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BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR SELF DRIVE REIZIGERS DIE VAN 

PLAN ZIJN OM AFGELEGEN GEBIEDEN IN NAMIBIE TE BEZOEKEN 
          

 

Indien men van plan is om afgelegen gebieden in Namibië te bezoeken (Damaraland, 

Kaokoveld, Caprivi…), wees dan bewust van het feit dat het nog altijd een privileges om 

zulke ongerepte plekken te bezoeken, en dat zulke privileges komen met het nemen van 

verantwoordelijkheid. Er zijn essentiële regels waaraan men zich dient te houden om 

ervoor te zorgen dat deze ongerepte gebieden behouden blijven voor de toekomst met 

respect voor de locale gemeenschappen die in deze gebieden woonachtig zijn. 

 

 

• Overnacht niet in rivierbeddingen – dit verstoort de locale fauna en kan uw eigen veiligheid in 

gevaar brengen (gevaarlijke dieren en overstromingen). 

 

• Kampeer alleen in aangeven gebieden of op (community-based) kampeerplaatsen – de locale 

bevolking deelt sinds lange tijd het leefgebied met mogelijke gevaarlijke diersoorten. Help mee 

om deze locale gemeenschappen te ondersteunen door middel van het betalen voor 

overnachtingen op lokale kampeerplaatsen, en mede hierdoor de impact van conflicten met 

wildlife te minimaliseren - het is een win-win situatie.  Door gebruik te maken van aangewezen 

kampeerplaatsen reduceert u ook de vervuiling en andere mogelijke ecologische schade. 

 

• Kampeer niet binnen een straal van 2km van enige drinkplaats of waterbron – hiermee 

voorkomt u dat het wild lange afstanden dient te overbruggen om op zoek te gaan naar een 

alternatieve drinkplaats. Tevens kan dit u in een gevaarlijke situatie brengen wanneer wild toch 

ervoor kiest om de nabijgelegen drinkplaats te bezoeken en zo te dicht bij komt. 

 

• Zorg dat u voor donker op uw kampeerplaats en vermijd rondlopen gedurende de – dit met 

betrekking tot uw eigen veiligheid. 

 

• Bedek de as van uw vuur altijd volledig met een laag – dit verlaagd het risico op het uitbreken 

van brand. 

 

• Maak alleen gebruik van aangegeven paden en wegen en maakt NOOIT uw eigen pad – dit 

voorkomt visuele vervuiling en ecologische schade. Door de beperkte regenval verdwijnen de 

bandensporen slechts heel langzaam. 

 

• Vermijd wegen en paden waarvan u niet weet waar ze naar toegaan – zelfs als u de beschikking 

heeft over een GPS navigatiesysteem. In deze ongerepte gebieden van een afstand van 30-40km 

gemakkelijk een reistijd van 7-8 uur betekenen! 
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• Jaag dieren niet op– behalve dat het dieren onnodig dorstig maakt, vergroot het de kans op 

agressie tegen toekomstige bezoekers of zelfs tegenover de lokale gemeenschap. 

  

• Laat geen afval achter – in deze gebieden is er geen afval verwerking 

 

• Breng uw eigen brandhout mee – het is niet toegestaan om hout te sprokkelen of bomen om te 

kappen. 

  

• Verlaat uw kampeerplaats schoner dan hoe u deze aantrof 

 

• Vraag toestemming voor het fotograferen van lokale mensen -  Goederen zoals suiker, 

maizemeal en tabak zijn wijd geaccepteerde betaalmiddelen.  Aan de andere kant is het beter om 

‘demonstratie’ dorpen te bezoeken zoals in Puros of Opuwo, aangezien deze echte Himba’s hier 

hun cultuur tentoonstellen zonder de negatieve veroorzaakt door toerisme. Het is een zaak van 

het accepteren van lokale privacy, cultuur en gebruiken. 

  

• Een degelijke 4x4 is noodzakelijk – voor uw eigen veiligheid en om erosie zoveel mogelijk te 

beperken. Ken uw voertuig en zorg voor voldoende brandstof aangezien brandstof erg schaars is 

in deze gebieden.  Een voertuig met een extra ingebouwde watertank is een pré, aangezien men 

volledig zelfvoorzienend dient te zijn. 

 

• Maak gebruik van lokale gidsen voor het verkennen van ongerepte gebieden – onderschat niet 

de lokale kennis en gebruiken & ondersteun diegene die u welkom heet in zijn leefgebied. 

  

• BETREED GEEN VERBODEN GEBIEDEN zoals bijvoorbeeld het Skeleton Coast Park – het betreden 

van deze gebieden is illegaal en veroorzaakt schade aan de zeer gevoelige flora en fauna. 

 

VERGEET NIET:  Neem weer mee wat u heeft meegebracht! Neem alleen foto’s mee uit het gebied 

en laat alleen voetsporen achter! 

 

Wanneer u het geluk hebt om Olifanten tegen te komen: 

  

• Blijf ten allen tijde in uw voertuig en wees stil.  

 

• Blijf aan de tegenwindse kant en minstens 100m weg van deze dieren om zowel uzelf als de 

dieren genoeg ruimte te geven om een confrontatie te vermijden.  

 

• Volg deze dieren niet en jaag hen zeker niet op. 

 

• Het is gevaarlijk om ’s nachts rond te rijden of rond te lopen, met name in gebieden met dichte 

vegetatie 

 

• Olifanten kunnen aanvallen indien zij geïrriteerd Meestal waarschuwen olifanten voor een 

mogelijke aanval door hun kop heftig heen en weer te schudden. Sexueel actieve mannetjes 

olifanten (stieren) in “musth” zijn vaak onvoorspelbaar en agressief. 

 

• Auto alarmsystemen en claxons staan bekend als veroorzakers van problemen met olifanten. 


