aan de andere kant van he 
t hotel vind je de lokale markt waar inheemse vakmensen van diverse stammen hun waren verkopen. 
Veelal handgemaakte souvenirs maar ook wand- en vloerkleden. Je kunt de stad bezichtigen op eigen 
houtje of met een gids. Het centrum is niet groot en goed te bewandelen. 
Het Swakopmundmuseum is het grootste museum in Namibië dat privébezit is. Het herbergt displays 
variërend van zoölogie, geologie, archeologie en technologie, evenals huidige en historische 
tentoonstellingen van de Namibische cultuur en inwoners. 
De Pier van Swakopmund is niet bijzonder mooi of groot. Wel heeft het historische waarde 
(Swakopmund dankt er zijn succes onder meer aan) en een restaurant met glaspanelen in de vloer. 
Zo kun je onder en boven je kijken tijdens een etentje. 

 

Accommodaties 
 



Accommodaties zijn er in soorten en maten, voor alle budgetten en verspreid door de stad. Wanneer 
je wat verder van het centrum logeert is een fiets wel handig. Een overzicht en beschrijving van 
accommodaties die ik bezocht staan in een apart reisverslag: Namibië van tentzeil tot lodge.   
 

  
 

Eten en drinken 
 

Restaurants en kleinere eetgelegenheden in overvloed. 
 
Zelf genoot ik van diverse cafeetjes en eetgelegenheden. Zo heeft Slowtown er 2 cafés en een eigen 
koffiebranderij van waaruit veel horecagelegenheden in Namibië worden bevoorraad. Die in 15 
Swakop Street vond ik de leukste; het zit in een hofje met verschillende andere zaakjes, heeft een 
terras en een kinderspeeltuintje. Groter broertje Slowtown Coffee Roasters (hoek Daniel Tjongarero 
Ave & Tobias Hainyeko) is echt downtown, dichtbij het strand en met terras en wifi. 
 
Het prestigieuze Strand Hotel heeft een eigen brouwerij waar 4 bieren worden gebrouwen. Je kan er 
een degustatie doen op afspraak. 
 

 
 

Het restaurant is befaamd en met een uitgebreide kaart. In het weekend zijn er dikwijls liveoptredens 
is een rustige ambiance waarvan soms volksmuziek. 
 

http://slowtowncoffee.com/about-slowtown/


Stadtmitte Café heeft kleine hapjes, snacks en menu’s. Je kan binnen zitten of buiten onder een 
parasol, er is wifi en vlotte bediening. Doe James de groeten van me (mijn logo herkent hij zeker). Hij 
zorgt er tevens voor dat het toilet (ingericht voor rolstoelers!) brandschoon blijft. 33 Sam Nujoma 
Drive, hoek Nathaniel Maxlili Street. 
Café Altstadt heeft pubfood, een biergarten met een tropisch tintje en een biertap gemaakt van een 
BMW-motorblok. 29 Hendrik Witbooi Street. 
 
Boodschappen kun je doen bij diverse supermarkten en winkels. Zelf kwam ik graag bij de SuperSPAR 
Swakop. Het is er netjes, er staat een datamachine en de parkeerplaats is schoon, bewaakt en ruim. 
Een datamachine is een automaat waar je diverse kortlopende databundels koopt voor op je 
simkaart. Koop een Namibische simkaart van MTC (Make The Connection) en je kunt bijna overal 
internetten en bellen waar dekking is. Roaming op je eigen abonnement is kostbaar buiten Europa. 
 

Walvisbaai 
 
Ligt drie kwartier zuidelijk van Swakopmund. Langs de weg zie je soms paragliders afspringen vanaf 
de hoge duinen en wegzweven. Halverwege ligt het plaatsje Langstrand (Long Beach) waar een 
tankstation is. 
 
In Walvisbaai zijn diverse accommodaties. Deze heb ik echter nog niet bezocht. 
 
Voor het toeristische plezier beveel ik Atlantic Avenue-Seafront aan. Op de parkeerplaats word je bij 
aankomst aangesproken door een man die je naam kerft in de pit van een vrucht (waarvan ik de 
naam vergeten ben) zodat je een unieke sleutelhanger hebt voor een paar euro. Je kan ook de naam 
van je partner of kind opgeven natuurlijk… 
Er is een souvenirmarkt van diverse locals met handgemaakte zaken. Ernaast, bij de steiger is ook een 
souvenirzaak met ruime keus (ook praktische zaken als een hoed, sjaal of zonnebril) en er is een 
toilet. Niet zeggen dat je dat van mij hebt. 
Naast deze winkel zit een goed eettentje met een verrassend grote kaart. Wat ik er gegeten heb 
smaakte bijzonder goed. Er is wifi en vlotte bediening. 
 
