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Dit grote land op de zuidpunt van het Afrikaan-
se continent is een natuurparadijs met prachti-
ge vergezichten, schitterende stranden en een 
veelzijdige flora en fauna. Van de glooiende, 
roestkleurige duinen van de Kalahari tot de rijk-
begroeide Tafelberg, de natuur lonkt altijd. Of u 
nu oog in oog komt te staan met een olifant in 
het Kruger National Park, een kleurrijk bloe-
mentapijt bewondert in Namaqualand of een 
wandeltocht maakt door de ruige bergen van 
uKhahlamba- Drakensberg, al deze ervaringen 
zult u beslist nooit meer vergeten.
Naast al dat natuurschoon vindt u in Zuid-Afrika 
talloze leuke steden en dorpen, onweerstaan-
baar door de combinatie van koloniale en 
inheemse invloeden. Het kosmopolitische 
Kaapstad is een frisse kuststad, terwijl het  

hippe Johannesburg bruist van ondernemer-
schap. In kleinere plaatsen zoals Stellenbosch 
en Franschhoek hangt een authentieke charme, 
onverwachte paradijsjes voor wat betreft wijn-
maken en de fijnproeverskeuken. Overal is het 
verleden sterk voelbaar, van de prehistorische 
beginselen van onze vroege voorvaderen tot 
het inspirerende erfgoed van Nelson Mandela. 
Met zo veel te zien en te doen kan Zuid-Afrika 
overweldigend lijken. Wij hebben het land 
opgedeeld in gemakkelijk te behappen hoofd-
stukken, met gedetailleerde routebeschrijvin-
gen en duidelijke kaarten om uw reis goed te 
kunnen plannen. Met de vele tips, een veldgids 
en handige reisinformatie hebt u de juiste reis-
gids in handen. Geniet van deze Capitool Reis-
gids en geniet van Zuid-Afrika.

WELKOM IN
ZUID- 
AFRIKA
Een rijke fauna, spectaculair natuurschoon en een 
bruisend stadsleven: Zuid-Afrika heeft alles. Hoe 
uw droomreis naar dit boeiende land er ook uitziet, 
deze Capitool Reisgids is uw perfecte metgezel.

1  De City Hall in het  
centrum van Durban.

2  Een leeuw in Kgalagadi 
Transfrontier Park.

3  Traditionele manden op 
een kunstnijverheidsmarkt.

4  Het pittoreske Camps 
Bay, net buiten Kaapstad. 4

3

2

1
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Het wildlife van Zuid-Afrika is legendarisch. Voor veel mensen staan de  
Grote Vijf hoog op het lijstje, maar tijdens een Afrikaanse safari kunt u nog 
veel meer schitterende dieren tegenkomen, van de elegante giraffen tot de 
grappige galago’s met hun bolle ogen. 

WILDLIFE
ZUID-AFRIKA VOOR

De Kleine Vijf
Nadat de Grote Vijf zijn afge-
tikt, kunt u tijdens uw safari 
ook op zoek gaan naar minder 
bekende  schepsels. De Kleine 
Vijf zijn de mierenleeuw, de 
geel-zwarte panterschildpad, 
de ‘s nachts levende spring-
spitsmuis, de luidruchtige 
roodsnavelbuffelwever en  
de reuzenkever met zijn  
pantserschild. 

De Grote Vijf 
De term de Grote Vijf, leeuw, 
luipaard, olifant, buffel en 
neushoorn, stamt uit het 
koloniale tijdperk en werd 
gebezigd voor de vijf dieren 
waar men het bangst voor 
was en waar het meest op 
werd gejaagd. Nu zijn het de 
dieren die men het liefst op de 
fot zet. U vindt ze zeker in het 
Addo Elephant Park (blz. 250) 
en het Kruger (blz. 336). 

De panterschildpad dankt zijn 
naam aan het kenmerkende 
patroon op zijn schild

Een luipaard koestert zich 
in de zon in het Kruger 
National Park

Unieke soorten  
Door de ligging van Zuid-Afri-
ka op het zuidelijkste puntje 
van het continent komen hier 
veel dieren voor die nergens 
anders voorkomen. Deze 
inheemse bewoners vindt u 
in drie habitats: in het unieke 
fynbos van de Zuid-
west-Kaap, in het vetplant-
rijke binnenland van de 
westkust en in de hoge Dra-
kensbergen (blz. 278). Zoek 
naar de Kaapse berg zebra, te 
herkennen aan de smalle 
strepen en de witte buik, de 
zwarte gnoe met zijn witte 
staart, en de bontebok, een 
donkerbruine antilope met 
prachtige witte markeringen.

Zeegiganten 
Het sensationele Zuid-Afri-

kaanse wildlife dat op het 
land leeft, heeft concurrentie 

van de fauna die te vinden is 
langs de kust en in het water. 

Bij Hermanus (blz. 216) kunt u 
prachtig walvisspotten, op 

Boulders Beach (blz. 152) 
leeft een kolonie pinguïns en 
de Kaapse pelsrob nestelt op  

talloze eilandjes.

Gevleugelde vrienden
Met 850 bekende soorten, van de gro-

te struisvogel tot de leuke bijeneter, 
kunnen vogelaars in Zuid-Afrika 

hun hart ophalen. In elk gebied 
komen er talloze voor, met in het 
Kruger National Park (blz. 336) 
veel arenden en andere roofvo-
gels, en in het Isimangaliso Wet-
land Park (blz. 284) een overvloed 

aan watervogels. 

