
Roadtrip Namibië 2022 
Beschreven roadtrip: Swakopmund – Sossusvlei – Kolmanskop – Keetmanshoop – Windhoek 

Door Bharte reizen 
 

 
 
Voor meer informatie en tips over Swakopmund klik hier. Voor mijn Namibië pagina klik hier. 
 
De hierna beschreven roadtrip is als groepscampingreis of als self-drive te beleven. De nadruk ligt in 
deze blog op campingsafari met chauffeur aangevuld met tips voor de selfdrive reiziger. 
 
De campingsafari had ik van tevoren geboekt (aanbevolen!). In mijn geval waren er 2 medereizigers, 
dit kan per reis verschillen. Ik reisde in februari en dat is het stille seizoen. Ook is de reis te boeken als 
familiereis of groepsreis (maximaal 9 personen). Je hebt een chauffeur die het aangepaste voertuig 
bestuurd. 
 

http://www.bharte-reizen.eu/upload/files/Blog%20Namibi%C3%AB_algemeen%20en%20reistips_2022_Bharte%20reizen.pdf
https://www.bharte-reizen.eu/landen-info/namibi1


  
 

 
 

Bijzonderheden over dit voertuig en de begeleiding kan ik je in een persoonlijk gesprek uitleggen. 
Wanneer je de route zelf wilt rijden, wat uitstekend kan, zul je een paar dingen moeten regelen. Te 
allen tijde zul je een koelkast en een kooktoestel op gas (en reservegasflessen) nodig hebben. Die zijn 
doorgaans standaard of optioneel bij een terreinvoertuig geleverd. Je zult goed moeten nadenken 
over het kampeergerei tenzij je alleen in lodges overnacht. In dat geval kan je met een ‘gewone’ auto 
de reis maken. Er zijn meerdere dingen om voor te bereiden voor een self-drive. Ik informeer je met 
plezier hierover. 
 
Deze blog gaat over: 

• De route 

• Bezienswaardigheden 

• De natuur 

• Accommodaties 

• Het landschap 
 



Deze geweldig mooie tocht krijgt nog meer waarde als self-drive waarin je het tempo omlaag brengt 
en de ervaringen vermeerderd. Dit doe je door extra tussenstops te maken en op sommige plaatsen 
iets langer te verblijven. Dit laatste is vooral aan te bevelen voor koppels (huwelijksreis) en clubjes 
zoals met fotografen of sportievelingen. Maar ja, ook gewoon omdat je het liever rustig aan doet! 
 

 

We vertrekken tegen de middag… 
 
Vertrek vanuit Swakopmund via de D1984. Deze loopt parallel aan de B2 naar Walvisbaai die vrij druk 
is. Er ligt een imposante duinrug van ruim 5 kilometer tussen en je komt weinig verkeer tegen. 
Later draaien we links de C14 op en duiken de leegte in. Even passeren we nog de luchthaven van 
Walvisbaai en rijden daarna het Namib-Naukluft Nationaal Park binnen. 
 

 
 
Bijna 3 uur later staan we in Solitaire. Een rustplaats met tankstation, accommodatie met zwembad 
en een shop. De kamers zijn eenvoudig maar netjes en er is airco. 
 
Solitaire is een uitstekende uitvalsbasis om het Naukluft Mountain Zebra Park te bezoeken. 
Hier zijn MTB-paden en kan je wandelen (mits goed voorbereid). Maar het heeft ook accommodatie: 
 
Het Rest Camp van Mountain Zebra National Park ligt op ongeveer 12 kilometer van de 
toegangspoort. De kamp biedt comfortabele familiehuisjes, een camping met gemeenschappelijke 
voorzieningen. Het Guesthouse en twee Mountain Cottages bevinden zich verder in het park. 
(Niet gecheckt). 
 



  
Solitaire triple-room en sanitair 

 
Er is ook een Solitaire Desert Farm (14 kamers) voor de hele familie of kleine groep, op 7 kilometer. 
Het gebied is bijzonder geschikt voor MTB’ers! 
 