De baai leent zich voor privé- en groepstochten. Ik mocht mee de baai op en iets erbuiten, op de 
oceaan. Zo’n tour is heerlijk! Het ontbreekt je aan niets zolang je aardig blijft voor Jackson (bar en 
hapjes). Terwijl de gids wetenswaardigheden vertelt over de omgeving tuur je het water af naar 
mogelijk zeehonden, dolfijnen of zelfs een walvis. De laatste komen mondjesmaat weer voor na jaren 
geleden bijna te zijn uitgestorven door de jacht. 
Je komt ook dichtbij een zeehondenkolonie en een bijzondere vuurtoren. 
 

  
 
Zuidelijk van Walvisbaai ligt Sandwich Harbour. Dit is het noordelijkste puntje van het Namib 

Naukluft Nationaal Park (waarover later meer). 

https://www.facebook.com/stadtmittecafeswakop
https://altstadtrestaurant.wheretostay.na/
https://goo.gl/maps/eR2Jnk3hvL3ydbU48


Hoogtepunt voor vogelaars met meer dan 200.000 vogels, waaronder flamingo's, aalscholvers en 
pelikanen. Maar er is meer te doen: 
 
In een verzamelgebouw met verdieping, aan de parkeerplaats, vind je een kledingwinkel, 2 bars en 
een paar kantoortjes waar je activiteiten kan boeken: 
 
Sandwich Dune Tours & Safari biedt prachtige tochten naar Sandwich Harbour, kajaktochten tussen 
de zeehonden en op de baai, township tours en tochten op maat. Tochten van een halve dag of 
korter beveel ik niet aan. De tijdsdruk en ecologische footprint zijn dan behoorlijk. Er moet rekening 
worden gehouden met het tij en het weer. 
  
Turnstone Tours biedt geweldige tochten (ook voor mindervaliden met lef) in de wijde omgeving, van 
1 tot 4 dagen. Ze weten vele kleine, onbekende (dus rustige) plekjes. Ik sprak eigenaren Kate en 
Bruno die zeer sociaal en betrokken zijn bij hun bedrijf. Bruno is outdoor specialist en woestijngids, 
vogelkenner, ecoliefhebber en denkt in oplossingen. 
Zo heeft hij een echt bushcamp gecreëerd in de woestijn (geen elektriciteit, geen gsm-netwerk). Je 
kan met hem op wandelsafari. Door zijn kennis en ervaring wordt hij dikwijls gevraagd om als gids te 
dienen voor een groepje vogel-fotografen. Pick-up vanuit Swakopmund mogelijk. 
 
Voor alle genoemde bedrijven geldt: ter plaatse te boeken of via Bharte-reizen zodra je je reis 
vastlegt (geen prijsverschil). Ik ken de eigenaren persoonlijk en kan je belevenis helemaal op jou 
afstemmen voordat je aankomt. Zo hoef je maar in te stappen en je avontuur te beginnen. 
 
Na Walvisbaai en Swakopmund reisde ik naar het zuiden van Namibië. Hierover schreef ik Roadtrip 
Zuid-Namibië. Een zesdaagse campingsafari die ook als self-drive te boeken is en uit te breiden naar 
10 of meer dagen. Geschikt voor koppels, soloreizigers, families/gezinnen en kleine (vrienden- of 
sport) groepjes. Ik beschrijf enkele dingen die je er kan zien. 
 

Namib Naukluft Nationaal Park 
 

 

http://www.sandwichdunetours.com.na/
https://www.turnstone-tours.com/


 
Dit park is een ecologisch beschermd gebied met een oppervlakte van 49.800 km² (groter dan 
Denemarken). Hier reis je door bijzondere en unieke gebieden waaronder de Namib-woestijn, Dit is 
de oudste woestijn ter wereld en strekt zich uit tot ver buiten de grenzen van het park. 
In het park liggen bekende duinen zoals Big Daddy, Big Mama en Dune 7 (de hoogste duin van 
Namibië). Zelf zat ik op Dune 45 die bekend staat als een plek waar je een geweldige zonsopgang 
kunt meemaken. Dit klopt wel maar ik zag tientallen plaatsen in Namibië waar de zonsopgang ook 
prachtig is. 
 

