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contrasten



Kleurrijk 
Kaapstad

Goudgele stranden, een diepblauwe oceaan en fynbos in duizend  
tinten groen. In Kaapstad legt de natuur al haar troeven op tafel. Op pad in een stad  

waar de vrolijkheid van af spat. TEKST MATTHIJS MEEUWSEN - FOTOGRAFIE MAARTEN NOORDIJK
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The two Minotti Concept Stores,
created by Minotti Studio,

feature a series of extremely 
striking settings, crafted to 

convey a true brand experience.
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Mercado de Surquillo: 
van alle markten thuis.

Favorieten 
> Boulders Beach  
Pinguïns in Afrika? Jazeker! Op Boulders 
Beach scharrelen de enige inwoners  
van Kaapstad rond die zich niet houden  
aan de kleurrijke dresscode. 

> Kirstenbosch Gardens
Nog een prachtige picknickplek vol  
exotische natuur: in de botanische tuinen 
van Kirstenbosch mag u neerploffen 
 tussen 560 hectare aan boskoorsbomen, 
kameeldorings en noem-noembessies. 

B(l)oeiende bloemen in 
de Kirstenbosch Gardens.

Weinig wereldsteden zijn qua  

ligging zo rijkelijk bedeeld als 

Kaapstad. Zwijmel en zucht:  

alleen die bergen al.

Ze is vrijwel overal. Waar u ook komt in 
Kaapstad, zelden hoeft u meer dan een paar 
passen te zetten om Hoerikwaggo boven de 
daken te zien uittorenen. Al meer dan 260 
miljoen jaar kijkt ‘de Berg van de Zee’ uit 
over de Kaap; maar liefst twee keer zo oud 
als de Himalaya, Alpen en Rocky Mountains 
bij elkaar. Logisch dus dat de Tafelberg 
– zoals mevrouw inmiddels beter bekend is – 

is uitgegroeid tot de belangrijkste toeristen-
trekker van Zuid-Afrika. Rijendik staan de 
reizigers op elk moment van de dag te 
wachten om de kabellift naar boven te 
nemen. Eenmaal op 1085 meter hoogte 
wacht een panorama dat zonder meer 
indrukwekkend is. Let wel: ondanks de 
hoge bezoekersaantallen is het nog niet 
eens het mooiste uitzicht over Kaapstad. 
Het echte visitekaartje van de stad ontbreekt 
namelijk in het uitzicht. De Tafelberg zelf.

Kuitenbijter
Voor een veel mooier ansichtkaartenshot 
volgt u de locals die voor zonsondergang 

met rugtassen vol picknickproviand Lion’s 
Head op buffelen. Deze puntgave uitloper 
van de Tafelberg is in een uurtje te beklim-
men. De eerste helft over een breed aange-
harkt gravelpad, vergezeld door een orkest 
van krekels in het fynbos op de flanken. 
Daarna al apenkooiend over een wildgroei 
aan imposante rotsblokken waarmee de 
669 meter hoge kuitenbijter is bezaaid. 
Vanaf de top ontvouwt de stad zich ver-
volgens in haar volle glorie. Helemaal als 
de zon zich bijna in de Atlantische Oceaan 
onderdompelt en daarbij de Tafelberg en 
de Twaalf Apostelen – de aangrenzende 
bergrug – in een lichtroze gloed zet.    >> 

Natuurlijke schoonheid 

De Twaalf Apostelen: slechts een deel van  
het uitzicht vanaf Lion’s Head.

De boomslang: 
een 130 meter 

lange loopbrug in 
het bladerdak van 

Kirstenbosch.

Voor een 
adem benemend 
uitzicht beklimt 
u Lion’s Head.

Wildlife beperkt zich in Zuid-Afrika 
niet tot de safariparken: pinguïns spotten 
bij Boulders Beach in Kaapstad.
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Bonte borden
Ook in de Kaapse keuken  

wordt volop met kleur gestrooid.  

En smaken dat het doet. 

Dat culinair Kaapstad de braai voorbij is, 
wordt duidelijk in de lappendeken aan 
 restaurants rond het Waterfront en Loop 
Street. Blijf echter niet plakken in dit toeris-
tische stadshart. Veel van de fijnste restaurants 
bevinden zich immers in andere wijken. Neem 
Woodstock. De buurt waar Nederlandse 
kolonisten ooit hun houten schepen bouw-
den op het strand scoort de laatste jaren hoog 
op de Schaal van Hipster. Dat ook Kaapstads 
beste chefs daar een neus voor hebben, 
bewijst sterrenchef Luke Dale-Roberts met 
The Test Kitchen: alom geprezen als het  
beste restaurant van de stad. 

