
Road trip en air trip Botswana 
 

Van de Okavango-Delta tot diep in de Kalahari; dit land fascineert door de weidsheid, het vele wild 
en de ongereptheid. Natuurfotografen en safariliefhebbers moeten hier een keer geweest zijn. 
Het is alsof je figureert in een National Geographic documentaire die je zelf samenstelt! 
 

 
 

Binnen 24 uur in Botswana 
Het is 31 januari 2022, 14:30. Vanaf Schiphol vertrek ik met Qatar Airways naar Doha voor de 
overstap naar Johannesburg. Daar word ik vlot door alle formaliteiten en controles geloodst door een 
medewerker van Menzies; een servicedienst voor overstappers die weinig tijd hebben. 
In no-time sta ik bij de check-in en ga aan boord van een Airlink toestel. 
 

  
 

Binnen 2 uur land ik in Kasane, in het uiterste noorden van Botswana. Kasane is een echte 
verzamelplek vanwaar je verder reist. Van hieruit is het niet ver naar Victoria Falls of de Chobe Rivier. 
Op de luchthaven voeg ik me bij een groepje van 5 andere globetrotters. De komende 6 dagen 
trekken we samen door Botswana. Het is 1 februari, 2 uur ’s middags. Straks vertrekken we naar 
Shinde Lodge. 



  
 

Okavango Delta 
Shinde lodge ligt in de Okavango Delta. We vliegen zuidwaarts met de bushtaxi: een 
propellervliegtuig voor 10 inzittenden. Een bushtaxi vliegt op geringe hoogte (1 à 2 kilometer). Op de 
grond zie je regelmatig wilde dieren, gebouwen, voertuigen en wegen. Je ziet ook duidelijk de paden 
waar wilde dieren langs trekken; de sporen vallen duidelijk op. 
 

  
 

De Okavango Delta staat in de natte periode grotendeels onder water. Airstrips en lodges vind je op 
de hoger gelegen delen. Wij landen op Xugana Island en worden verwelkomd door een gids van 
Shinde lodge. We beleven dan een boottocht van ruim een uur. Eerst over de Moanachira rivier, later 
over een zijtak die ons bij Shinde lodge brengt. Onderweg zien we bijzondere vogels en een krokodil. 
We varen met een typische boot voor vervoer in de Okavango. Een snelle, stabiele boot met zitplaats 
voor 8 tot 10 personen en een dak als zonnescherm. 



 
 

Bij Shinde Lodge worden we verwelkomd door zingend en dansend personeel. Ik zal dit later nog 
vaker meemaken; het is de traditie om gasten zo te verwelkomen.  
De lodge is onlangs (2020) compleet gerenoveerd. Shinde ligt op een weelderig, met palmbomen 
bezaaid eiland aan de rand van een lagune. Het wordt omgeven door waterwegen die langs eilanden 
vol vogels en wild stromen. 
 

  
 
 

Lodge indeling 
Lodges zijn doorgaans verdeeld in slaapverblijven en een centraal gedeelte om te eten. Het centrale 
gebouw bestaat uit 2 buitendekken en 2 overdekte gedeelten waar kan worden gegeten. Er is een 
apart dek voor bruiloft gezelschap of pasgehuwden. Rondom is alles open; je kijkt vanaf ieder dek uit 
over de lagune. Je hoort en ziet soms nijlpaarden passeren. 
 



 
 

Er is een bar en de keuken biedt menu’s van grote klasse, alles inclusief. 
Een vuurplaats, vóór de lodge, mag niet ontbreken. Met stoelen er omheen om bij het kampvuur je 
avonturen te bespreken. Met een drankje in de hand… 
 
De slaaptenten liggen aan weerskanten van een pad achter de lodge. Het is uit elkaars zicht en de 
onderkomens zijn voorzien van: douche/bad, bedden die met muskietennetten worden beschermd, 
comfortabele stoelen en ventilatoren. 
 