 
 



Onze kampeerplaats de komende 2 nachten is Sossus Oasis Camp Site. De camping hier is 
uitstekend. Iedere standplaats heeft een douche, wc en stookplaats. Dit is allemaal overdekt tegen 
de zon. Er zijn aparte kampeerplaatsen voor groepen. Er is een zwembadje voor wat verkoeling. 
 

 
Ruime kampeerplaats met schaduw en kookplaats 

 

 
 

https://www.sossus-oasis.com/


Het uitzicht is indrukwekkend. De Elim Dunes zijn 10 minuten verwijderd en is een geliefde plek voor 
sundowners. Je overziet van daaruit de vlakte en in de verte kleuren de bergen van het Zebra Park 
alle tinten rood. 
 

 
Zonsondergang vanaf de Elim Dunes 

 
Het kamp heeft een modern tankstation en een goed gesorteerde winkel met afhaalmaaltijden, 
snacks, drankjes en kruidenierswaren. Dichtbij is een airstrip van waaruit je een rondvlucht kunt 
maken over de regio. Het Sossusvlei Adventure Centre heeft legio activiteiten om Namibië nog 
mooier in beeld te brengen of te beleven. Van sundowners tot helikoptervluchten. 
 
Sossus Oasis Camp Site is perfect te gebruiken als vertrekpunt richting de populaire Dune 45 voor de 
zonsopkomst. Dat wordt een flinke klim en een redelijke conditie is vereist. Het uitzicht is het waard. 

 

 

https://www.sossus-oasis.com/activities.html


 
Wachtend op de zonsopgang 

 
Verder doorrijdend kun je de indrukwekkende Deadvlei (Dodenmoeras) bewonderen. Vanaf de 
parkeerplaats rijden 4x4 aangedreven voertuigen naar de ingang van de vallei. Je moet hiervoor door 
een rivierbedding wat in natte perioden een uitdaging kan zijn. Rij je zelf dan is een goede 
terreinwagen noodzakelijk, samen met wat ervaring. 
 

 
Dit is het gemakkelijkste stukje 

https://en.wikipedia.org/wiki/Deadvlei


 
De Dodevlei was ooit een plek vol groen vanwege de Tsauchab rivier. Doordat de duinen zich 
verplaatsen werd de rivier eeuwen geleden afgesneden waarna het gebied uitdroogde. Lang bleef 
het gebied moerassig waar de naam Vlei vandaan komt. 
 

 
 

Vele dode bomen steken nog steeds boven het zand uit wat een surreëel landschap oplevert. 
Omgeven door zowat de hoogste duinen ter wereld (300 tot 400 meter hoog!) is de sfeer compleet. 
Droog, warm, eenzaam (op enkele toeristen na). De Bushmen dachten dat niemand levend 
terugkwam uit het vroegere moeras, vandaar Dead Vlei. 
 

 
 



Heen en terug rijd je door de Sossusvlei. Toen ik er was kwamen in het binnenland veel regenbuien 
voor die de Tsauchab rivier voedden. Hierdoor was er in de Sossusvlei redelijk wat water. Voor 
Namibiërs een bijzonder fenomeen want meestal staat het droog. Velen gaan hier dan zwemmen 
echter dit is niet echt aan te raden. In de loop van de rivier stromen ook dode dieren mee… 
 

 
 

Een andere plek die het bezoeken waard is: de Sesriem Kloof (Sesriem Canyon) op enkele kilometers 
van de Sossus Oasis Camp Site. Sluit je auto goed af, laat geen enkel raampje open en zorg dat je 
eventuele (opgevouwen) daktent goed dichtgeritst is: rond de parkeerplaats leven babboons die heel 
nieuwsgierig en handig zijn. 
 
Vanaf de parkeerplaats kan je al in de kloof kijken (opgepast, geen hekwerken) en de bijzondere 
structuur bewonderen. Eeuwenlang uitgesleten door de Tsauchab is de kloof nu ruim een kilometer 
lang en 30 tot 40 meter diep. Op enkele plaatsen staat water waarin je veilig kan zwemmen. In de 
kloof is het lekker koel. 
Eén van de verklaringen voor de naam Sesriem is dat soldaten 6 riemen aaneen moesten binden om 
vanaf boven bij het water in de kloof te kunnen. 
 

