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Column Royan: Stortregens in de rode woestijn van 
Sossusvlei 

Honderden kilometers leggen we af door de droge zandvlaktes van Namibië. Af en toe zien we een boompje of een kleine struik die hier probeert te 
overleven terwijl geschrokken struisvogels van ons vandaan wegrennen. Er hangt een wat troebele en warme luchtlaag boven de verlaten kaarsrechte 
weg en op sommige momenten zien we het onderscheid tussen wegdek en woestijn niet eens meer. De wereld lijkt onbewoond totdat we bij een 
rustplaats aankomen, heel toepasselijk Solitaire genaamd. Het bestaat uit niet veel meer dan een tankstation, een winkeltje en een eetcafé. Elders tanken 
is niet mogelijk in de wijde omtrek dus we nemen een moment van rust en een voorraad brandstof terwijl de eigenaar liefdevol sandwiches voor ons 
bereidt in zijn keuken.

Voldaan vervolgen we de weg in zuidelijke richting en we belanden in een maanachtig landschap. Iedere vorm van leven lijkt dit gebied te hebben 
ontvlucht. We rijden langs Sesriem, een kleine nederzetting in de Namib Desert om niet veel verder onze plaats van bestemming te bereiken: een 
prachtige lodge met kulala’s (Swahili voor ‘plek om te slapen’) met een adembenemend uitzicht over de beroemde rode Namibische zandduinen. 
Sossusvlei! Vanaf het terras van onze kulala, die is gebouwd van klei, tentdoek en riet, genieten we van de vlakte en de rode zandheuvels voor ons. De 
kenmerkende kleur is ontstaan door de aanwezigheid van ijzeroxide. Er huppelen wat gemsbokken rond, maar verder beweegt er helemaal niets. Het is 
warm en we bereiden ons voor op de zonsondergang die we voor geen goud willen missen. Deze schijnt surrealistische effecten te hebben op het 
betoverende rode zand.

Overzichtsfoto Sossusvlei

Nog voordat het begint te schemeren, wordt de blauwe lucht ineens bedekt met donkere wolken. Het weer slaat om en het onmogelijke geschiedt: we 
missen de zonsondergang. Weldra begint het te regenen en te onweren. In plaats van foto’s van een verdwijnende zon, schieten we plaatjes van 
bliksemschichten boven de zandduinen. Het is weliswaar prachtig en zeldzaam, maar het is niet waar we op gehoopt hadden. De hele nacht blijft het 
doorregenen en waaien en wanneer we om vijf uur in de ochtend opstaan in de koude kulala liggen er buiten overal plassen water waar de vorige dag 
warm en fijn zand was. Vlei - een tijdelijke kleine waterpoel - doet zijn naam eer aan. 
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Bliksemschicht 

In de stromende regen rijden we met gereedstaande terreinwagens naar Dune 45 van waaruit er een groots uitzicht is op een van de hoogste zandduinen 
ter wereld, maar liefst 300 meter hoog. Er staan flink wat dode bomen. Het regent steeds harder, maar we lopen door naar Death Vlei, een vallei vol met 
levenloze bomen waarvan sommige wel 500 jaar oud zijn. De plek ziet eruit alsof het einde van de wereld daar al begonnen is. Alles is dood, maar staat 
tegelijkertijd onder water waardoor er weldra en tijdelijk weer wat nieuw leven op af zal komen. 

Death Vlei

De excursie naar de duinen verandert door de weersomstandigheden in een bliksembezoek en we keren veel te snel al terug naar de lodge. De stroom is 
inmiddels uitgevallen en de kulala’s beginnen te lekken. De klei is niet bestand tegen deze extreme regen en begint letterlijk weg te smelten. In 
Sossusvlei, zo wordt er nog verteld, regent het maar 15 mm per jaar en de regen die nu aan het vallen is vertegenwoordigt dus een hoeveelheid van vele 
jaren. De wegen zijn nog amper begaanbaar, de lodge wordt gesloten en iedereen wordt feitelijk geëvacueerd. Met onze auto zonder vierwielaandrijving, 
die onder normale omstandigheden prima voldoet, wagen we het erop. Ook wij vluchten voor het water en we rijden over modderige wegen en door 
steeds diepere plassen. Eén keer slechts komen we vast te zitten en worden we even op sleeptouw genomen door een eveneens vluchtende 
voorbijganger in een terreinwagen. Daarna zijn we eenzaam op de wereld. Bij de Spreetshoogte Pass raken we wat in de problemen, omdat we in het 
donker en in de opkomende mist de weg nog amper kunnen onderscheiden. De wielen spinnen in een mengsel van zand, modder en water maar elke 
keer komen we los en na drie pogingen steken we uiteindelijk al spoorzoekend de pas over om ter hoogte van Rehoboth de zandwegen te verlaten en in 
te ruilen voor een verhard wegdek.

Bij dit stadje stopt op miraculeuze wijze de regen en rijden we verder onder een onbewolkte sterrenhemel. Diep in de nacht komen we aan in de 
hoofdstad Windhoek om teleurgesteld en voldaan tegelijk, uitgeput in een hotel in slaap te vallen. Enkele dagen later vliegen we door naar Angola om 
daar nog drie maanden door te brengen. Tijd om terug te keren naar het magische Sossusvlei is er helaas niet. 

Meer lezen?
Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Namibië Forum.
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Royan van Velse is werkzaam in de Gezondheidszorg en is daarnaast schrijver van boeken en verhalen waaronder 
het boek ‘Reizen door landen in opspraak’. Voor Wereldwijzer schrijft hij maandelijkse columns over interessante 
bestemmingen die hij heeft bezocht.
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LineC - 24-01-14, 07:33  Reageren 

Wow ... indrukwekkend ! Een unieke ervaring. 

Royan - 26-01-14, 13:45  Reageren 

Bijlage 60719

Misschien nog wel leuk om te zien: in bijlage een foto van die prachtige kulala's voordat ze last kregen van de regen. Meer foto's van 
dit schitterende land zijn overigens te bezichtigen via mijn website: http://www.ecritures.nu/albums/3

TScheers - 28-01-14, 11:29  Reageren 

Prachtig. Zowel het verhaal als jouw ervaring. 

j&m - 04-02-14, 21:07  Reageren 

Bizarre belevenis maar ook behoorlijk uniek. Hoeveel Nederlanders zouden er zijn die kunnen vertellen dat ze noodweer in welke 
woestijn dan ook hebben mee gemaakt? Vast in de modder Sossusvlei lijkt me ook behoorlijk spanend. Weer een heerlijk verhaal 

benheetik - 21-02-14, 15:10  Reageren 

Prachtig verhaal en tegelijkertijd worden herinneringen opgeroepen ten tijde mijn werkzame periode in Namibië. Hoe onstuimig het 
prachtige landschap kan zijn en waar je in het ene moment kan belanden in een spookachtig geheel. 
Ben 

Royan - 22-02-14, 17:02  Reageren 

Leuk dat je er gewerkt hebt. Ik werkte in het buurland Angola, dus Namibië was niet al te ver en vormde zo nu en dan een heerlijke 

(en luxe) afwisseling 
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