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Farne Islands, Mallorca, Lesbos, Aruba &
Curaçao, Gambia, Florida en naar Mexico.
Deze vogelsafari naar Zuid-Afrika werd al
diverse keren succesvol uitgevoerd.

Gorgeous Bush Shrike in Kruger National Park

Z

eker als je nog nooit in Zuid-Afrika
bent geweest, gaat er een wereld voor
je open, tijdens deze kennismakingsreis.
In de Zuid-Afrikaanse vroege lente maken
we een trektocht langs prachtige Nationale
Parken en natuurreservaten. Met eigenlijk
een tweeledig doel: genieten van veel
nieuwe, boeiende vogelsoorten èn
tegelijkertijd kennismaken met Afrikaans
‘groot wild’, zoals tijdens echte safari’s.
Die combinatie, vogels én groot wild,
maakt onze reis tot een bijzondere.
Tijdens onze natuurreis bezoeken we het
noordoosten van dit immense land.
Verschillende natuurreservaten en
Nationale Parken van naam en faam staan
op het programma. Ook het
wereldberoemde Kruger National Park
ontbreekt uiteraard niet in de vogelsafari.
•
•
•
•
•
•

16-daagse hotelrondreis
di. 1 t/m wo. 16 augustus 2023
reissom € 3849,- pp
na vroegboekkorting van € 50,slechts € 3799,- pp
bij boeking t/m december 2022: dubbele
vroegboekkorting !
reisleiding: Emile Dirks

ervaren reisleiding
Tijdens deze speciale kennismakingsreis is
Emile Dirks de reisleider. Hij is goed bekend in
dit gedeelte van Zuid-Afrika en heeft
daarnaast diverse binnen- en buitenlandse
reizen ontwikkeld en geleid. Onder andere
naar Eilat, Helgoland, Varanger & Lapland,

kennismakingsbijeenkomst
In juni/juli zal een kennismakingsbijeenkomst
plaatsvinden in Zaandam. Deelnemers
ontvangen te zijner tijd een uitnodiging met
nadere informatie hierover. Tijdens deze
bijeenkomst, inclusief lunch, kunnen de
deelnemers met de reisbegeleider én met
elkaar kennis maken. Er wordt ‘tekst en uitleg’
gegeven en er kunnen natuurlijk allerhande
vragen worden gesteld.
reisprogramma
dag 1: Amsterdam-Johannesburg (één
overnachting in Boksburg)
‘s Ochtends vliegen we met de lijndienst van
KLM van Amsterdam/Schiphol Airport in zo’n
11 uur rechtstreeks naar Johannesburg, ZuidAfrika.
Hier stappen we in onze minibus, die door de
reisleider wordt bestuurd.
We rijden naar ons vlakbij gelegen luxe hotel
in Boksburg voor de eerste overnachting.
Andere afstanden zijn helaas niet zo klein.

Lilac-breasted Roller, Paul Kruger Gate

In een land dat zo’n 30 x groter is dan
Nederland, ontkomen we er niet aan om af en
toe flinke trajecten af te leggen. En dan
bereizen we bewust nog maar een beperkt
gebied van het noordoosten van Zuid-Afrika,
in de uitgestrekte provincies Gauteng,
Mpumalanga en KwaZulu-Natal.
Voor het determineren van vogel- en
zoogdiersoorten nemen we regelmatig de tijd;
zo nodig met de boeken er bij! We kunnen

Wakkerstroom Reservaat ligt op 1700 m. hoogte

zo’n 250 vogelsoorten waarnemen. Deze
vogelsafari geeft een goed beeld van de
avifauna plus het vele wild in Zuid-Afrika.
Dagindeling: doorgaans is het ontbijt om
07:30, we vertrekken om 08:30 en zijn rond
17:00 terug. Het diner is vaak om 19:00 uur.
Er is regelmatig gelegenheid om buiten deze
tijden zelf er op uit te gaan.
dag 2 en 3: Wakkerstroom (twee nachten)
We gaan vanuit Boksburg op weg naar het
dorp Wakkerstroom, zo’n 5½ uur rijden naar
het oosten.
We verblijven in een eenvoudig hotel, wat ons
de mogelijkheid geeft om 1½ dag op excursie
te gaan door de vlaktes en langs de
uitgestrekte rietlanden ten noorden van het
dorp.
Het is belangrijk om te weten dat
Wakkerstroom en de omgeving op een hoogte
van zo’n 1770 m. liggen. In het ZuidAfrikaanse vroege voorjaar is het hier overdag
nog fris. En ’s nachts en ’s ochtends: koud.
Andere reservaten en Nationale Parken, die we
gedurende onze verdere ‘ontdekkingsreis’
bezoeken, kennen daarentegen hogere
temperaturen: tussen de 19 en 27°C.