 



 
We arriveren op tijd om ons te installeren waarna we dineren. Hier krijgen we de tijd om elkaar beter 
te leren kennen. Het personeel is bijzonder vriendelijk en behulpzaam. 
Het was voor iedereen een vermoeiende reis en onder een concert van deltageluiden vallen we in 
onze slaaptenten in slaap. 
 
Game drive zonder afstandsbediening 
De volgende morgen staan we vroeg op voor een game drive. Game drive is de algemene uitdrukking 
voor het op zoek gaan naar wilde dieren. Vroeger betekende het ‘op jacht gaan’. Traditioneel met 
een terreinwagen, tegenwoordig ook per MTB, te paard of boot op safari. 
 
Wij gaan per aangepaste terreinwagen: deze zijn zo opgebouwd dat de passagiers verhoogd zitten, 
vaak 2 of 3 banken voor 3 personen elk. Een dak erop tegen de zon en een provisieruimte achterin. 
De chauffeur is tevens gids. Hun training is uitgebreid; sporen zoeken, planten, bomen, bloemen en 
vruchten herkennen, alle dieren in je werkgebied kennen zijn er enkele van. Omgaan met gasten, 
EHBO, schietoefeningen en voertuigonderhoud zijn ook verplichte leerkost. 
 

 
 

Wilde dieren hebben geen afstandsbediening; het is altijd afwachten wat je tegenkomt en wanneer. 
Onze gids blijkt zeer bekwaam en terwijl hij het landschap leest vertelt hij ons bijzonderheden over 
de omgeving waar we rijden. Hij ziet een impala moeder rondrennen en besluit een kijkje te gaan 
nemen. We ontdekken een pasgeboren kalfje dat rustig in het gras ligt. De moeder heeft tevergeefs 
geprobeerd de luipaard van het kalf weg te lokken. 
 

  
(Foto’s: Bert Harte en Andy Higgins. Het kleurverschil komt door opnames met verschillend ingestelde camera’s) 

 

Vanuit mijn ooghoek zie ik beweging achter ons voertuig en ontdek een luipaard. Die heeft het kalf 
geroken en binnen enkele seconden ook te pakken. Het doden gebeurt snel en de luipaard neemt 
haar prooi mee naar een plek waar het niet door concurrenten wordt ontdekt. 
 



 
 

Dit was echt een gelukstreffer (met behulp van een bekwame gids) en het is net of ik in een National 
Geographic documentaire zit. Het kan iedereen overkomen maar op je allereerst game drive… 
 
Traditioneel eco vervoer 
Vanuit Shinde maken we ook een mokoro safari. De mokoro was de traditionele manier om door de 
Okavango te reizen: een uitgeholde boomstam met 2 zitplaatsen (of plaats voor lading). Achterop 
staat iemand die zich met een lange stok telkens afzet en zodoende de boot voortbeweegt en stuurt. 
Tegenwoordig zijn de mokoro’s van polyester en voor vervoer over water worden de snellere en 
grotere motorboten gebruikt. De mokoro bleef populair onder toeristen. In alle rust en op 
ecologische wijze varen we door het gebied. De gids vertelt over planten en dieren die we zien. 

 

 
 

Na 2 nachten varen we van Shinde naar de airstrip op Xugana Island waar we de bushtaxi nemen 
naar Kanana. Het personeel neemt uitgebreid afscheid en zwaait zich de armen uit de kom. Alweer 
kunnen we Botswana vanuit de lucht zien en valt het uitgestrekte, vlakke landschap tot aan de 
horizon te bewonderen. 
 



 
 

Kanana ligt in het zuidwesten van de Okavango-delta. Het gebied omvat een ketting van eilanden 
bezaaid met palmen, vijgen, ebbenhout en knopdoorn, en herbergt een groot aantal vogels, planten 
en dieren. Door de aard van het leefgebied is het de perfecte plek om de diversiteit aan soorten in de 
Okavango Delta te ervaren. Het is een korte rit van de airstrip naar de lodge. 
 
