Ag man,
As jy wil wegbreek van die
gewoel van Gauteng, gaan
jy nie spyt wees as jy die
Waterberg-Bosveld kies nie,
meen Gerrie van Eeden.

dis lekker in die

Bosveld

Foto’s: Gerrie van Eeden

T

wee uur nadat ons Pretoria
se vinnige verkeer agtergelaat
het, sing die sonbesies rondom ons in die doringbome
van die Mabalingwe-natuurreservaat. Dis
doodrustig, die son bak venynig en ek
wonder of daai dreigende donderwolke
later verligting gaan bring.
Ons staan met ’n koeldrank in die
hand onder ’n doringboom en wag op
’n wildbewaarder wat ons na die Kalahari-4x4-boskamp gaan begelei. Die pad
daarheen is nie te moeilik nie, maar ons
wil dubbel seker maak ons kom daar uit.
Die pad van Pretoria tot hier in Mabalingwe, net anderkant Bela-Bela, is heel
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pad teerpad. Jos en Elsabé Joubert ry voor
in hulle enkelkajuit-Land Cruiser-bakkie
en ek volg in ’n dubbelkajuit-Hilux. Albei
voertuie het ’n Abba Camper agterop en
ons gaan bos toe om gemaklik te kamp.
’n Wit Isuzu-bakkie hou by ons stil.
“Nou maar volg my,” sê die wildbewaarder en kies rigting op ’n tweespoorpaadjie
die bosse in ...
Die rusplek
Die Mabalingwe-natuurreservaat is ’n gewilde naweekbestemming vir Gautengers.
Hier kan jy in ’n luukse chalet bly of jou
karavaan naby die verhitte swembad parkeer. As jy egter nog nie jou tent in die

Kalahari-4x4-boskamp in ’n kloof langs
’n doringboom opgeslaan het nie, het jy
nog nie werklik weggebreek nie.
Die tweespoorpaadjie waarop die wild
bewaarder ons lei, is omtrent 6 km lank. Jy
sal die pad tot by die boskamp met ’n Corolla kan ry, maar jy gaan nie verder kan
kom nie, want in die kamp is dit te rof.
Buiten ’n paar bosstaanplekke het die
Kalahari-boskamp ook ’n klomp permanente seiltente op houtdekke, ’n ablusiegerief met lopende water en ’n boma waar jy
saam met jou vriende kan bosberaad hou.
Die staanplekke is dieper in die kloof
geleë as die permanente seiltente, en omdat ons die enigste mense in die kamp is,
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Blaaskans (links). Op pad tussen Jericho en Brits in
die Bosveld. Hier tel jy sommer in die laatsomer ryp
vrugte van maroelabome langs die pad op.

kan ons kies waar ons wil staan. Ons maak
onsself tuis in die heel verste een, so asof
ons so diep as moontlik die Bosveld wil in.
Om die kampeereenhede agter op die
bakkies op te slaan, is verbasend maklik
en binne ’n paar minute staan ek vir die
eerste keer terug en bekyk die omgewing
behoorlik. Kiewiete, vinke en ’n laksman
of twee roep na hul maats bo in die kloof.
Al is Elsabé gewoond daaraan om
Afrika plat te toer saam met Jos, verwonder sy haar elke keer aan hoe mooi dit
hier is – al is dit naby die stad.

Koningskamp. Die kampplekke by die Kalahari-4x4-boskamp in Mabalingwe is geleë in ’n dig begroeide kloof. Jy
moet selfversorgend wees as jy hier kom bly, maar wie wil nou eintlik ’n kragpunt hê as jy hier kan kom afpak?

Later die middag hoor ons ’n bloedstollende geskree bo ons in die kloof. “Dit
klink soos ’n luiperd wat ’n bok vang,” dagdroom Elsabé. Jos se raaiskoot is aansienlik
minder dramaties en hy sê hy vermoed dis
’n klipspringer. “Hulle roep klink mos soos
’n kind wat skree.”
Jos maak ’n lamskenkelpotjie vir aand
ete en lekker versadig sit en hoop ons dat
ons ’n luiperd of hiëna naby die kampvuur sal sien. Maar selfs die bosse in die
kloof wys geen blink ogies wat in ons
kamp se ligte terugkaats nie.
Nadat ’n paar donker wolke voor die
sterre inbeweeg het, is dit slaaptyd.
Jaaa, Boet ...
Die reën is ons genadig en bly net lank genoeg weg sodat ons klaar kan oppak. Dit
sak sag en aanhoudend neer en ons wil die
4x4-roete teen die Vodacom-heuwel in die
noordoostelike hoek van die reservaat op ry
voordat ons uit Mabalingwe gaan vertrek.
Daar is ’n hele netwerk grond- en teerpaadjies in die 12 500 ha van die reservaat.
Die meeste is geskik vir ’n gewone ryding,
maar op die 4x4-roetes gaan jy laestrek en
’n goeie grondvryhoogte nodig hê.
Voor ons die 4x4-roete gaan soek, hou
ons eers stil by die Kalahari Oasis Bar,
minder as 1 km van die kamp af. Boet,
Swaer en Moegaai het donkiejare gelede
hier op die einste stoep gesit en al wat
motorprobleem is in ’n TV-advertensie
opgelos, mits die oplossing natuurlik motorolie was. Die plek is bottoe op ’n Dinsdagoggend, maar naweke en gedurende
skoolvakansies gaan dit glo jolig hier.
Van die kroeg af volg ek Jos en Elsabé
en ons soek die 4x4-roete. Die papierkaart
wat ons by die hek gekry het, is effens onduidelik en Jos probeer op sy geheue staatmaak. Hy het al voorheen die roete gery.
www.wegry.co.za

