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Zuid-Afrika: een korte hand- 
leiding om zelf op pad te gaan 
Dit jaar informeert Peter Knippels in de serie De Wereldbol de 

lezer over allerlei bolgewassen, over hun herkomst, en over hun 

toepassingsmogelijkheden. In de vierde aflevering staat Zuid-

Afrika centraal. Op reis in een gebied waar veel is te vinden. 

Tekst en foto's: Peter Knippels 

Verschillende mensen die weten dat ik 
enkele malen in Zuid-Afrika ben ge-
weest, stellen mij vragen hoe het daar 

was en willen alles weten. Na wat aandringen 
geven ze het toe: ze zouden graag zelf ook eens 
in Zuid-Afrika bolgewassen in hun natuurlij-
ke omgeving willen gaan bekijken. Maar waar 
naar toe, is het wel veilig, waar kan je mooie 
dingen zien, waar overnachten? Daarom een 
korte handleiding van mooie plekken en hoe 
er te komen. 

KOOP EEN TICKET 
De start is simpel: koop een vliegticket voor de 
vlucht naar Kaapstad en regel een huurauto. 
Op het vliegveld van Kaapstad aangekomen, 
is het een kwestie van een paar honderd meter 
lopen naar de autoverhuurbedrijven. Als de 
auto is gehuurd, kunt u op pad. De bestemming 
is Nieuwoudtville. De mooiste tijd voor bloei-
ende bolgewassen is eind augustus-half sep-
tember: het begin van de lente aldaar. Kleding-
advies: neem t-shirts, dunne en dikkere truien 
mee. Het kan 's nacht en 's morgens vroeg koud 
zijn en middag op de dag rond de 20°C. 
U rijdt het terrein van het vliegveld af, weg van 
de stad, richting de N7. Langs de weg vindt u 
townships. Dichterbij het centrum zijn het hou-
ten of soms stenen huisjes met soms elektrici-
teit. Hoe verder u van het centrum komt, hoe 
meer het bouwvallige huisjes worden: zonder 
water, zonder elektriciteit, soms opgetrokken 
uit wat hout met een dak van afvalplastic. Wilt 
u niet gelijk op pad, maar eerst Kaapstad ont-
dekken, dan kan ik het Greenways hotel aan-
bevelen: www.greenways.co.za. Vanuit het 
hotel kunt u te voet naar Kirstenbosch Botani-
cal Garden. 

OVERDAG RIJDEN 
Eenmaal op de N7 naar het noorden, opletten 
dat u niet te hard rijdt. De lokale Hermandad 
controleert met professionele meet- en flits-
apparatuur. Het eerste stuk is wat saai: vlakke 
wegen door een breed vlak dal. Nabij Citrusdal 

Androcymbium pulchrum 

wordt het meer heuvelachtig en gaat de weg 
omhoog. De omgeving wordt ook ruiger. De 
eerste stop is Clanwilliam. Het plaatsje heeft 
een leuk centrumpje met een mooie witte Ne-
derduits hervormde kerk en een wild flower re-
serve. Meer info op www.clanwilliaminfo. Nu 
kunt u kiezen hoe naar Nieuwoudtville te rij-
den. Via de dirt road, de R364, langs de Pak-
huis- en Botterkloof en het graf van de beroem-
de dichter C. Louis Leipoldt. De andere route is 
over de N7 en bij Vanrhijnsdorp afslaan en de 
R27 nemen. U rijdt nu door het zuidelijk deel 
van de Knersvlakte. In de verte ziet u het pla-
teau liggen waarop Nieuwoudtville ligt. Via een 
weg vol haarspelden rijdt u naar boven. Het is 
nu nog 15 kilometer naar Nieuwoudtville. De 
autorit van Kaapstad naar Nieuwoudtville is 
zo'n vijf tot zes uur. Het is aan te raden overdag 
te rijden. Er is geen straatverlichting. 

TIJDIG RESERVEREN 
Where to go and to stay in Nieuwoudtville? 
Ik zou willen afraden om op de bonnefooi op 

Eucomis regia 

pad te gaan. Als u op www.nieuwoudtville.com  
kijkt en dan 'accomodation' aanklikt, dan vindt 
u hier allerlei hotels en farms waar u kunt eten 
en slapen. Aanraders zijn De Lande Guest-
house en de farm Papskuilfontein (info over 
beiden op www.papkuilsfontein.com). U kunt 
hier genieten van een viergangen ontbijt, maar 
ook van een uitgebreid viergangen diner. De 
mensen zijn ontzettend aardig en u zult zich 
zeker thuis voelen. Tip: reserveer tijdig, zeker 
ten minste een halfjaar van te voren. Where to 
go? U hoeft niet eens naar een wild flower re-
serve. Als u langs de kant van de weg stopt, 
groeit en bloeit en allerlei moois. Een must is 
een bezoek aan de voormalige farm van Neil 
MacGregor.Neil is nu met pensioen en de farm 
is, in ieder geval een deel ervan, overgenomen 
door SANBI een heet het nu Hantam Natio-
nal Botanical Garden (http://lArww.sanbi.org/ 
frames/hantamfram.htm). Helaas is de Oor-
logskloof niet open voor bezoek. Op de farm 
Papskuilfontein kunt u langs de rand van deze 
kloof lopen. Andere aanraders zijn het net bui-
ten het plaatsje liggende Nieuwoudtville Wild 
Flower Reserve, de op de weg naar Loeries ge-
legen Nieuwoudtville Waterfall Reserve en het 
nog iets verder gelegen nabij Gannabos liggen-
de Kokerboombos. Kokerboom is de Afrikaner 
naam voor Aloë dichotoma. Deze Aloë's zijn zo'n 
vijf tot zeven meter hoog en staan verspreid op 
een helling en op de rand ervan. 

GOEDE GIDS 
Hoe komt u te weten naar welk plantje u staat 
te kijken? Er staan immers geen naambordjes 
bij. Koop daarom South African Wild Flower 
Guide 9 die Nieuwoudtville inclusief Bokkeveld 
Plateau en Hantam behandelt. Onder andere te 
verkrijgen in de winkel van Kirstenbosch. 
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