White-crested Helmet-shrike, Lower Sabi, KNP

Op dag 3 worden we ’s ochtends vergezeld
door een gids van Birdlife South Africa. Op
beide dagen gaan we op zoek naar soorten
als: Black-bellied en Denham’s Bustard, Blackheaded Heron, Hadeda Ibis, Yellow-billed en
African Black Duck, Verreaux’s Eagle en
African Marsh Harrier. We gaan proberen twee
soorten kraanvogels te ontdekken: Blue en
Grey-crowned Crane. Voorts maken we kans
op de prachtige, kleine Malachite Kingfisher,
Red-throated Wryneck en de Red-capped en
Spike-heeled Lark. Vlak voor ons hotel worden
soms vogels gevoerd. En dat kan mooie
waarnemingen én foto’s opleveren van o.a.
Common Myna, Pied Starling en de fraaie
Bokmakierie.
dag 4, 5 en 6: Hluhluwe-iMfolozi Park (drie
overnachtingen)
Een kleine 6 uur na vertrek uit Wakkerstroom
komen we in Hluhluwe aan (spreek uit als:
Schloeschloewe). Hier strijken wij neer in ons
exclusief gelegen Hilltop Restcamp, dat uniek
ín het reservaat gelegen is. We verblijven in
tweepersoons rondavels (met koelkast, airco,
warm en koud stromend water en twee

onze rondavels in Hilltop Restcamp

gescheiden bedden); sanitaire voorzieningen
zijn in een apart centraal gebouw. Gedurende
2½ dag gaan we op ontdekkingstocht door het
reservaat. We ontmoeten hier alle drie de
soorten apen van Zuidelijk Afrika: Baviaan,
Vervet Monkey en Samango/Sykes’s Monkey.
Vanwege de aanwezigheid van potentieel
gevaarlijke dieren, o.a. Buffel en Leeuw,
kunnen we slechts op díe plaatsen onze auto
verlaten, die onder controle staan van
gewapende parkranchers. We gaan op zoek
naar o.a. de Bateleur; een roofvogel met een
wel héél korte staart. Verder kunnen we
tegenkomen: Brown Snake-eagle, Tawny
Eagle en Lizard Buzzard. Langs de Mbhombe
trail, die langs de veilige kant van het hek van
ons camp loopt, kunnen we te voet prachtige
soorten ontmoeten als: Terrestrial Brownbul,
Southern Black Tit, Square-tailed Drongo,
Narina Trogon en White-crested Helmetshrike. In het Reservaat gaan we, met onze
safaribus, op zoek naar kenmerkende

Red-billed Oxpecker bij Hilltop Camp, Hluhluwe Park

zoogdieren als: Buffel, Zebra, Wrattenzwijn,
Kudu en Giraffe. En misschien lopen we nog
Leeuwen of Wilde Honden tegen het lijf . . .
dag 7, 8 en 9: Saint Lucia (drie nachten)
Twee uur na vertrek uit Hluhluwe iMfolozi Park
komen we aan in ons fraai gelegen ***hotel in
Saint Lucia. Van hieruit maken we o.a. ‘n
dagexcursie in het iSimangaliso Wetland Park
(voorheen Greater St. Lucia Wetland Park).
Deze World Heritage Site kent een grote
ecologische en landschappelijke
verscheidenheid: waterpartijen, zandvlaktes,
beboste hoge duinen, de Indische Oceaan,
grasvlakten en rivieren.
Met wat geluk kunnen we bij Cape Vidal, op
enige afstand van de kust, walvissen zien
zwemmen en zelfs uit het water zien ‘jumpen’.
Het zal ons evenmin ontbreken aan mooie
vogelsoorten: Martial Eagle, Goliath Heron,
Cape Gannet, Pink-backed en Great White
Pelican, Indian Yellow-nosed Albatros, Threebanded Plover, Reuzenstern, Thick-billed en
Dark-backed Weaver, Huismus en
Roodborsttapuit, Black-backed Puffback,
African Pied en Cape Wagtail, Yellow-bellied
Greenbul en de Pied Crow. Nijlpaarden (die
’s avonds door de straten van Saint Lucia
kunnen lopen) en Krokodillen kenmerken het
waterlandschap van dit unieke gebied. In de