Favorieten 
> Pot Luck Club  
In de nok van de Old Biscuit Mill bestiert 
 sterrenchef Dale-Roberts eveneens de meer 
laagdrempelige Pot Luck Club: de plek voor 
eigentijdse, Zuid-Afrikaanse minigerechtjes.  
thepotluckclub.co.za

> Devils Peak Brewery
Biertje erbij? De Devils Peak Brewery in 
Woodstock serveert naast de zelfgebrouwen 
IPA’s ook verrukkelijk comfortfood. 
devilspeakbrewing.co.za

 >>  

Bier met salades in 
de Devils Peak Brewery.

... en de meest foto-
genieke strandhuisjes van 
het zuidelijk halfrond.

Muizenberg: 
goede golven voor 

beginnende surfers...

Lekker bakken bij Bakoven Beach.

Favorieten 
> Clifton  
De wijk Clifton kent maar liefst vier 
 stranden. Elk is in trek onder een andere 
doelgroep. Clifton 4 is bijvoorbeeld een 
populaire familiestek, terwijl Clifton 3  
geldt als Kaapstads homostrand.

> Kiff Kombi Tours
Op zoek naar originele insiderstips?  
De surfende stadsgids Joshua neemt u in  
zijn bus mee langs de mooiste uithoeken 
van Kaapstad. kiffkombitours.co.za

De vele stranden van Kaapstad 

bezorgen de wonderschone stad 

een dito omlijsting. Vergeet alleen 

uw wetsuit niet.

Helblauwe hemel, geen zuchtje wind en 
een zonnetje dat bijkans het asfalt doet 
smelten. Wie niet beter weet, zou op een 
van de stranden van Kaapstad zo voor  
wat verkoeling de zee in rennen. Velen 
komen daarbij echter van een net wat te 
k-k-k-koude kermis thuis. Doordat de 
golfstroom uit de Zuidzee bij Kaapstad 
tegen de kust klotst, ontstijgt de tempe-
ratuur van de oceaan – met name aan de 
westkust – hier zelden de 15 graden. “In 
onze zomer is het water bovendien vaak 
nog kouder dan in de winter, omdat de 
warme bovenlaag wordt weggeblazen”, 
waarschuwt de surfende stadsgids Joshua 
Searle. “Vandaar dat de meeste locals zich 
alleen in een wetsuit in het water wagen.”

Bakoven Beach
Wie de koude kustwateren verdraagt  
– of gewoon op het droge blijft bakken – 
heeft in Kaapstad wel de keuze uit een 
keur aan stranden. Veel buitenlandse 
bezoekers ploffen neer op Camps Bay 
Beach, het populairste strand van de  
stad, maar wel één met een aanzienlijk 
zien-en-gezien-wordengehalte. Kijk  echter 
verder dan uw badlaken lang is, en u vindt 
niet veel verderop een strand waar zelfs 
veel locals nog nooit van gehoord hebben. 
Bakoven Beach is de passende naam.  
Een achterafstrandje op postzegelformaat 
waar de zonnebaders tussen de rotsen 
 verscholen liggen als konijntjes in een 
knollenveld. Liever wat actiefs? Op naar 
het strand van Muizenberg aan de war-
mere oostkust: een ideaal surfstrand voor 
iedereen die nog niet al te bedreven is op 
de plank. Een bewezen Instagramhit 
bovendien dankzij de fotogenieke 
 strandhuisjes in Dick Brunakleuren. >> 

Costa del cool
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Het torenhoge 
atrium van het Zeitz 
MOCAA, het grootste 
kunstmuseum 
van Afrika.

Gebouwen dienen hier 
als canvas voor de mooiste 
muurschilderingen. 

Moderne kunst uit alle 
uithoeken van Afrika.

Op elke straathoek een schilderij 
in Woodstock.

Favorieten 
> Township Art Tours  
Veel van Kaapstads beste graffiti-
kunstenaars komen uit de townships.  
Ook in deze rafelranden van de stad  
valt dus veel publieke kunst te genieten. 
townshiparttours.co.za 

> District 6 Museum
Meer dan 60.000 inwoners werden  
in District 6 met geweld uit hun huis 
 verdreven. Nergens gaat deze pijnlijke 
geschiedenis zo leven als in dit 
bekroonde museum.
districtsix.co.za

> Whatiftheworld
Een van de vele opkomende galerieën 
van Woodstock, bomvol eigentijdse instal-
laties, tekeningen en beeldhouwwerken.
whatiftheworld.com

In Kaapstad ligt de kunst op straat. 

En anders is er het fonkelnieuwe 

museum Zeitz MOCAA nog. 