  
 

Namib Naukluft is ook de thuisbasis van drie belangrijke attracties van het land: 
 

Sossusvlei, Deadvlei en Sesriem 
 
De toegang tot het Sossusvlei-gebied is de Sesriem-poort, ongeveer 60 meter van de duinen van de 
Sossusvlei. Sesriem Canyon is het resultaat van jarenlange erosie van de Tsauchab-rivier en is 
ongeveer 1,5 km lang en 30 m diep. Gezien de tijd die nodig is om te verkennen wordt de kloof vaak 
aan het einde van de dag bezocht na een bezoek aan de duinen van Sossusvlei. 
De rode en oranje duinen behoren tot de grootste ter wereld en kunnen meer dan 300 meter boven 
het contrasterende wit van de zoutpannen beneden uitsteken. Het hoogste duin van Sossusvlei (‘Big 
Daddy’) meet 325 meter. Duin 45 is het meest toegankelijke duin en het meest gefotografeerd. 
Niet ver van Dune 45 ligt de zoutpan van Deadvlei. 
 

  
 

900 jaar oude gefossiliseerde zwarte boomskeletten steken uit de spierwitte zoutpan en deze plek is 
een droom voor de fotograaf. Deadvlei en Sossusvlei zijn slechts toegankelijk middels een 
terreinwagen en goede ervaring. Heb je die niet dan zijn er shuttles) ook terreinwagens’ die je voor 
een paar Namibische dollars veilig heen/ en terugbrengen. Omdat de ´weg´ een droge rivierbedding 
is krijg je hier de beruchte ´African massage´. Overigens, wanneer het stroomopwaarts flink heeft 
geregend, is de bedding soms niet te gebruiken en wordt een alternatieve weg genomen. Dit moet je 
wel goed van tevoren plannen om je dag goed in te delen. Gelukkig had ik daar geen last van: ik werd 
gegidst en het was droog genoeg… 



  
Shuttle door de rivierbedding naar Dodevlei 

 

Fish River Canyon 
 

 
 
Fish River Canyon is het grootste ravijn in Afrika en de grootste kloof ter wereld na de Grand Canyon. 
Gelegen in het uiterste zuiden van Namibië, wordt het niet vaak opgenomen in reisroutes omdat het 
een afgelegen plaats is. Chartervluchten zijn mogelijk, maar kunnen kostbaar zijn. Toch is het een 
belevenis die zijn gelijke nauwelijks kent en echte de moeite en tijd waard. Starend over deze diepe 
leegte besef je weer je eigen nietigheid. De enorme kloof ontstond door aardbevingen in wat nu de 
Atlantische Oceaan is en wordt al duizenden jaren verder uitgediept en geslepen door wat nu de 
Visrivier (Fish River) heet.  
 



 
 

De canyon is meer dan 160 km lang, 27 km breed en tot 550 m diep, en eindigt bij Ai Ais. De Visrivier 
(de langste in Namibië) gaat dan over in de Oranje Rivier – de grens met Zuid-Afrika. Van waar ik 
stond kreeg ik zelfs met een groothoeklens dit natuurfenomeen niet goed op de foto bij gebrek aan 
referentie.  
 
Activiteiten hier zijn voornamelijk wandelingen (van een halve dag tot 5-daagse avonturen) evenals 
mountainbiken en safari naar het hart van de canyon. 

Fish River Canyon op Google Maps. 
 

Kokerboombos 
 

 

https://www.google.nl/maps/place/Fish+River+Canyon+Viewpoint/@-27.5891682,17.6145749,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOLBlCKqTYmP7qEkbgBQ5Is-nq0a0uUYTxwKlxD!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOLBlCKqTYmP7qEkbgBQ5Is-nq0a0uUYTxwKlxD%3Dw505-h298-k-no!7i5422!8i3198!4m17!1m9!3m8!1s0x1c1589cfbf71be29:0x43598528635485ef!2sFish+River+Lodge!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-27.5272636!4d17.5371074!3m6!1s0x1c3e210f246153d7:0x9c97449bdd0c3abf!8m2!3d-27.5891682!4d17.6145749!14m1!1BCgIgAQ?hl=nl


 
De Quiver Tree (kokerboom in het Afrikaans) is perfect voor droge gebieden. Deze langzaam 
groeiende plant, met gladde bast en grijsgroene bladeren, is in staat om water op te slaan in de stam 
en zo de droge periodes te overleven. De eveneens holle takken werden door de Bosjesmannen 
gebruikt als pijlkokers. 
 