We worden weer warm welkom geheten door het personeel. Kanana ligt strategisch gesitueerd aan 
de rand van een vlakte. Vanuit je slaaptent of één van de dekken van de lodge kun je allerlei soorten 
wilde dieren zien. Als je geluk hebt zie je leeuwen jagen op een prooi. 
 

 
 



 
 

Later maakten we een helikoptervlucht boven het gebied. Hierbij zagen we giraffen, olifanten, een 
luipaard, struisvogels en diverse hoefdieren. De helikopter vliegt hoog genoeg waardoor de dieren 
niet schrikken of ons als een gevaar zien. 
 

 
 
Wandelsafari en sundowner 
Een wandelsafari is best even spannend. Uiteraard zijn de gidsen op de hoogte van de bewegingen 
van dieren maar het blijft de vrije natuur. We lopen ongeveer een uurtje. Je kijkt wandelend anders 
tegen deze omgeving aan dan vanuit een terreinwagen. 



 
 

Het is intenser. De gids laat allerlei bijzonderheden zien; sporen van diverse dieren, hun uitwerpselen 
en voedsel. Planten- en diersoorten en wat je er mee kan. We zagen een olifantenschedel die ik kon 
bekijken en betasten. De gidsen weten dat eens per jaar een olifantenkudde bij deze schedel 
rondhangt om daarna weer verder te trekken. 
 

 
 



’s Avonds deelnemen aan een game drive is weer totaal anders dan ’s ochtends. Veel dieren rusten 
overdag en komen nu in beweging. Overal klinken opwekkende geluiden van vogels en andere 
dieren. Traditioneel eindigt zo’n rit in een “Sundowner”; het nuttigen van een drankje bij 
zonsondergang. Een zonsondergang in Afrika is sowieso uniek maar wanneer je dit doet terwijl je 
over een meertje uitkijkt met een koel drankje in de hand... Je ademt de sfeer in, geniet van de rust, 
bent een onderdeeltje van het land. 
In het bos achter ons schreeuwen apen om aandacht, verderop steekt een springbok de weg over en 
vóór ons openen nijlpaarden hun machtige kaken terwijl ze ons observeren. 
 

 
 
De volgende dag merk ik dat ik erg verbrand ben en krijg steeds meer spraak- en 
concentratieproblemen. Ik zit in het voorstadium van een hitteklap. Dat is een serieus gevaar. 
Zodanig dat ik de middagwandeling en ontmoeting met de San oversla en onder een vochtige 
handdoek op bed ga liggen met de ventilatoren aan. Na enkele uren rust en koelte voel ik me beter. 
Tegen de avond is het iets minder warm en functioneer ik weer normaal. Ik beweeg zo weinig 
mogelijk, drink veel water of sap. Tijdens de avond game drive is het gelukkig behoorlijk bewolkt en 
de rijwind doet wonderen. 
 
Kalahari 
Na 2 nachten in Kanana lodge wordt het tijd om in de Kalahari te gaan kijken. Dit gebied bestaat uit 
woestijn, steppe en savanne. We vliegen erheen met de bushtaxi en vinden van bovenaf gezien deze 
woestijn behoorlijk groen. Het is de natte periode waardoor er meer groeit dan gewoonlijk. Goed 
voor de dieren, voor ons zijn ze wat moeilijker te vinden tussen al dat blad. 
Gelukkig hebben we weer goede gidsen waarvan enkele San. De San zijn de oorspronkelijke 
bewoners van zuidwest Afrika en uitmuntende spoorzoekers. 
Kalahari betekent “grote dorst” in de San-taal en ondanks die natte periode blijft het heet. Ik drink 
liters water en blijf in de schaduw.  
 
Rolstoelvriendelijk 
Ons onderkomen is Dinaka lodge, één van de lodges die ook ingericht is voor rolstoelreizigers. Over 
de houten wandelpaden rol je ongehinderd naar je slaaptent. 