Tuiste in die boendoes. Jos en Elsabé Joubert het in 2010 begin om Abba Camper-eenhede te bou en het al
baie verafgeleë plekke in luuksheid besoek.

Kalahari-watergat. Nee, Boet, Swaer en Moegaai hang nie meer by die Kalahari Oasis Bar naby Mabalingwe
uit nie, maar oor naweke en skoolvakansies kan jy wel saam met ander ’n koue enetjie in die Bosveld geniet.
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Veld toe. As jy nog dink die Mabalingwe-natuurreservaat bestaan uit teerpaaie wat na luukse lodges lei, maak
jy ’n fout. Hier is ’n netwerk grondpaadjies en ’n 4x4-roete wat teen die Vodacom-heuwel oploop.
Grondpad
Teerpad
Tweespoorpad

Let wel: Die wit omlynde paaie is die roete wat gevolg is.
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Toe ons by die oostelike grensdraad
uitkom, besluit ons om eerder om te
draai. Net voordat ons by die vliegstrook
kom, kry ons ’n wildbewaarder wat vir Jos
verduidelik waar die roete nou eintlik is.
Die kampeereenheid op die Hilux steek
heelwat oor die stert uit en ek weet nie hoe
dit die vertrekhoek gaan beïnvloed nie.
Maar as Jos voor ry, sal ek dit seker ook kan
regkry ... Gelukkig het die Cruiser ’n wenas.
Net voor die Kwalata-kamp, een van
vele chaletkampe in Mabalingwe, draai
jy af na die roete wat tot bo-op ’n koppie
loop en waarvandaan jy ’n mooi uitsig het.
Die modderige paadjie klim ’n paar kilometer in die suidelike voetheuwels van
die Waterberge in. Die Cruiser en Hilux
se vermoëns word oor glibberige klippe,
asknopers en skerp draaie getoets, maar
ons kom gemaklik tot bo sonder dat ons
die wenas nodig kry.
Jos sê as die son skyn, kan jy hiervandaan uitkyk oor die Springbokvlakte, wat
80 km breed en 130 km lank is. “Tydens
die Boereoorlog het die Boeremagte hier
kom springbokke jag vir proviand, vandaar
die naam.” Vandag belemmer die reën die
uitsig en ons draai af teen die heuwel.
Ons volg die netwerk teerpaadjies in
die algemene rigting tot by die reservaat
se hek en sien ’n vlakvarkgesin en enkele
hartebeeste. Op ’n reëndag soos vandag
gaan jy nie veel van die ander spesies soos
olifante, renosters en buffels sien nie.
Buite Mabalingwe draai ons wes op die
R516-teerpad in die rigting van die Koedoeskop-nedersetting. Die een wildplaas
en reservaat na die ander flits verby, maar
ons hou verby en draai sowat 32 km verder
links af op die D928-grondpad na Assen.
Ons volgende bestemming is die Borakalalo Nasionale Park. Dit vorm deel van
Noordwes-parke, wat ook die Pilanesberg
Nasionale Park en Madikwe-wildreservaat
insluit. Borakalalo is sowat 60 km noord
van Brits rondom die Klipvoordam geleë.
Die grondpad kronkel tussen doringbome en klein dorpies deur. Langs die
pad speel kinders in die modder en grootmense hou hulle van die stoep af dop.
Ná 31 km draai ons links en bly op grond
in die rigting van die Klipvoordam. Oral
staan hutte en huisies langs die pad en groen
mielielande lê uitgestrek. Terwyl die son agter die reënwolke kop uitsteek, laat waai ’n
paar sonbesies ook met hulle gesang.
Jy draai links op ’n teerpad, 22 km verder, en 3 km later kom jy by Borakalalo se
hoofhek uit. Die son bak neer en ek kan
byna nie glo ons het ’n paar uur tevore
nog in swaar reën gery nie.
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Springbokvlakte. Dié vrugbare vlakte met die dorp Roedtan in die middel, is ná die Anglo-Boereoorlog oopgestel vir boerdery. Koring, mielies, katoen, sorghum en sonneblomme is toe hier verbou. Op wildplase word die verskeidenheid boksoorte hervestig wat tot aan die einde van die 19de eeu hier voorgekom het.