omgeving gaan we deze dagen ook op zoek
naar watervogels en kust- en zeevogels. Op
deze manier maken we kans op soorten als
Regenwulp, White-fronted Plover, Swift Tern
en Grey-headed Gull. Voorts kunnen we
uitkijken naar Terek Ruiter, Blauwe, Puper- en
Kleine Zilverreiger, Koe- en Ralreiger, Wooleynecked en Sadle-billed Stork, Hamerkop,
African Fish Eagle, onze Visarend, Longcrested Eagle, Black Crake, African Jacana,
Lesser Striped en Wire-tailed Swallow.
’s Avonds kunnen we het vreemde, huilerige
geluid van de Thick-tailed Bushbaby misschien
horen, en hopelijk zien we ze óók nog.
Bushbaby’s zijn grootogige, nachtelijk levende
zoogdieren die lijken op aapjes. Ze behoren
tot de Primaten.
Op dag 8 heb je een vrije dag: je kunt
bijkomen van alle indrukken tot nu toe, of een
excursie boeken bij een lokale agent.
Mogelijkheden zijn o.a.: whale watching op de
Indische Oceaan, een boottocht op het Saint
Lucia Lake, een bezoek aan het Crocodile
Centre of ‘n Zululand Cultural Tour. Kijk voor
meer info op: www.stluciasouthafrica.co.za

African Fish Eagle in actie op Lake Saint Lucia

Op dag 9 gaan we weer op safari naar zoogdieren en vogels, gedeeltelijk onder leiding
van een lokale gids van Birdlife South Africa.
dag 10: (reis naar Nelspruit, één nacht)
Zo’n 8 uur (550 km.) na vertrek uit Saint Lucia
arriveren we in Nelspruit aan de Krokodilrivier.
De rest van de late namiddag is naar eigen
inzicht in te delen.

Half-collared Kingfisher, Hluhluwe Park

dag 11, 12, 13, 14 en 15: Kruger National
Park (vijf dagen, vier overnachtingen)
Op dag 11 brengen we ’s ochtends een
uitgebreid bezoek aan de Lowveld National
Botanical Garden, bij Nelspruit, inclusief
buitenlunch in het restaurant van het
reservaat. We gaan hier te voet op zoek naar
o.a. Red-capped Robin-Chat, White-Browed
Robin-Chat, Cape Robin-Chat en de

Bromvogel in Kruger NP (Emile Dirks)

White-throated Robin-Chat. De OrangeBreasted Bush-Shrike, Grey-Headed BushShrike, Tambourine Dove en Purple-crested
Turaco behoren óók tot de kanshebbers!
Uiteraard genieten we van de vele prachtige
planten en bomen in dit reservaat. Houd je
camera bij de hand!
Om ons laatste hotel, bij de Paul Kruger Gate
entree (zie kaartje van Kruger National Park)
van het Kruger National Park, te bereiken,
maken we na de lunch een rit van zo’n 100
km. We verblijven er vijf dagen. Feitelijk
gezien staat ons luxe ****hotel één meter
buiten dit geweldige natuurreservaat, met een
magnifiek uitzicht óp dit gebied. Op dag 12
t/m 15 zijn we actief in het Kruger National
Park zelf. We maken tijdens diverse tochten
kans op ontmoetingen met Kudu, Giraffe,
Impala, Olifant, Buffel, Bosbok, Wrattenzwijn,
Baviaan, Zebra, Blauwe Gnoe, Gevlekte
Hyena, Nyala en misschien Luipaard. Gelukkig
kunnen we hier en daar de auto verlaten om in
veilige en onder gewapende bewaking staande
gebieden, natuur- en vogelwandelingen te
maken. Vogelsoorten die we tegen kunnen
komen, zijn o.a.: Reed Cormorant, Greenbacked Heron, Yellow-billed, Saddle-billed en
Marabou Stork, White-faced Whistling Duck,
Bateleur, Dark Chanting Goshawk,