Afrikaanse pinguïns op 
Boulders Beach

Kaapse bergzebra’s in het  
Eastern Cape’s Mountain  

Zebra National Park

De kleine bijeneter is een 
Zuid-Afrikaanse vogelsoort
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De Tafelbergketen is een massa sedimentair 
zandsteen op een ondergrond van schaliën die 
zo’n 700 miljoen jaar geleden zijn afgezet, en 
540 miljoen jaar oud graniet. Het zandsteen-
sediment, waaruit de Tafelberg zelf 
bestaat, is rond 450 miljoen jaar geleden 
afgezet, toen het schiereiland deel uit-
maakte van het supercontinent Gondwa-
na en onder de zeespiegel lag. Nadat de 
zee zich had teruggetrokken, zorgden 
wind, regen, ijs en extreme temperaturen 
voor erosie van de zachtere lagen, waardoor 
uiteindelijk de karakteristieke vorm van de 
Tafelberg ontstond.
De berg ligt in de noordhoek van het Table 
Mountain National Park (voorheen het Cape 
Peninsula National Park). Overige delen van 
het park zijn Kaap de Goede Hoop (blz. 150) en 
de Boulders Penguin Colony (blz. 152).

3"-=

TAFELBERG
 B3   ⌂ Lower Cable Station: Tafelberg Road   @   # Kabelbaan: tijden 
variëren, zie website   ¢ Bij slecht weer; voor jaarlijks onderhoud 
(2 weken in juli)   ∑ tablemountain.net

Deze afgeplatte rots is hét symbool van Kaapstad. De berg is 1086 m 
hoog en biedt een schitterend uitzicht over de stad. De meeste 
mensen gaan met de kabelbaan omhoog, die al sinds 1929 
in gebruik is. 

Ka
ap

st
ad

Zicht vanaf de Tafelberg en 
op het V&A Waterfront 

(inzet) 

De � uwelige bloem 
van de Disa uni� ora

FLORA EN FAUNA VAN DE 
TAFELBERG
 Ruim 1500 van de 2285 plantensoorten 
die samen het Kaapse � orarijk uitma-
ken, zijn te vinden in de beschermde 
habitat van de Tafelberg. Hiertoe beho-
ren  Disa uni� ora  (ook ‘trots van de 
Tafelberg’ genoemd), die vooral bij 
beken en watervallen groeit, en diver-
se soorten koningsprotea. De fauna 
omvat met name kleine zoogdieren, 
reptielen en vogels, maar ook de zeld-
zame en schuwe spookkikker, die in een 

handvol riviertjes op het pla-
teau voorkomt. 

CAPITOOLTIP
Stap voor stap

Er lopen diverse wan-
delpaden in verschillen-
de moeilijkheidsgraden 
naar de top. Het weer 
kan snel omslaan; een 
trip in de regen of mist is 
niet aan te raden. Ga ook 
liever niet alleen op pad.

1

1  De Tafelberg en Leeuwen-
kop zijn de populairste bergen 

van deze keten. 

2  Uitkijkplatforms op 
strategische punten.

3  Zes heiligdommen, of 
kramats, markeren de graven 

van moslims die op de Kaap 
stierven.

2 3

Must see
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ETEN
Jonkershuis

 Het voormalige onder-
komen van de vrijgezel-

le zonen van de 
landheer is nu een res-

taurant dat traditionele 
Kaaps-Maleise gerech-

ten serveert .    

⌂  Groot Constantia 
∑ jonkershuis

constantia.co.za



   In de voortuin  staan eiken, 
kastanjes, olijf- en bananen-
bomen. Rond 1695 waren er 
8401 bomen geplant.      

Restaurant
Jonkershuis

De gebeeldhouwde allegorie 
van Overvloed in de nis van de 

Kaaps-Hollandse gevel is van 
Anton Anreith.

De Cloete Wine Cellar, 
gebouwd in 1791, wordt 

toegeschreven aan 
architect Louis Thibault. 

Groot Constantia ligt op het land dat gouverneur van de Kaap, 
Simon van der Stel, in 1685 verwierf. Na zijn dood in 1712 werd 
het landgoed in drie stukken verdeeld en verkocht. In 1778 
kocht Hendrik  Cloete het deel met Manor House erop, waarna 
het drie generaties in zijn familie bleef. Deze gaf de gebouwen 
hun huidige vorm. Groot Constantia is tegenwoordig niet alleen 
in bedrijf als wijnboerderij, maar ook een 
populaire toeristische attractie, met een 
historisch museum van de Iziko 
Museums group.
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Must see
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GROOT 
CONSTANTIA
! B7  ⌂ Bij de Old Constantia Main Road, Constantia   
# Proeverijen: dag. 9.00–17.15 uur; rondleidingen: dag. 10.00–16.00 uur; 
Manor House: dag. 10.00–17.00 uur  ¢ Goede Vrijdag, 25 dec.  
∑ Wijngoed: grootconstantia.co.za; Manor House: iziko.org.za

Groot Constantia is het oudste wijngoed van Zuid-Afrika. Het ligt in een 
prachtige omgeving en u ziet er zeer interessante Kaaps-Hollandse 
architectuur.

Het historische Manor 
House omgeven door 
gebouwen en tuinen

De wijngaarden van Groot Constantia, die al ruim 
drie eeuwen  druiven voor wijn opleveren

Manor House heeft een prachtige 
Kaaps-Hollandse gevel

De Cloete Wine Cellar 
huisvest een expositie van 
wijnglazen en materiaal 
om wijn te maken.

Weetje
De Grand Constance- 
wijn van Groot Con-
stantia was ooit een 

van de favoriete 
drankjes van  

Napoleon.

Manor House gee�  
een authentiek beeld 
van het leven van een 
rijk boerengezin in de 

19de eeuw. 