 



 
Verder reizend naar het zuiden vinden we Betta: een tankstation met kampeergelegenheid en 
lodges. Letterlijk een oase in de Namibische woestijn. De 13 chaletjes (selfcatering) worden netjes 
onderhouden door de buurtbewoners die er werken. Niet geschikt voor MIVA tenzij je zelf kunt staan 
of enkele stappen kan lopen, met of zonder hulp. 
Er is airconditioning, een terras met BBQ/kookplaats.  
 

 
 

 

https://bettacamp.com/


De afzonderlijke kampeerplaatsen hebben een waterpunt, overdekt terras en keukenblok. 
 

 
 

Naast het terras kan je je auto onder een kap in de schaduw zetten (geen luxe) terwijl het dak 
dienstdoet als uitkijkpunt waar je via een trap kunt komen. 
 

  
 
Zo’n 200 kilometer zuidelijker verbleef ik op een geweldige plek: Klein-Aus Vista heeft mijn hart 
gestolen vanwege de combinatie aan sportieve mogelijkheden, ligging en accommodaties. 
 
Sportieve mensen kunnen er hun hart ophalen: er zijn wandeltochten van 4 tot 20 kilometer lang. En 
MTB-routes die je op eigen gelegenheid kunt verkennen. Je kan je eigen MTB-fietsen meenemen 

https://www.klein-aus-vista.com/accommodation/desert-horse-campsite/


maar ze zijn hier ook te huur. De fietsen zijn goed onderhouden, Piet Swiegers, de manager, is zelf 
toegewijd MTB’er. Maar hij is ook motorrijder. 
 

 
 
 

Verder biedt Klein Aus Vista excursies op eigen terrein aan. Je leert over de plaatselijke flora en fauna 
en je bekijkt oeroude rotstekeningen van de San. 
 
De ligging van Klein Aus Vista is prachtig en strategisch. Het ligt op een kruispunt van wegen. Een 
ideale tussenstop tussen Zuid-Afrika en noordelijk Namibië. Het is een ideale uitvalsbasis om 
bijzondere plaatsen in de buurt te bezoeken zoals Kolmanskop en Lüderitz of een woestijntocht te 
maken. De omgeving is woestijn met heuvels en bergen. Hier kan je zomaar struisvogels en wilde 
paarden tegenkomen. 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCderitz_(Namibi%C3%AB)


 
 
 
Wat accommodatie betreft is er keuze te over: 
 
Camping: de standplaatsen zijn voorzien van een boom voor schaduw en een waterkraan (drinkbaar 
water en lekker). Toiletten en douche vind je in een centraal gebouwtje. Erachter is het ingericht om 
je afwas en kledingwas te doen (waslijnen zijn er ook), in de open lucht. 
 

  
 

 



 
De ligging is prachtig; zowel ’s ochtends als ’s avonds tovert de zon allerlei kleuren op de bergen om 
je heen. ’s Nachts zie je de Melkweg en ontelbare sterren. Een handelsmerk voor Namibië. 
 
Kamers: Dichtbij de receptie staan diverse gezellige bungalows die allemaal huiselijk zijn ingericht. 
Plafondventilator, airco, badkamer, koelkast en veranda: je kan er overleven zal ik maar zeggen. 
De setting heeft wat weg van een wild-west dorpje in het diepe zuiden van de VS. 
 

 
 

 
 



Hoogtepunt vond ik zelf Eagles Nest. Vanaf de receptie rij je zo’n 10 minuten omhoog naar de voet 
van de bergen. Rondom enorme rotsformaties zijn bungalows gebouwd waarvan de berg deel 
uitmaakt! Een bijzondere accommodatie. Compleet ingericht met volledige keuken, badkamer, 
slaapkamer, zitgedeelte en een stookplaats op het terras. Ideaal voor huwelijksreizen of 
familie/gezinshuisje. Dat het uitzicht indrukwekkend is hoef ik eigenlijk niet te vermelden… 
 

 
 

 



 
 
Vanuit Klein Aus Vista is het een uurtje rijden naar Kolmanskop. Je rijdt voorbij de plek waar ooit de 
eerste diamant van Namibië gevonden werd door een spoorwegwerker. Lees hier het verhaal. 
 