White-fronted Bee-eaters langs de Sabi-rivier

White-headed, Hooded en Lappet-faced
Vulture, Burchell’s Coucal, Helmeted en
Crested Guineafowl, Black-bellied Bustard,
White-crowned en Blacksmith Lapwing,
Emerald-spotted Wood-dove, Purple-crested
Turaco, Southern Ground-Hornbill, Bennett’s
Woodpecker, White-browed en White-throated
Robin-chat, Little Swift, Southern Whitecrowned Shrike, Magpie Shrike en Arrowmarked Babbler.
Alle dagen zijn we van vroeg tot laat op
vogelsafari met ons eigen busje. Voor onze
veldlunches zijn we aangewezen op de
bewaakte of omheinde picknickplaatsen en
restcamps (Skukuza, Lower Sabie) in dit
wereldberoemde Kruger National Park.
dag 15 en 16: naar Johannesburg en naar
Nederland (één nacht):
’s Ochtends bezoeken we het gate-gedeelte
van Kruger NP bij de Sabie-rivier. Om 11:00
uur starten we de rit van ongeveer 7 uur, die
ons weer terug naar Johannesburg brengt.
‘s Avonds laat vertrekt ons vliegtuig naar
Nederland. Op dag 16 komen we dan
‘s ochtends rond 10:00 uur op Schiphol aan.

Alle drie de soorten apen komen aan bod: vlnr:
Samango, Baviaan en Vervet Monkey (Emile Dirks)

‘niet-roken’- reis: In alle door ons gebruikte
vervoermiddelen en accommodaties en tijdens
maaltijden is roken niet toegestaan.
niet vergeten
Stichting Vogelreizen adviseert om o.m. het
volgende mee te nemen: verrekijker (liefst
vergroting van 10x of meer) en, indien in
bezit, ‘n telescoop! (zodat je zelf goede en
gedetailleerde beelden kunt krijgen van de
waargenomen vogels), een goede vogelgids,
kleding voor warm, fris en óók nat weer, open
wandelsandalen en dichte wandelschoenen.
Voor de excursies in Wakkerstroom e.o. dien
je warme kleding/handschoenen mee te
nemen. Je gezondheid dient dusdanig te zijn
dat je vele dagen achtereen, zonder
problemen voor jezelf of voor anderen, aan de
groepsactiviteiten kunt deelnemen; zie de
reisvoorwaarden. Voorts wordt geadviseerd
om je, voorafgaand aan de reis, in zekere

reiscode. Check de website van Stichting
Vogelreizen voor de nog beschikbare plaatsen.
Een boeking is pas definitief nadat de
aanbetaling is ontvangen.
literatuur
Veel van de genoemde titels zijn te bestellen
bij b.v. boekhandel Architectura & Natura aan
de Leliegracht te Amsterdam, of via een
andere (internet-)natuurboekhandel.
•
•
•
•
•
•

Chittenden & Whyte: Roberts Bird Guide of
Kruger National Park, 2009
Chittenden: Roberts Bird Guide of Southern
Africa, 2nd edition, 2016 (de beste vogelgids)
Hilton-Barber: Best Birding in Kruger, 2006
Olivier: Ontdek Zuid-Afrika, 1996
Sinclair & Ryan: Complete Photographic Field
Guide; Birds of Southern Africa, 2009 (mooie
aanvulling op de vogeldeterminatiegids)
Stuart: Stuarts’ Field Guide to Mammals of
Southern Africa, 2015 (beste zoogdierengids)

Scarlet-chested Sunbird, Skukuza restcamp, KNP

mate te oriënteren op de vogelwereld van
Zuid-Afrika. Dat kan heel goed door af en toe
een stukje van de vogelgids ‘door te nemen’.
informatie
Voor specifieke en geheel vrijblijvende
vogelinformatie en voor vragen over deze reis,
kun je terecht bij de reisleider; e-mail:
emile.dirks@stichtingvogelreizen.nl
(tel.: 075 - 6124 399). Stichting Vogelreizen
behoudt zich het recht voor het gepubliceerde
programma aan te passen, indien de
reisleiding dit noodzakelijk of onvermijdelijk
acht.
boeking
Boeking geschiedt door toezending van een
volledig ingevuld boekingsformulier, alsmede
door overmaking van 25% van de reissom (zie
prijsbijlage), onder vermelding van de

