
ROUTE 

Epe Fiets voor Water 

 

31-01-2015  Ukunda - Kasangeni      

In Ukunda ligt de officiële start van onze lange tocht. De eerste kilometers is het duidelijk dat hier 

water in overvloed is: we gaan door groen landbouwgebied. Via kleine dorpjes komen we aan in 

Kasageni waar we bij de lokale school met ruim 400 leerlingen onze tentenkamp op zullen zetten.     

1e etappe = 93 kilometer, 1000 hoogtemeters   

  

01-02-2015  Kasangeni - Rukanga   

Vanuit Kasangeni fietsen we door de Keniaanse landbouw- en savannegebieden. Enkele bergtoppen 

steken trots boven het gebied uit. De etappe eindigt in het hoger gelegen stadje Rukanga, waar we 

overnachten op het terrein van de lokale High School.     

2e etappe = 108 km, 495 hm     
02-02-2015  Rukanga – Maktau     

Na vertrek uit Rukanga rijden we al snel uitgebreide velden met cactussen en vetplanten in. Wellicht 

vandaag de eerste ontmoeting met een zebra of andere. Na Mwatate slaan we af naar het zuiden en 

fietsen we richting het nationale park Tsavo West, waar we zullen slapen nabij de South Gate.     

3e etappe = 82 km, 1062 hm  

 

 

03-02-2015  Maktau – Chala     

Over de doorgaande weg door Tsavo West fietsen we richting de grens met Tanzania. Voordat we 

afslaan naar  Chala, kunnen we naar Taveta, een van de bruisende Afrikaanse grensplaatsen. In Chala 

overnachten we bij het 'gemeentehuis'. 

 

4e etappe =  68 km, 269 (incl. Taveta)  

  

 

04-02-2015  Chala – Oloitokitok/Amboseli NP  

De eerste deel van de etappe zal door droog gebied gaan,  terwijl op het laatste deel van de route 

mogen genieten van een uitstekende asfaltweg. Deze is enkele jaren geleden aangelegd om de regio 

die in de schaduw van de Kilimanjaro ligt, te verbinden met de hoofdstad. Enkele kilometers voorbij 

de regio hoofdstad is de overnachtingsplek gekozen op het terrein van de kerk.  

 



Vanaf hier is het mogelijk óf ’s avonds óf juist vroeg de volgende dag 'game drive' te maken door het 

naastgelegen Amboseli National Park, een prachtig park waar de Big 5 (olifant, leeuw, neushoorn, 

buffel en luipaard) rondlopen.      

  

5e etappe =  75 km, 1077 hm 

 

 

 05-02-2015  Oloitokitok/Amboseli NP- Eselenkei     

Het eerste deel van de etappe vandaag zoeft wederom over het gladde asfalt. Een fijne afwisseling 

voordat we in het Masai gebied op zoek wordt gegaan naar wegen, of nou ja, wegen… Op het laatste 

stuk van vandaag wordt de hulp in geroepen van een Masai begeleider. Het is zeker dat de 

begeleidende voertuigen een omweg moeten maken om in Eselenkei te komen.    

6e etappe =  86 km, 221 hm  

 

 

06-02-2015  Eselenkei - Ol Kajiado  

Vandaag hebben we grote kans onderweg giraffen, zebra's, kudu's of antilopen te zien. Zij houden 

zich namelijk zeker niet aan de grenzen van de nationale parken. Als alle bruggen op de route intact 

zijn, kunnen we snel door naar basisschool Inkinyie nabij Kajiado waar we zullen slapen. Kajiado is 

een behoorlijke plaats en ligt enkele kilometers verderop.     

7e etappe =   87 km, 547 hm  

 

 

07-02-2015  Ol Kajiado - Ngong  

In het tweede deel van de etappe van vandaag lijkt het in Ngong dat we de wereldstad Nairobi 

binnenfietsen. Hier zijn we nog niet aan toe en dus buigen we snel af om op een echte camping aan 

te komen met prachtig uitzicht over de Great Rift Valley. Dit zal onze laatste overnachting zijn in onze 

tenten, slaapzak en op de veldbedden.   

 

8e etappe =   80 km, 551 hm    

  



08-02-2015  Ngong - Mai Mahiu  

Ten westen van de hoofdroute van Nairobi naar Mai Mahiu en Lake Naivasha kiezen we voor de rust 

van de Great Rift Valley. Dat de weg daar slechter is, maakt nu natuurlijk niks meer uit; we zijn 

inmiddels zeer bedreven in het ontwijken van gaten in de wegen die er niet meer uitzien zoals ze 

bedoeld zijn. De laatste kilometers in oostelijke richting naar Mai Mahiu fietsen we over het asfalt 

van de 103. Wat een drukte met al dat gemotoriseerde verkeer! Maaarrr... de finish is behaald!  

 

9e etappe =  58 km, 437 hm    
 

 
Figuur 1: Route met bijbehorend hoogteprofiel   