Die onbekende
Die Borakalalo Nasionale Park word van
oos na wes deur die Moretelerivier verdeel. Die noordelike helfte is ’n wildernisgebied waar gewone besoekers nie kan
kom nie. Suid, aan die voet van die Mogoshane-heuwels en op die oewer van die
rivier en die Klipvoordam, lê die kampe
en wildroetes.
By die hek hou ’n man in ’n Jeep
Wrangler agter ons stil. Hy kom hengel
saam met vriende wat in die park kamp
en hoef nie soos ons by die ontvangs in
te teken nie. Die dam en rivier is gewild
onder varswaterhengelaars en het volop
geelvis en karp.
Nadat ons die visvangpermit van die
hand gewys het en ’n hele rukkie moes
wag vir die hekwag se gesukkel om twee
voertuie in te laat, kies ons koers die
kamp in. Die pad is goed en ’n Corsabakkie sal met gemak hier kan ry.
Sowat 6 km in die reservaat in kom
ons by die Moretele-kamp uit. Ons is die
enigste besoekers en kan kies waar ons wil
staan. Ons hou stil by ’n staanplek teenaan
die rivier en die Jouberts slaan hul kamp
eenheid vinnig op. Ek gaan ry eers ’n draai.
Sowat 3 km van die kamp af is ’n groot
piekniekplek teenaan die dam. Ek gaan
nie waag om my tone in die water te steek
nie, want hier’s al krokodille gewaar. Ek
draai by die dam om en gaan pak die Serolo-sirkelroete in die weste van die park.
Behalwe ’n paar rooibokke en vlakvarke sien ek egter geen ander wild nie en
draai teleurgesteld terug kamp toe. In die
park kom meer as 350 voëlspesies voor en
ek hou ’n rukkie ’n visarend dop terwyl
hy bo die rivier draai en na sy maat roep.
Jos en Elsabé, wat die Bosveld redelik
goed ken, was albei redelik skepties oor
hierdie reservaat. Toe ek Jos aanvanklik
van die plek vertel het, was dit die eerste
dat hy daarvan gehoor het.
www.wegry.co.za

Heelwat reservate wat relatief onbekend is onder gereelde kampeerders soos
Jos en Elsabé, is vervalle. In die deel van
Borakalalo wat ons tot dusver gesien het,
is dit gelukkig nie die geval nie. Die Moretele-kamp het safaritente of jy kan jou
eie tent opslaan. En al het die ablusiegerief net koue water, is dit skoon en netjies
en die kampplekke op die rivieroewer is
volgens Elsabé van die mooistes wat jy so
naby aan Gauteng kry.
Die skamerige kampwag Elliot kom
vra of ons gelukkig is en of ons genoeg
hout het. Ons het ’n ekstra sak by die hek
gekoop sodat ons nie met die natgereënde hout wat agter op Jos se kampeereenheid is, hoef te sukkel nie.
Jos vra Elliot oor diefstal, maar hy sê dis
’n groter probleem by die ander kampe.

Hy waarsku ons wel om soggens bedag te
wees op blouapies: “Hulle is baie skelm.”
Oorkant die rivier, net anderkant die
grensdraad, hoor ons ’n klomp klokke
wat beier soos die beeste begin slaapplek soek vir die aand. ’n Bosveldvisvanger met ’n helderturkoois veredos sit in
’n boom anderkant die rivier en roep sy
maat. Dié kom sit later in ’n boom net
langs ons en die twee verdwyn dan saam
die Bosveld in.
As jy langs water kamp, is muskiete,
motte en ander vlieënde voorwerpe ’n
groot probleem wanneer jy ’n lig aansit.
Dit raak later so erg rondom die braaivleisvuur dat Jos die lig aan die ander
kant van die kampeereenheid gaan aan
skakel om die goggas daarheen te lok.

’n Dam met belofte. Die Klipvoordam in die Borakalalo Nasionale Park word bestempel as een van die beste
hengelplekke in die noorde, met karp, kurper, baber en geelvis. Dis lekker naby Johannesburg en Pretoria geleë.
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Grondpad is gemaak vir ry. Die woord Borakalalo beteken “plek waar mense ontspan”. Nou ja, die pad uit dié nasionale park is ook iets waaroor jy maar kan ontspan.

