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Elke trekvogel een nest!
Beestig buitenhotel in Vlaardingen  

Vederzacht overnachten op het platteland? Dat doe je in het heerlijk originele 
buitenhotel De Vreemde Vogel in het Nederlandse Vlaardingen. Op het 
terrein rond hun boerderij pootten eigenaars Petra en Davy de gekste 
schepsels neer. En maakten er comfortabele en gezellige slaapplekken van. 
De perfecte kennismaking met kamperen. 
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KAMPEREN

Nog niet vertrouwd met het ‘echte’ kamperen? Probeer dan eens een nachtje in deze struisvogelcaravan!
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“Slaap jij het liefst in de knusse struisvogel? 
Of kruip je liever onder het dons in de Afrikaanse 
trekvogel?” Alledaagse vragen in buitenhotel 
De Vreemde Vogel. Bijna vier jaar geleden 
streken Petra en Davy Knijnenburg hier neer. 
Zij groeide op in een hotel, hij op een boerderij. 
In het buitenhotel versmelten hun achtergron-
den. Je geniet er volop van de natuur én van je 
nestje voor de nacht. 

PRACHTIG PLAATJE 
Je kunt het zo gek niet bedenken of je slaapt 
er hier in. De struisvogel? Een hoogtepunt op 
je vakantie. Deze oldtimercaravans staan op 
steile stelten naast de dierenweide en bieden je 
een prachtig uitzicht op de weidse omgeving. 
Klauter naar je kamer, zet de platenspeler aan en 
tuur eindeloos naar de sterren. Of pak die spel-
letjesdoos erbij voor een gezellig avondje met 
de kinderen.
Ben je met zijn tweetjes, nestel je dan in de 
‘knusse’ struisvogel, met een 120 cm breed bed. 
De ‘familie’ struisvogel, een maatje groter en be-
rekend op een familie van vier, heeft een 20 cm 
breder tweepersoonsbed en twee kinderslaap-
banken van 160 cm lang. Maar heerlijk slapen 
doe je sowieso in beide struisvogels even goed!

Op uitstap met een groep? Dan is de Afrikaanse 
trekvogel jullie ding. In deze grote, comforta-
bele safaritent is er ruimte voor acht personen. 
Je schelmen wanen zich meteen in de rimboe 
en halen hun beste tarzankreten boven. 
Op het terrein spot je ook ‘mechanische vo-
gels’. In de SpaceMees slaan je kinderen hun 
bivak op in een raket en vat jij post op het lan-
ceerplatform. Of je neemt je intrek in de ijzeren 
vogel ‒ een vliegtuig! ‒ of het vogelhuisje dat 
boven de grond zweeft. 
Alle buitenkamers zijn uitgerust met opge-
maakte bedden, handdoeken, een kacheltje en 
privésanitair op de begane grond. ’s Morgens 
schuif je aan voor het streekontbijt in het 
Tuincafé. 

SLA JE VLEUGELS UIT  
IN DE OMGEVING 
Trek zeker op verkenning in de streek. De 
Vreemde Vogel ligt genesteld tegen het prach-
tige natuurgebied Midden-Delfland. Kuier of 
peddel er gezapig doorheen en hou je ogen 
open voor de vele weidevogels! Een dagje de 
stadsduif uithangen? Met de fiets sta je zó in 
Delft, en Rotterdam ligt op een steenworp. Het 
strand van Hoek van Holland vind je trouwens 
... om de hoek. 
Blijf je liever ter plaatse? Dan hoef je je geen 
moment te vervelen. Er staan geregeld activitei-
ten op de planning, zoals gratis knutselsessies 
voor je kinderen. Klimgrage koters halen hun 
hartje op in het Klauterwoud, een uitgestrekt 
speelplein met allerlei klimtoestellen, op wan-
delafstand. En zelf zak je gelukzalig weg in de 
hangmatten. 

VLIEGENSVLUG HIERHEEN! 
Lijkt het jou wat, zo’n buitenhotel? Terecht! 
Dit is trouwens een prima opstap naar kam-
peren voor wie daarmee nog niet vertrouwd 
is. In De Vreemde Vogel betaal je met twee 
personen voor een nacht tussen € 90 en € 175, 

afhankelijk van de slaapplek van je keuze en het 
seizoen. Het streekontbijt is daarbij inbegrepen. 
Ook arrangementen zijn mogelijk. Zo boek je 
voor € 42,50 een dagje wellness in de omgeving 
en ontbijt op bed. Of wat dacht je van een dagje 
dierentuin? Voor € 25 per persoon ‒ € 20 voor 
kinderen ‒ bezoeken jullie Diergaarde Blijdorp 
in Rotterdam, met een stukje appeltaart met 
koffie toe in het Tuincafé. Echte smulpapen 
kiezen het culinaire streekarrangement: een 
verrukkelijk viergangenmenu in restaurant 
Smakelijk of Westkaai in Vlaardingen en een 
Vlaardings biertje en dito koekjes als souvenir. 
En wie niet vies is van een haarspeldbocht of 
heuvel, gaat voor het mountainbike-arrange-
ment. Voor € 35 krijg je een Merida-ATB en helm 
mee, en kom je weer op krachten met een bier-
tje en bitterballen.■

Meer info: www.devreemdevogel.nl. 

Win
EEN WEEKENDJE IN 
EEN STRUISVOGEL!

De Vreemde Vogel is ons goedgezind. 
We mogen twee weekendjes in een 
Struisvogel naar keuze, inclusief ontbijt, 
verloten onder de VKT-leden. Geldig voor 
max. twee volwassenen en twee kinderen, 
in hoog- of laagseizoen, op basis van 
beschikbaarheid. 
Deelnemen kan eenvoudig door een 
e-mail te sturen naar redactie@vkt.be 
met als onderwerp ‘Weekendje 
Struisvogel’. Vermeld ook duidelijk je 
naam, adres, telefoonnummer en je VKT-
lidnummer. Uiterste inzenddatum: 30 
april 2017. De gelukkige winnaars worden 
nadien geloot en persoonlijk verwittigd. 
Veel succes!

Knus toch, binnen in deze oldtimercaravan op stelten? Het Tuincafé met terras aan de waterkant, een heerlijk plekje 
om te onthaasten.

De SpaceMees, een buitengewone vogel in 
raketvorm