 
 



Nu zijn deze bomen op zich al bijzonder fraai, eigenlijk een grote plant uit de Aloë -familie, maar 
wanneer ze worden beschenen door de ondergaande zon veranderen ze finaal van kleur. Bijna 
tovenarij. Ze groeien alleen in een langgerekt gebied verspreid over noordelijk Zuid-Afrika en zuidelijk 
Namibië. Bij Keetmanshoop staan er veel bij elkaar en wordt het een bos genoemd. Het is echter 
geen bos op de manier zoals wij dat kennen. 
 

 
 
Overigens bevindt zich pal naast dit bos het Quiver Tree Forest Rest Camp. Een uitstekende plaats 
met diverse accommodaties waaronder iglo’s en een camping. Over deze en andere accommodaties 
in Namibië heb ik een aparte blog geschreven: Namibië van tentzeil tot lodge. 
 

Windhoek 
 

Windhoek is de hoofdstad van Namibië en tevens de grootste plaats. De stad ligt bijna precies in het 
geografische centrum van het land. Het is de belangrijkste toeristische hub, en de meeste routes 
vereisen hier een overnachting, voornamelijk vanwege internationale vluchten keer. Hosea Kutako 
International Airport ligt echter 40 km buiten de stad. Eros International Airport ligt op slechts 5 km 
van het stadscentrum en wordt voornamelijk gebruikt om te safari’s te vliegen. 
 
De stad heeft een aantal attracties (genoeg om een stadstour van een hele dag te vullen) en 
verschillende restaurants. 
Zelf vond ik de Craft Market interessant (hier verkopen vakmensen van diverse stammen hun waren 
en souvenirs). Het centrum is goed te bewandelen qua grootte. Je vindt er allerlei moderne winkels. 
 

 
 
 



Etosha 
 

Dit Nationaal Park, gelegen in het noorden van het land, is 22.270 km² groot. Nederland is ca. 41.543 
km2 en België ca. 30.530 km2. 
5.000 km² van dit gebied bestaat uit zoute inzinkingen of ‘pannen’ en verder uit grasland, bos en 
savanne en vele natuurlijke waterpoelen. Het park is de thuisbasis van meer dan 114 zoogdieren en 
meer dan 340 vogelsoorten. 
Etosha staat bekend om zijn neushoorns, woestijnolifanten en endemische zwartkop impala’s. 
Andere aan de woestijn aangepaste dieren zijn oryx en Hartmann's bergzebra. Roofdieren waaronder 
cheeta's, leeuwen en luipaarden zijn ook te zien. 
 

  
Zelf geschoten foto’s vanuit mijn huurauto 

Gegidste tochten door Etosha zijn ook mogelijk 
 

Voordat je Etosha binnengaat kun je het beste inkopen doen in één van de grotere plaatsen zoals 
Tsumeb of Otjiwarongo (hier zijn supermarkten). De winkels in het park hebben merkbaar hogere 
prijzen. De tankstations in het park zijn niet altijd tijdig bevoorraad. Het beste vul je je tank bij een 
tankstation enkele kilometers voor de ingang. 
 
Er zijn een paar high-end lodges op privéreservaten grenzend aan het park. In Etosha NP zelf zijn 3 
kampen: Okaukuejo, Halali en Namutoni. Hier zijn diverse accommodaties (ook voor MIVA!) en 
campings. Deze moet je altijd vooraf boeken anders mag je het park niet in. 
 

  
Aangepaste badkamer in MIVA-huisje te Halali Camp 

 
Wanneer je Etosha NP binnen wil betaal je per persoon, per voertuig en per dag. Je moet dus het 
aantal dagen opgeven hoelang je wilt blijven. Je vult de benodigde gegevens in op een formulier en 
betaalt ter plaatse. 
 

 



Verder 
 
Heel Namibië beschrijven in 1 blog gaat eigenlijk niet. Er zijn nog ontelbare highlights en 
wetenswaardigheden te zien en bezoeken. Wat te denken van bezoeken aan een Himba-dorp, 
(UNESCO) rotstekeningen, een levend fossiel (Welwitschia Mirabilis), de grootste kolonie Kaapse 
pelsrobben, de Skeleton Coast…Foto’s Chameleon? 
 

  
 

 
 
Namibië is fascinerend en misschien het meest toegankelijke land van Afrika voor ‘beginners’. 
Ontzettend geliefd onder fotografen, adrenaline junkies, naturalisten, vogelaars en archeologen. 
Maar zeker ook gezins- en huwelijksreizen worden hier een succes. Tja, eigenlijk kan je zeggen: 
Namibië heeft ‘t…voor iedereen. 
 

 

App of bel me direct! +31629215044 

http://wa.me/31629215044
http://wa.me/31629215044
http://wa.me/31629215044