 
 

Diamanten lagen er letterlijk voor het oprapen en in no-time werd een stad uit de grond gestampt: 
Kolmanskuppe. Het werd eventjes de rijkste plaats op aarde. Het eerste röntgenapparaat 

https://kolmanskuppe.com/about/


functioneerde hier. Er werden operasterren en andere beroemdheden uit Europa en Amerika 
gehaald voor optredens. Hoe het openbare leven eraan toe ging kun je het beste zelf beleven door 
een rondleiding te nemen met een gids (dagelijks om 10 uur ’s ochtends). 
 

 
 

Hoe de grandeur uiteindelijk verzandde (er werden geen diamanten meer gevonden) en de stad 
spoorslags werd verlaten is een fenomeen op zich. De woestijn neemt langzaam weer bezit van de 
stad. Dit levert bijzondere plaatsjes op. En wacht niet te lang om er heen te gaan: de woestijn wacht 
niet en op zeker moment zal de stad bedolven zijn onder het zand… 
 

  



 
 

De B4, waaraan Kolmanskop ligt, loopt in het westen dood in de Atlantische Oceaan. De Duitsers 
stichtten hier hun eerste nederzetting: Lüderitz. Ik was er maar kort om inkopen te doen en te 
lunchen. Dat lunchen deden we op Agate Beach, net buiten de stad. Er zijn picknick tafels met 
banken met barbecue/braaiplaatsen. Tip: zeker aan te raden tenzij er veel wind staat. Of je neemt 
een windscherm mee natuurlijk. 
 

 
Dias kruis 

 



Aan de andere kant van Lüderitz kun je het Dias Kruis bezoeken. Op een hoge rots staat een (replica) 
kruis dat ooit werd geplaatst door Barholomeu Diaz, een Portugees ontdekkingsreiziger. Hij liet een 
spoor van kruizen na; dit was een gewoonte onder de ontdekkingsreizigers van toen.  
Je komt er door vanaf de parkeerplaats (met restaurant en souvenirwinkeltje) een rotsplateau over 
te steken en een steile trap te beklimmen naar de top. Je moet goed opletten waar je loopt vanwege 
de ongelijke grond. Toen ik er was stormde het en dan is het geen pretje. Meerdere zonnebrillen en 
petten vonden hier een zeemansgraf. Bij kalm weer is het een weergaloos uitzichtpunt. 
 
Lüderitz is geen grote stad maar heeft wel supermarkten voor je bevoorrading, een museum en 
moderne winkels. Ook hier zie je de Duitse invloed terug in gebouwen zoals de Felsenkirche. 
Er zijn monumentale gebouwen zoals het spoorwegstation en het Kreplin Huis. Op Shark Island (wat 
eigenlijk een schiereiland is) staat een vuurtoren met bijgebouw. Hier kun je overnachten inclusief 
ontbijt. Er zijn ook kampeerplaatsen om onder de sterren te slapen. 
 
Tussen Klein Aus en Lüderitz heb je grote kans om de beroemde woestijnpaarden van de Namib te 
zien. 
Over hun herkomst wordt dikwijls gespeculeerd maar in het algemeen wordt ervan uitgegaan dat het 
ontsnapte paarden van het leger betreft die zich mengden met wilde paarden die ooit in dit gebied 
verzeild raakten vanuit andere regio’s. Ze hebben zich aangepast aan het leven in de woestijn. Het 
wordt niet aangeraden ze te benaderen, ze zijn echt wild, al komen ze in tijden van schaarste wel 
dichterbij, nieuwsgierig naar voedsel. 
 

