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Kampeerterrein ’t Vlintenholt 

Borgerderweg 17 

7873 TC Odoorn 
mobiel 06- 10044929 

e-mail: info@vlintenholt.nl 

www.vlintenholt.nl 

 

 Voor- en nazomerplaatsen 
 

Buiten de vakantiepiek is het rustig kamperen 

op ’t Vlintenholt. In het voor- en naseizoen 

hebben we arrangementen die zeer 
aantrekkelijk geprijsd zijn. 

 

 

 

Openingstijden en bereikbaarheid 
 

- Het kampeerterrein is voor toeristisch 
kamperen geopend vanaf Pasen tot en met de 

herfstvakantie 
- Groepen en scholen kunnen alleen terecht in 

het voor- en naseizoen.  

- Voor trekkers hebben wij altijd plaats 

- Het kampeerterrein is te bereiken via de N34, 

vanaf het noorden afslag ODOORN en vanaf 

het zuiden de 2e afslag ODOORN, daarna volgt 
u de campingborden 
 

 

 

 

 

 

Reserveren en tarieven 
 

De tarieven en speciale arrangementen 

vindt u op  onze bijgevoegde prijslijst. 
Als u deze hierbij niet aantreft, kunt u deze 

bij ons aanvragen. 

 

Reserveren kan het gehele jaar door 

telefonisch of via e-mail. 

 

 
Op het kampeerterrein geniet je van de 

natuur, de eenvoud en toch comfortabel 

kamperen. Wij hopen u binnenkort te 

mogen begroeten. 
 

 

 

 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

Prachtig gelegen op de Hondsrug 
in de boswachterij Odoorn 

 
’t Vlintenholt, een voormalig Staats-

bosbeheerterrein, is ruim opgezet met zeer 

ruime plaatsen waardoor u volop kunt 

genieten van rust en ruimte die wij u 

bieden. Het terrein is verdeeld in kleine 

veldjes gescheiden door oude bomen en 

struiken waardoor u veel privacy heeft. 

 

Aandacht voor de kinderen  
 
Uw kinderen zullen bij ons een 

onvergetelijke vakantie beleven. 

Verspreid over het terrein vindt u 

natuurlijk verschillende speeltoestellen. 

Bovendien is er veel ruimte in het bos 
om hutten te bouwen. 

Auto’s mogen alleen bij aankomst en 

vertrek op het terrein komen, dus uw 

kinderen kunnen onbezorgd fietsen en 

spelen. Het sportveld, met 

beachvolleybal-veld, biedt u de 
gelegenheid voor sport en spel. De Jeu 

de Boulesbaan en tafeltennistafels 

bieden plezier voor jong en oud. Rond 11 

uur ’s avonds heerst er rust op het 

gehele terrein waardoor u heerlijk van 
uw nachtrust kunt genieten. 
 

Recreatieteam 

 

In het hoogseizoen staat er een 

recreatieteam voor u klaar. Met een keur 

aan activiteiten voor de kinderen zoals 

knutselen, worstjes braden, speurtochten 

of een wandeling met de nachtwaker (8+). 

 
 

 

 

 

De omgeving 
 

Het kampeerterrein ligt in de boswachterij 

Odoorn. Een bos met daarin diverse 

uitgezette wandelroutes. Midden in het bos 

bevindt zich een schapenpark waar 
Drentse heideschapen en koeien lopen. Bij 

het theehuis “Poolshoogte”, op 20 minuten 

loop afstand van het kampeerterrein, 

bevindt zich een uitkijktoren van waaraf u 

over het bos de omgeving kunt bekijken. 

Uitstapjes in de omgeving 

 

Het Dierenpark in Emmen is een aanrader 

bij goed en slecht weer. In Borger bevindt 
zich het Nederlands Hunebed Informatie 

Centrum, hier staat het grootste hunebed 

van heel Nederland. Het is de moeite 

waard om hier een bezoekje te brengen. In 

de boswachterij Borger vindt u het boom-

kroonpad en Kabouterland in Exloo is voor 
kleine kinderen de moeite waard. Door de 

centrale ligging is het kampeerterrein een 

uitstekende uitvalsbasis voor diverse 

uitstapjes. 

 

Voorzieningen 

De verwarmde toiletgebouwen 

bevinden zich centraal op het terrein. 

Eén ervan is voorzien van baby- en 

peuter wasgelegenheid, familiedouche 

aangepast voor minder validen en 
wascabines met warm en koud water. 

Beide gebouwen zijn voorzien van een 

stortplaats voor uw chemisch toilett 

en wastafels met koud en warm 

water. Het gebruik van de douches en 

warm water is gratis. Ook kunnen de 
gasten gebruikmaken van de 

wasserette. 

 

Huisdieren 

 

Wilt u de hond graag meenemen dat 

kan, mits u even met ons overlegt. Er 

is een speciaal terreingedeelte voor 

kampeerders met een hond. Uw hond 
moet wel aan de lijn blijven. Uw 

bezoek mag géén huisdier meenemen. 
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