
De kaart van Kenia 
Als je op de kaart van Kenia kijkt, zie je meteen dat het land wordt doorkruist door de evenaar. De 

meeste inwoners van het land wonen in het zuidelijke deel, vooral ten zuiden van de evenaar, vooral 

omdat het noorden te droog is om te bebouwen.  

Van de 29 miljoen inwoners wonen er ongeveer 6,5 miljoen in en rond Nairobi en 3 miljoen in en rond 

Mombasa.Klimaat en beste reistijdAfhankelijk van het klimaat kunnen we in Kenia drie verschillende 

gebieden onderscheiden: aan de kust is het warm en vochtig, in het zuidwesten is het klimaat gematigd 

en in het noorden en oosten van het land (met uitzondering van de kust) is het heet en droog is.  

1. De topografische kaart op deze pagina laat duidelijk zien waar de klimaatgrenzen liggen: de 

geel/bruine zone is heet en droog en scheidt het wetland van de kust van de gematigde zone in 

het zuidwesten. 

2. De beste tijd voor een vakantie aan de Keniaanse kust 

3. Om te beslissen wat de beste tijd is om naar de kust te gaan, bijvoorbeeld voor een heerlijke 

strandvakantie, is het niet nodig om stil te staan bij de temperatuurschommelingen gedurende 

het hele jaar, aangezien deze zeer constant zijn. 

 De maximumtemperatuur ligt tussen de 27 graden Celsius in juli en 31 graden Celsius in 

januari. 
 Zelfs de minimumtemperaturen zijn zeer constant, met variaties tussen 22 en 24 graden Celsius. De 

regenval in dit gebied varieert echter enorm van maand tot maand. Het regenseizoen loopt van april tot 

juni. Op het hoogtepunt, in mei, valt er gemiddeld één centimeter regen per dag. 

 De maanden augustus tot en met maart zijn de 

droogste, waarin het gemiddeld niet meer dan vier of 

vijf dagen per maand regent en in ieder geval bijna 

nooit de hele dag.De beste reistijd voor het zuidwesten 

van Kenia (en voor een bezoek aan nationale parken)De 

meeste Italiaanse toeristen gaan tijdens onze zomer 

naar Kenia.  

Dit is echter de koudste tijd in het zuidwesten van het 

land. De gemiddelde dagelijkse maximumtemperatuur 

van 21 graden Celsius is nog steeds ideaal voor bijvoorbeeld een safari. In nationale parken wordt de 

maximale hitte bereikt in de maanden februari/maart, met een gemiddelde temperatuur van 26 graden 

Celsius.  

Ook in dit deel van Kenia is er dan ook weinig verschil tussen zomer en winter. 

De beste tijd om naar het noorden van Kenia te reizenHet noorden (en een deel van het oosten) van 

Kenia, in geel weergegeven op de topografische kaart, is erg heet en droog. In dit deel van het land 

regent het heel weinig: alleen van maart tot mei regent het af en toe.  

De temperaturen in dit deel van Kenia zijn het hele jaar constant: de laagste temperatuur ('s nachts) is 22 

graden Celsius en de hoogste (overdag) is 36 graden Celsius.  



De zon schijnt het hele jaar door, dus alle maanden van het jaar zijn optimaal om naar dit deel van het 

land te reizen. Houd er echter rekening mee dat het deel van Kenia ten noorden van de evenaar niet 

altijd veilig is om te bezoeken.  

Met name grensgebieden met Somalië moeten worden vermeden. Verder zijn de wegen vaak moeilijk 

begaanbaar, al zijn er plannen om de hoofdwegen de komende jaren te renoveren. De beste tijd om te 

reizen: als de zon schijntBen je van plan om tijdens je verblijf in Kenia op safari of andere activiteit te 

gaan?  

Omdat Kenia op de evenaar ligt, maakt de maand waarin je reist niet veel uit.  
We raden u echter aan om met het verstrijken van de dag voorzichtig te zijn, omdat de zon door de 

ligging op de evenaar heel snel en heel vroeg opkomt en ondergaat. In Kenia komt de zon altijd rond zes 

uur 's ochtends op en gaat om half zeven 's avonds onder. Gezien de waarschuwingen om niet in het 

donker naar buiten te gaan, is het verstandig om er rekening mee te houden dat de schemering erg kort 

is bij het plannen van een activiteit. 

 Let op: vanwege de ligging dicht bij de evenaar kan een "prachtige zon" soms al binnen een half uur 

ernstige zonnebrand veroorzaken. Gebruik daarom goed zonnebrandcrème. Je verbrandt veel sneller 

dan je in Italië gewend bent. 

Een olifant in de Masai Mara Helemaal niet moeilijk te spotten: de olifanten in de Masai MaraValuta in 

Kenia: betalen met de Keniaanse shilling (KES)In Kenia wordt de Keniaanse shilling gebruikt. Soms willen 

lokale reisbureaus (safari- en resorttouroperators) liever in dollars worden betaald, vooral als de 

eigenaar niet Keniaans is, wat regelmatig gebeurt.  

Als u dit weet, kunt u geld besparen, maar houd er 

rekening mee dat het zelfs in deze gevallen bijna altijd 

mogelijk is om in Keniaanse shilling te betalen.De 

goedkoopste manier om in Kenia te betalen is om in één 

keer zoveel mogelijk Keniaanse shilling op te nemen bij 

een geldautomaat (het maximum ligt meestal rond de € 

400).  

Als u ervoor kunt kiezen om de transactie met of zonder 

"conversie" uit te voeren, kies dan altijd zonder ("zonder conversie"), omdat er lagere transactiekosten 

worden gehanteerd, zowel van de lokale Keniaanse bank als van uw Italiaanse bank.  

Geldautomaten zijn relatief schaars, vooral buiten Nairobi. Het is daarom verstandig om voldoende 

contant geld bij de hand te hebben, zeker als u uw nachten niet vooruit heeft betaald. Voor uw 

veiligheid is het echter het beste om niet te veel geld in uw portemonnee te bewaren en een deel van 

het geld in uw handbagage, hoofdbagage, accommodatie en/of huurauto te bewaren.Vergeet niet voor 

vertrek de mogelijkheid om uw pinpas in Kenia te gebruiken te activeren. 



 Om fraude te voorkomen blokkeren de meeste banken het gebruik van pinpassen buiten 

Europa.  
De kaart kan meestal eenvoudig worden gedeblokkeerd via de 

website of applicatie van de bank.Internet en telefoon in 

KeniaIn Kenia is een goede internet- en telefoonverbinding niet 

zo gebruikelijk als in Europa.  

Zelfs hotels die wifi aanbieden hebben vaak relatief slechte 

internetverbindingen, en mobiele telefoonaanbieders bieden 

vaak beperkte dekking buiten de dichtbevolkte gebieden van 

Kenia. Het mobiele telefoonbedrijf met de beste dekking in India 

is Safaricom.  

Op de luchthavens van Nairobi en Mombasa kun je gemakkelijk een relatief goedkope lokale simkaart 

kopen.  

Een lokale Keniaanse simkaart met 500 belminuten en 20 GB internet om binnen 30 dagen te gebruiken 

kost ongeveer € 25). Veel Kenianen hebben geen bankrekening en betalen met hun beltegoed in 

winkels, waardoor opwaarderen bijna overal mogelijk is, ook in afgelegen gebieden. 


