
KASANKA NATIONAL PARK 

Kasanka National Park behoort met zijn 420 km
2
 

tot één van de kleinere parken van Afrika. 
Desalniettemin zijn er tot nu toe maar liefst 440 
vogelsoorten waargenomen. 

Kasanka wordt als een afspiegeling van Zambia 
gezien. Het is een belangrijk vogelreservaat, 
herbergt enkele zeldzame zoogdieren, en wordt 
geprezen om zijn grote diversiteit aan 
vegetatietypen.  

 

  
Grote delen van het park bestaan uit bossavanne 
met specifieke vogels zoals de anchieta 
honingzuiger. De moerassen, riviervloedvlaktes en 
meren herbergen vele zoogdieren zoals de olifant, 
nijlpaard, gele baviaan, wrattenzwijn en vele 
soorten antilopen, waarvan de sitatoenga de 
meest bijzondere is. Langs de rivieren bevinden 
zich strookjes tropisch regenwoud. Hier kunnen de 
blauwe meerkat, pel’s visuil, bohm’s bijeneter, lady 
ross, scalow’s toerako en vele soorten ijsvogels 
gezien worden. 

Het park begint wereldfaam te krijgen vanwege de 
gigantische kolonie palmvleerhonden: van eind 
oktober tot december verblijven er zo’n acht 
miljoen vleerhonden in het park. Het is spectaculair 
als deze elke avond in slechts een half uur tijd 
gezamenlijk uitvliegen om te foerageren.  

 
 
 
 

BANGWEULU MOERASSEN 

De Bangweulu moerassen liggen ten noorden van 
Kasanka. Kasanka beheert er Shoebill Island 
Camp. De moerassen vormen een magisch 
gebied bestaande uit grote vlaktes die elk jaar 
onderlopen in het regenseizoen. De zwarte 
lechwe komt er in spectaculair hoge dichtheden 
voor; elke perioden van het jaar zijn er 
tienduizenden. Grote groepen lelkraanvogels en 
vele andere soorten vogels zult u ook aantreffen. 

Shoebill Island is echter 
beroemd als de beste 
plek waar u de 
schoenbekooievaar kunt 
aantreffen. Deze enorme 
vogel vangt hier zijn 
favoriete voedsel: grote 
meervallen en longvissen. 
Een spectaculair gezicht 
temidden van het brede 
stelsel van riviergeulen 
vol vogels en waterlelies, 
die zijn geflankeerd door 
papyrus- en rietvelden.  

WANNEER TE GAAN?  

Elke tijd van het jaar heeft zijn eigen charmes. 
  
NOVEMBER - HALF DECEMBER (BEGIN REGENTIJD): 
Aanwezigheid van de kolonie palmvleerhonden in 
Kasanka, alsmede vele trekvogels. 
 
JANUARI - APRIL (REGENTIJD): 
Alles begint te groeien en te bloeien en de 
vogeltrek is op zijn hoogtepunt.  
 
APRIL - JUNI (EINDE REGENTIJD): 
De Bangweulu moerassen zijn op hun mooist en 
de schoenbekooievaar wordt bijna dagelijks 
waargenomen. 
 
JULI - OKTOBER (DROGE TIJD): 
Uitstekende maanden om Zambia met eigen 
vervoer te verkennen. Het grote wild is zeer goed 
zichtbaar. 

 
 

 
 
 



PRAKTISCHE INFORMATIE 

VERVOER 

Kasanka is te bereiken per auto, openbaar 
vervoer of chartervliegtuig. Met de auto alsmede 
het openbaar vervoer is het ongeveer 6 uur rijden 
vanaf de hoofdstad Lusaka. Met een 4-wheel 
drive bent u bovendien in de gelegenheid om zelf 
in Kasanka rond te rijden. 
 
ACCOMODATIE 

Kasanka heeft twee permanente lodges (Wasa 
Camp en Luwombwa Camp) alsmede drie 
campingsites met de speciale belevenis om te 
douchen in de open lucht. Daarbij kan gekozen 
worden om het eigen eten mee te brengen of 
volpension (full-board) te reserveren waarbij er 
heerlijk (echt Zambiaans) voor u gekookt wordt.  

 
ACTIVITEITEN 

Er zijn vele activiteiten die in Kasanka kunnen 
worden ondernomen: game drives, 
wandelsafari’s, kanoën en vissen op de 
Luwombwa rivier en vanuit het 18 meter hoge 
boomplatform de sitatoenga en vele vogels 
observeren. De medewerkers van het park geven 
u veel persoonlijke aandacht en zullen er alles 
aan doen om uw wensen te realiseren. Alle 
opbrengsten vanuit het toerisme gaan direct naar 
het natuurbehoud en -beheer in en rond het park. 
 

ANDERE BESTEMMINGEN IN DE BUURT 

Een bezoek aan Kasanka en de Bangwuelu 
moerassen kan eenvoudig gecombineerd worden 
met een bezoek aan andere bestemmingen in de 
regio. Kasanka Trust staat u hierin graag bij! 

Lavushi Manda National Park: spectaculaire 
rotsketens en uitgestrekte bossen. 

Mutinondo Wilderness: wandelparadijs met 
grote granieten heuvels, vele beken en 
watervallen, en uitgestrekte oppervlaktes mystiek 
bergbos. 

Luangwa-vallei: Een van Afrika’s grootste wildlife 
gebieden met ruige wildernis.  

En natuurlijk zijn er vele andere lokale beziens-
waardigheden zoals de Kundalila watervallen, de 
Nsalu grot met prehistorische grottekeningen en 
het Livingstone Memorial.  
 
INTERESSE? 

Neemt u dan contact op met de Kasanka Trust in 
Zambia (trust@kasanka.com, www.kasanka.com). 
Omdat er ook Nederlanders werken, kunt u zowel 
in het Engels als in het Nederlands schrijven. 

Ook kunt u contact opnemen met de Stichting 
Kasanka Nederland (www.kasanka.nl). 

Onze vrijwilligers helpen u graag verder. 
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