 
De woestijnpaarden van de Namib bij Aus 

 



 
 

Onderweg in zuidelijk Namibië zie je veel tafelbergen. Wikipedia zegt er het volgende over: 
“Wanneer vloeibare lava uitvloeit onder een ijskap, zal dit ijs gedeeltelijk smelten, maar ook beletten 
dat de lava zich accumuleert tot een vlakke Schildvulkaan. Er zal daarentegen een cilindervormig 
lavalichaam gevormd worden, dat aan alle zijden door een wal van ijs omgeven is. Na het smelten 
van de ijskap blijft een ronde tafelberg over. “Denk daar maar eens over na wanneer je door de 
gortdroge woestijnvlakte rijdt…  
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schildvulkaan


De B1 nog zuidelijker volgend bereik je het Gondwana Nature Park (privé, game drives en 
wandelpaden) en het /Ai/Ais Transfrontier Park. Hier bezocht ik een picknickplek annex 
informatiewand op de rand van ’s werelds 2e grootste ravijn. Fish River Canyon. 

 

 
….. 

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. Zelfs 
met een groothoeklens is dit natuurfenomeen moeilijk in 1 plaatje te vangen. 
 

 
 

Fish River Canyon wordt niet vaak opgenomen in reisroutes omdat het afgelegen 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. 
Overigens zijn niet ver van de kloof verschillende accommodaties te vinden. Er zijn 12 
kampeerplaatsen met faciliteiten in Hobas Camp. 
Wat luxer: accommodatie, een restaurant, sauna en een zwembad zijn te vinden in het /Ai-/Ais Hot 
Springs Resort. 
 
In het zuiden van Namibië ligt een gebied (zich uitstrekkend over de grens met Zuid-Afrika) waar je 
Kokerbomen (Quiver trees) ziet. Officieel zijn het geen bomen maar Aloë planten met 
grootheidswaanzin. Het bos is ook geen bos zoals wij dat kennen maar een verzameling Kokerbomen 
die toevallig dichter bij elkaar staan. 



 
 

Absoluut uniek in de wereld en een bezoekje waard. De takken van deze plant zijn hol en worden 
door de Bushmen gebruikt om pijlen in te bewaren voor de jacht. De bomen krijgen iets magisch 
wanneer de dag op zijn einde loopt. Wanneer ze worden beschenen door de ondergaande zon 
veranderen ze finaal van kleur. Bijna tovenarij. Waanzinnig mooi. 
 

 



Pal naast dit bos ligt Quiver Tree Forest Rest Camp. Verschillende accommodaties van iglo’s tot 
kampeerplaats, allemaal tevens geschikt voor families en kleine groepjes. Dagelijks worden hier 
opgevangen cheeta’s gevoerd. Dit kan je van dichtbij zien. Meer over de accommodaties in mijn blog 
Namibië van tentzeil tot lodge. 
 

 
 
Op zowat een steenworp afstand ligt Keetmanshoop. Het is de grootste plaats in het zuiden waar je 
je inkopen kunt doen, accommodaties vindt (niet geverifieerd, next time around), brandstof tankt of 
een museumpje bezoekt. Behoorlijk ruraal en kleurrijk. In dit gebied zie je regelmatig nog de 
Namibian Ferrari: een klassiek tweewielig karretje getrokken door paarden of ezels. 
 

 
Namibian Ferrari 



 
De geboekte kampeerreis gaat van hieruit pal noordwaarts om te eindigen in de hoofdstad 
Windhoek. Als je zelf rijdt kun je hier makkelijk nog wat tijd doorbrengen. Er zijn verschillende 
bijzondere gebieden in de omgeving die een langer verblijf rechtvaardigen. 

 

 
 

Hier eindigt de blog over deze roadtrip. 
Wil je ook deze reis maken, met een groepje of je eigen gezin? Bel, app of mail me dan om 
informatie. Solo kan ook, samen met en groepje op campingsafari of overnachtend in lodges. Voor 
elk budget een reis! 
 

App of bel me direct! +31629215044 
Of stuur je vragen naar contact@bharte-reizen.eu 

 
Op een enkele uitzondering na zijn alle foto’s eigendom van Bharte reizen. Wie een foto wil gebruiken kan me even mailen. 

http://wa.me/31629215044
http://wa.me/31629215044
mailto:contact@bharte-reizen.eu
http://wa.me/31629215044