In redelike duisternis braai ons klaar
en sit om die vuur en gesels tot laatnag.

Ek wil ook gaan!
Waarmee het jy gery? Toyota Hilux 3 literD-4D-dubbelkajuitbakkie
Het jy ’n 4x4 met ewenaarslot nodig? Nee,
nie noodwendig nie. Die paaie in die reservate
is heel begaanbaar in ’n sagte veldryer. Selfs
’n passasiersmotor met ’n redelike grondvryhoogte sal dit kan ry. Jy’t slegs ’n 4x4 nodig vir
Mabalingwe se 4x4-roete en 4x4-boskamp.
Hoe ver sal ’n mens ry? Dit was 330 km van
Pretoria af en terug.
Padtoestande? Die teerpad tot by Mabalingwe
is goed en die meeste grondpaaie ook. Die enigste slegte deel is tussen Borakalalo en Jericho.
Beste doendinge? As jy die regte tyd van die
week of naweek hier is, maak gerus ’n draai by
die Kalahari Oasis Bar. Die uitsig van die 4x4roete op Mabalingwe is besonders asook die
natuurskoon van die kampe by Borakalalo.
Beste kaart? Tracks4Africa se nuutste GPSkaart, maar ’n MapStudio-padkaartboek sal ook
die paaie tussen die reservate en Gauteng aandui.
Waar kan ek bespreek en hoeveel kos dit?
Mabalingwe-natuurreservaat: Verblyf in die
lodges en chalets kos uiteenlopende bedrae. Buite seisoen kos B&O-blyplek vanaf R625 p.p.p.n.
tot R695 in die seisoen. In die seisoen kos ’n
selfsorgchalet R1 850 per nag. ’n Staanplek in
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die Kalahari-4x4-boskamp kos R165 per nag
(buite seisoen) en R255 per nag (in die seisoen).
Daar mag ses mense op ’n staanplek bly. Hier is
geen elektrisiteit of lopende water by die staanplekke nie, slegs ’n gedeelde ablusiegerief met
lopende water. Verblyf in die karavaanpark kos
R255 per nag (buite seisoen) en R495 per nag
(in die seisoen). Ses mense word toegelaat per
kampplek. Hier is gedeelde ablusiegeriewe en
elektrisiteit. Kontak 014 736 9000; info@
mabalingwe.co.za; www.mabalingwe.co.za.
Borakalalo Nasionale Park: Hier is drie
oornagmoontlikhede. Jy kan by die Moretelekamp in safaritente met gedeelde ablusiegeriewe bly teen R390 per tent per nag, of jy kan
jou eie tent in die kamp opslaan met gedeelde
ablusiegeriewe teen R90 p.p.p.n. Hier is geen
elektrisiteit in die kamp nie en die water is
slegs bedoel vir was. By die Phudufudu-kamp
is daar safaritente met elektrisiteit en gedeelde
ablusiegeriewe. Dit kos R450 per tent per nag
vir die kleiner tente of R550 per tent per nag
vir die groter tente (elk met hul eie badkamer).
Toegang tot die park beloop R35 per volwassene, R20 per kind en R10 per voertuig.
Kontak 012 252 0131; 012 729 4101;
www.borakalalo.co.za.

Maroelas
Die blouapies kom toe inderdaad vroeg
oggend by die kamp inloer. Jos haal sy
kettie uit en skiet twee albasters in hulle
rigting en hulle verkas dadelik.
Dit is ’n helder sonskyndag met geen
vooruitsig van reën nie en ons slaan die
kamp af en kies koers uit die reservaat uit.
Terug op die teerpad flits dorpie na
dorpie verby. Dis ook net ’n teerpad in
naam. Die slaggate het soms net ’n stukkie teer rondom wat dit van die gruis
langs die pad onderskei.
In ’n klein dorpie genaamd Jericho,
23 km verder, draai ons op ’n grondpad
in die rigting van Brits.
Die grondpad is aansienlik beter en
ons hou ’n paar kilometer buite Jericho
stil om maroelas onder die bome op te
tel. Sowat 22 km anderkant Jericho ry ons
oor ’n treinspoor in ’n klein plekkie met
die naam Rashoop.
Die NG gemeente Dalunie se toring
steek bo die vrugteboorde uit. Dis die
laaste stukkie van die Bosveld wat ek in
die kantspieëltjie sien toe ons uiteindelik
na Brits toe draai, terug na die samelewing sonder Boet, Swaer en Moegaai.