‘Luipaard in beeld !’, Kruger NP (Emile Dirks)

kaart van Kruger National Park (KNP)

vogelsafari Zuid-Afrika 2023
algemeen:
reiscode
reisbestemming
reissoort
reisdata
reisduur
-

aantal deelnemers
reissom
vroegboekkorting
vroegboekreissom

-

aanbetaling
reis- en vogelinfo

2310ZAF
Zuid-Afrika
hotelrondreis
di. 1 t/m wo. 16 augustus 2023
16 dagen en 15 nachten: 14 overnachtingen in accommodaties, plus 1 nacht in
vliegtuig terug, van dag 15 op dag 16.
minimaal 6, maximaal 12
€ 3849,- pp, op basis van een gedeelde tweepersoonskamer (prijs per 12-11-2022)
€ 100,- pp, mits geboekt t/m dec. 2022, vanaf 1 jan. 2023: € 50,- pp
€ 3749,- pp, na vroegboekkorting, mits geboekt vóór 1 jan 2023; daarna is de
vroegboekreissom € 3799,- pp, mits geboekt vóór 1 mei 2023
25% van de totale reissom
Emile Dirks, tel.: 075 - 6 124 399
e-mail: emile.dirks@stichtingvogelreizen.nl

reissom inclusief:
-

vluchten
transfers
vervoer ter plaatse

-

excursies

-

accommodatie

-

maaltijden

-

reisleiding
documentatie

-

kennismaking

rechtstreekse lijndienst Amsterdam - Johannesburg v.v. met KLM
luchthaven Johannesburg naar eerste accommodatie
alle dagen met één (of twee) eigen 10-persoons minibus(jes), met Nederlandse reisleider
als chauffeur (tweede reisleider als tweede busje nodig is; 6 deelnemers/busje); in
reservaten is het gebruik van (half-)open, particuliere voertuigen/huurauto’s niet
toegestaan; bij eventueel zelf te boeken extra game drive met derden: halfopen
terreinwagens, met gesloten dakbedekking
op dag 2 t/m dag 15: natuur- en vogelexcursies zoals in programma beschreven, alle
entreegelden; 2x extra begeleiding door gidsen van Birdlife South Africa
goede pensions/hotels/lodges o.b.v. gedeelde tweepersoonskamer met gescheiden bedden
en met privéfaciliteiten (in Hluhluwe sanitaire voorzieningen in apart gebouw).
Er zijn helaas geen eenpersoonskamers beschikbaar. Belangstellenden dienen met 2
personen (echtpaar, stel, tweetal) tegelijk te boeken. Een kamer ‘op indeling’ is helaas niet
mogelijk.
ontbijt: dag 2 t/m 15, veldlunches en diners: dag 2 t/m 14, inclusief
bronwater/mineraalwater overdag. Op dag 11 keuzelunch in restaurant van Lowveld
National Botanical Garden, Nelspruit.
Emile Dirks; plus enkele lokale Birdlife South Africa-gidsen
reisbrochure, deelnemerslijst, accommodatielijst en waarnemingenlijst voor vogels én alle
andere dieren
deelnemersbijeenkomst in juni/juli 2023 in Zaandam, inclusief ‘safari-lunch’

reissom exclusief:
-

toeslagen

-

kamertoeslag
verzekeringen
eigen uitgaven
maaltijden

b.v. eventuele, nu nog onbekende, belastingen, brandstof- en tickettoeslag en
veranderingen hierin (zie Reisvoorwaarden!)
er zijn bij deze reis helaas geen eenpersoonskamers beschikbaar
annulerings- en reisverzekering: ga nooit onverzekerd op reis!
consumpties, communicatie, fooien, souvenirs e.d.
alle niet-genoemde maaltijden (zie onder: ‘reissom inclusief’)

overig:
-

temperatuur

-

je conditie
zwaarte activiteiten
reisvoorwaarden
vaccinaties
voorzorg
wifi
paspoort
thermosfles

-

naar verwachting tussen de 20°C en 27°C, ’s nachts koeler. In Johannesburg/Boksburg en
Wakkerstroom is het flink koeler.
‘n goede gezondheid en conditie is noodzakelijk (zie Reisvoorwaarden)
lichte wandelingen, i.c.m. veel ‘op de been/onderweg’ zijn
lees onze ‘Reisvoorwaarden Stichting Vogelreizen’
oriënteer je op: www.lcr.nl of op: www.travelclinic.com
anti-muggenmiddel en anti-tekenmiddel, tekenpen, mobiele telefoon
beschikbaarheid en kwaliteit van de wifiverbindingen varieert
je paspoort moet nog minstens een maand na vertrek uit Zuid-Afrika geldig zijn.
je kan een eigen thermosfles(je) meenemen. In veel van onze accommodaties is een
waterkoker en theezakjes/poederkoffie op de kamer. Neem een eigen beker/mok mee.

Enkele beelden van onze Vogelsafari Zuid-Afrika in 2019 (foto’s: Emile Dirks)

