
Routeboek EFVW Kenia, 750km en 7000 hoogtemeters in 9 dagen! 

Etappe1 31 januari Msambweni – Kasangeni 93km 

Hoogtemeters 1264 -1007 Max. hellingspercentage 9.0% -9.9% 

Aantal sterren:  

Op papier misschien wel de zwaarste etappe met relatief veel heuvels onderweg. Ook de 

stijgingspercentages zijn aanzienlijk te noemen. Deze etappe is qua hoogtemeters en afstand 

te vergelijken met 2x de mtb route van de Posbank. Gelukkig is iedereen de eerste dag nog 

niet vermoeid van de dagen daarvoor. Niet alles is onverhard dus dat is een meevaller. 

 

Etappe2 01 februari Kasangeni - Rukanga 108km 

Hoogtemeters 989 -650  Max. hellingspercentage 7.7%-6.2% 

Aantal sterren:  

De langste etappe. Ook al zijn de klimmetjes wat minder dan de dag hiervoor, er wordt deze 

dag nog behoorlijk wat hoogteverschil overwonnen. Bij km 82 en km 98 zijn de klimmetjes 

wat steiler. Met name door de dan al afgelegde afstand een flinke beproeving. Die 2 

klimmetjes zijn 2x zo steil en een keer of 5 zo lang als de Knobbel. De gehele etappe is 

vergelijkbaar met 2x “The Battle” in de Kroondomeinen, qua hoogtemeters en afstand. 

 

  



Etappe3 02 februari Rukanga - Maktau 82km 

Hoogtemeters 952 -472 Max. hellingspercentage  8.1% -6.3% 

Aantal sterren:  

Cactussen, vetplanten en rode klei. Bijna 1000 hoogtemeters. De derde dag lijkt niet iets 

bijzonders te hebben. Maar het is wel de derde dag, dus de vermoeidheid begint hier al een 

rol te spelen. 

 

Etappe4 03 februari Maktau - Chala 60km (Taveta + 8km) 

Hoogtemeters 462 -673 Max. hellingspercentage  4.8% -6.5% 

Aantal sterren:  

Een relatief korte etappe en dan ook nog relatief veel afdaling. Geen enkel probleem om dat 

extra lusje naar Taveta even mee te pakken. 

 

  



Etappe5 04 februari Chala - Oloitokitok / Amboseli NP 75km 

Hoogtemeters 1073 -579 Max. hellingspercentage  8.7% -8.7% 

Aantal sterren:  

Flink wat hoogtemeters deze etappe, langs de voet van de Kilimanjaro. Het begint met vals 

plat en langzamerhand wordt het steeds steiler om na 65km op het hoogste punt uit te 

komen. Ruim 30 km achterelkaar klimmen met een gemiddeld stijgingspercentage van de 

Knobbel! Het laatste deel van deze etappe gaat over asfalt en naar beneden. De laatste 10 

km gaan bijna vanzelf dus. 

 

 

Etappe6 05 februari Oloitokitok / Amboseli NP - Olosinkaran / Eselenkei 86km 

Hoogtemeters 536 -722  Max. hellingspercentage 3.8% -5.0% 

Aantal sterren:  

Deze etappe gaat het vooral naar beneden en het eerste deel gaat over asfalt. Na 55km 

verlaten we de asfaltweg en gaan binnendoor verder. De auto kan ons hier niet volgen en we 

krijgen een Masai begeleider om ons de weg te wijzen. De gps route geeft hier globaal de 

richting aan, dus in de praktijk kan de werkelijke afstand en hoogtemeters nog wel eens 

afwijken. 3 sterren omdat er relatief veel asfalt inzit. Het laatste stuk kan zwaarder zijn dan 

verwacht, waardoor het net zo goed 4 sterren kunnen zijn. 

 

  



Etappe7 06 februari Olosinkaran / Eselenkei - Ol Kajiado / Inkinyie School 87km 

Hoogtemeters 1144 -646  Max. hellingspercentage 8.4% -7.2% 

Aantal sterren:  

Flink wat hoogtemeters en een lange etappe. Veel onverhard. Vooral waar we drooggevallen 

riviertjes over moeten steken zijn steilere stukken te verwachten. Helemaal als de bruggen 

niet in tact zijn. Een pittige etappe. 

 

Etappe8 07 februari Ol Kajiado / Inkinyie School - Ngong camping 80km 

Hoogtemeters 936 -710  Max. hellingspercentage 7.0% -7.8% 

Aantal sterren:  

Deze etappe bereiken we het hoogste punt van de route, net geen 2000 meter boven NAP. 

Onderweg komen we de nodige (korte) klimmetjes tegen. Het 2e deel van de etappe is door 

een drukker bevolkt gebied, met meer gebouwen en verkeer. Een groot deel van deze etappe 

is over asfalt. 

 

  



Etappe9 08 februari Ngong camping - B3 ri. Mai Mahiu 58km (Mai Mahiu + 34 km) 

Hoogtemeters 505 -813  Max. hellingspercentage 6.7% -14.8% 

Aantal sterren:  

De laatste etappe is de kortste van allemaal. De afdaling vanaf km 23 is pittig te noemen met 

een dalingspercentage van ruim 10%. 

 

 

Opmerking algemeen: Het bovenstaande routeboek is gebaseerd op de aangeleverde gps bestanden 

en de berekeningen van Google Earth. De uiteindelijke afstand en hoogtemeters kunnen afwijken. 

Mijn ervaring is dat de werkelijke km’s en hoogtemeters hoger zijn dan wat er door Google Earth 

wordt berekend. 

Het aantal sterren geeft aan hoe zwaar de etappe is. Dit is vooral gebaseerd op het hoogteprofiel en 

de afstand. De ondergrond is erg bepalend voor hoe zwaar de etappe is, er is uitgegaan van relatief 

veel onverharde weg. Dit is wel een aanname. Mul zand, losse stenen, modder maken het aanzienlijk 

zwaarder, asfalt maakt het een stuk lichter. 