Woodstock raakt niet alleen in zwang door 
zijn culinaire hoogtepunten. Ook steeds 
meer culturele smaakmakers weten de 
wijk te vinden. Naast hippe koffiebranders 
en fietsenboeren schieten er rond de Old 
Biscuit Mill, Woodstock Foundry en 
Woodstock Exchange namelijk steeds 
meer galerietjes uit de grond. Dankzij 
kunstenaars als Mak1One en Faith47 geldt 
de buurt bovendien als een hoogwaardig 
openluchtmuseum voor liefhebbers van 
streetart. Zelfs achter de meest troosteloze 
straathoek gloort een kakelbont kunstwerk; 
al zijn zelfs de meest vrolijk ogende werken 
dikwijls doorspekt van de nodige maat-
schappelijke kritiek. Helemaal nabij het 
aangrenzende District 6: de multiculturele 
wijk die tijdens de apartheid bruut werd 
leeggeveegd en nog altijd braak ligt.

Betonnen bakbeest
Door naar het Waterfront, waar afge-
lopen september de deuren van het 
Zeitz MOCAA openzwaaiden. Het 
museum herbergt de grootste collectie 
moderne kunst van Afrika. Bezoekers 
worden er heen en weer geslingerd over 
het  continent, langs de vaste en tijdelijke 
exposities van gelauwerde creatievelingen 
als Nandipha Mntambo (Swaziland), 
Leonce Raphael Agbodjélou (Benin) en 
Cyrus Kabir (Kenia). De grootste schat 
van het Zeitz is echter het Zeitz zelf. Het 
museum heeft onderdak gevonden in 
een voormalige graansilo uit 1921, voor 
een kleine 32 miljoen euro duizeling-
wekkend mooi herontworpen door de 
Britse architect Thomas Heatherwick. 
In het betonnen bakbeest is sindsdien 
geen rechte lijn meer te bespeuren.  
Met zijn torenhoge cilinders houdt  
het atrium het midden tussen een 
 buitenaards insectennest en een open-
gereten panfluit.  >>  

Buiten de lijntjes
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KLM vliegt dagelijks in 11 uur en 20 minuten 
rechtstreeks naar Kaapstad. 

Vliegen naar Kaapstad

Favorieten 
> Groot Constantia  
Deze wijngaard werd in 1684 gesticht door 
Simon van de Stel: de eerste gouverneur 
van de Kaap. Onder meer de syrah en 
sauvignon blanc gooien hoge ogen.  
grootconstantia.co.za

 
> Buitenverwachting
Dit gemoedelijke gaardje organiseert 
heerlijke picknicklunches. Niet in de laatste 
plaats dankzij hun fijne chardonnay. 
buitenverwachting.com

Pas de Nom: een 
van de huismerken 

van Beau Constantia.

Ook in Kloof Street 
House vloeit de  
wijn rijkelijk.

Beau Constantia: wijngaard met uitzicht.

Vanuit Kaapstad bevindt u zich  

in een uur tussen de roemrijke 

wijngaarden. Maar ook binnen de 

stad valt een goed glas te nippen.

Wijnliefhebbers op bezoek in Kaapstad 
maken vaak een uitstapje naar Stellenbosch 
en Franschhoek, twee wereldberoemde 
wijndorpen op schootsafstand van de stad. 
U kunt het ze moeilijk kwalijk nemen. Dat 
er ook binnen de stadsgrenzen een wijn-
gebied wacht, ontschiet immers zelfs de 
doorgewinterde taxichauffeur. “Ik vergeet 
steeds dat we ook in Kaapstad waanzinnige 
wijnen maken”, verzucht hij, terwijl hij de 
oprijlaan van Beau Constantia op stuurt. 

“Kijk eens wat prachtig. Ik moet hier 
nodig eens met mijn vrouw naartoe.”

Hugenoten
Samen met een handvol andere boerderijen 
vormt deze wijngaard het bescheiden 
wijngebied Constantia, veilig weggestopt 
tussen de gelijknamige kreukels in de rug 
van de Tafelberg. Wat de plek mist in 
omvang wordt meer dan goedgemaakt in 
kwaliteit en historie. Dit is de vallei waar 
de eerste Kaapse hugenoten eind 17e eeuw 
met druivenstampen begonnen en de wijn-
boeren uit Stellenbosch en Franschhoek 
later hun kunsten afkeken. Beau Constantia 
is de wijngaard met het mooiste decor. 
Vanuit het proeflokaal heeft u prachtig 

Waanzinnige wijnen
zicht op het spijkerbed aan druivenranken 
op de heuvels. De toegestroomde jetset 
oogt ietwat stijfjes, al maakt de wijn en het 
uitzicht algauw de tongen los. “Anna, als je 
nog één keer over je veters struikelt, krijg 
je niet meer dan drie glazen wijn”, grapt 
een bezoeker over zijn 5-jarige dochtertje. 
Zuid-Afrikaanse humor, droog als een 
goede chardonnay. <<