 
 

Via een talud rij je van het maindeck naar het kampvuur: 
 

 
 

Dinaka lodge staat midden in savanne gebied. Hierdoor heb je een minder weidse blik. Het gebeurt 
wel vaak dat dieren tot aan de lodge komen terwijl ze onderweg zijn of foerageren. 
Er is ook een zwembad om in af te koelen, een bar en lounge, een binnen- en buiten eetdek en een 
zonnedek. 
 
’s Middags gaan we naar een fotobunker. Dat is een deels ingegraven betonnen ruimte bij een 
waterpoel. Je gaat langs de achterkant naar binnen (ongezien door eventueel wild bij de poel) en 
kijkt door een gleuf recht op de waterpoel. 



  
 

 
 

Die is voor ons op ooghoogte en van hieruit kan je geweldige foto’s maken. Zo zien we kudu’s, wilde 
zwijnen, een oryx, een wildebeest met kalf en andere prachtige dieren van dichtbij. De kijksleuf kan 
met een scharnierend schot tijdelijk gesloten worden wanneer nieuwsgierige pootjes, snuiten of 
slurven op onderzoek willen… 
 

 



 
Daarna bekijken we het sleep-out deck: een accommodatie voor 2 personen op een platform. Van 
hieruit kijk je mijlenver om je heen en geniet je van een prachtige zonsop- en ondergang. Uiteraard 
geliefd bij pasgehuwden en koppels. 
 

 
 

Op weg naar de lodge komen we een moederleeuw tegen met haar 3 zoons. Ze liggen te rusten en 
laten zich onverstoord bekijken van dichtbij. 
 

 
 

Veel diersoorten 
Verder ontmoeten we nog groepen parelhoen, groepen vlinders, een dikdik, kleurrijke scharrelaars, 
haviken, impala’s en diverse andere dieren. De Kalahari heeft een grote aantrekkingskracht op 
fotografen. 
 
Deze reis eindigt met een heerlijk diner en een goede nachtrust. Jammer dat we hier maar 1 nacht 
verblijven. De volgende morgen worden we na een heerlijk ontbijt naar de airstrip gereden waar we 
nog een jakhals zien. 



 
 

Met de bushtaxi vliegen we naar Kasane. Hier stappen we in een busje dat ons naar Victoria Falls 
brengt voor een volgend avontuur. Maar dat is voor een andere blog! 
 
Feiten over deze reis: 
 
De lodges zijn wettelijk verplicht om zonder sporen na te laten te kunnen worden afgebroken. 
Daarom zijn ze voornamelijk gebouwd van (regionaal) hout, zijn de daken van lokaal materiaal en de 
tenten van canvas. Alle lodges maken gebruik van zonne-energie en natuurlijke bronnen. Water zit in 
glazen flessen in een rubberen ring voor grip en tegen het breken. Plastic is uit den boze. 
 

 
 

Sundowner na een game drive 
 

Het vliegen van lodge naar lodge lijkt voor sommigen decadent maar is meestal de enige manier om 
ergens te komen in het binnenland van Botswana. Er liggen weinig wegen (die wel goed zijn 



onderhouden) maar lodges liggen vaak op moeilijk bereikbare plaatsen. Soms zijn boten noodzakelijk 
voor vervoer. 
 
Botswana is het hele jaar door bereisbaar. De keuze voor je reisperiode hangt af van je wensen en 
gebieden die je wil bezoeken. Dieren zijn er altijd en Botswana heeft Afrika’s grootste 
olifantenpopulatie.  
 

 
Tijdens een game drive stonden we oog in oog met 2 olifanten broertjes. 

 
Er is geen directe verbinding tussen de Benelux en Botswana. Doorgaans wordt gevlogen via 
Frankfurt of Londen met een overstap in Johannesburg Zuid-Afrika, v.v. 
 
Heb je vragen over deze blog? Wil je meer weten over safari’s in Botswana? 
 

App of bel me direct! +31629215044 
Of stuur me een e-mailtje 

http://wa.me/31629215044
http://wa.me/31629215044
https://www.bharte-reizen.eu/contact
http://wa.me/31629215044

