The

Kom kijken op The Curaçao Ostrich Farm en grijp je kans om de fascinerende
struisvogel van dichtbij te bekijken. Je kunt ze aanraken, voeren en zelfs op hen

rijden (alleen voor echte waaghalzen). Op het hele uur vertrekt de Safari truck voor
een bijzondere rondleiding. Je hoeft je alleen maar te melden bij Restaurant
Zambezi.
Naast een spannende rondleiding, kun je bij Restaurant Zambezi terecht voor een
lunch of diner in een relaxte Afrikaanse sfeer of ga je op zoek naar dat ene speciale
handgemaakte souvenir in Art of Africa. Er is genoeg te doen op The Curaçao
Ostrich Farm, kom gewoon eens langs en beleef de ultieme ervaring.

Openingstijden

The Ostrich Farm:
Dinsdag t/m zondag 9:00u. - 17:00u.
Laatste Safari Tour vertrekt om 16:00u.
Maandag gesloten
Art of Africa Shop:
Dinsdag t/m zondag 9:00u. - 17:00u.
Maandag gesloten
Restaurant Zambezi:
Dinsdag 9:00u. - 17:00u.

Woensdag t/m zondag 9:00u. - 22:00u.
Maandag gesloten
Lunch: dinsdag t/m zondag 12:00u. - 17:00u.
Diner: woensdag t/m zondag 17:00u. - 22:00u.

Toerprijzen

Volwassenen > NAf. 17,50
Kinderen 2 t/m 12 > NAf. 12,50
Kinderen tot 2 jaar > gratis
Antillean Rate *
Volwassenen > NAf. 12,50
Kinderen 2 t/m 12 > NAf. 7,50
Groepen 20 tot 50 personen
Volwassenen > NAf. 13,50
Kinderen 2 t/m 12 > NAf. 7,75
Groepen groter dan 50 personen
Volwassenen > NAf. 10,50
Kinderen 2 t/m 12 > NAf. 5,25

Voor vakantieplannen of scholen hebben we speciale tarieven, mail naar
info@ostrichfarm.net.
* Op zaterdag en zondag geldt een speciaal tarief op vertoon van Sedula.

Rondleiding

De rondleiding van jaren geleden is nu een ware Safari Tour geworden. De gids
van The Ostrich Farm neemt je mee en laat je uitgebreid kennismaken met de
wereld van de struisvogel. In een open truck word je over het terrein rondgereden.
De tour wordt regelmatig onderbroken om je de kans te geven de struisvogel in
zijn doen en laten van dichtbij te ervaren. Soms van heel dichtbij, waarbij je je
afvraagt wie nou wie aan het ‘bekijken’ is. De Safari Tour eindigt bij het ontstaan
van de struisvogel: het ei.

Afrikaans eten : Restaurant Zambezi

The Curaçao Ostrich Farm heeft een kleine beeldentuin. Afrikaanse kunst
verankerd in een weids landschap van heuvels en zand. Ruimte en rust omringen
je. Je waant je in Afrika.
Elke avond (uitgezonderd maandag- & dinsdagavond) brandt hier een kampvuur
waar je heerlijk kunt zitten en genieten van het invallen van de nacht. Wegdromen
bij het vuur, alleen, romantisch met zijn tweeën of met een groep goede vrienden.
Sinds 1998 is er Restaurant Zambezi, het Afrikaanse restaurant dat je meeneemt
op een ontdekkingsreis van de zintuigen. Afrika proeven met de koele Curaçaose
wind in je haar en een uitzicht op het binnenwater van Sint Joris. Je kunt er

lunchen en dineren.
Heb je speciale wensen? Wil je een verjaardagsfeest, een bedrijfsuitje, of een BBQ
organiseren? Laat het ons weten.
Breng eens een bezoek aan Restaurant Zambezi waar je in Afrikaanse stijl kunt
lunchen. Of kom in de avond en neem de tijd om na een uitgebreid diner met
struisvogelspecialiteiten of andere Afrikaanse gerechten te genieten van een
likeurtje bij het knusse kampvuur. De sfeer is er altijd rustgevend.

Afrikaanse kunst

In Art Of Africa, een Afrikaanse kunst- en souvenirswinkel, vind je
•
•
•
•
•

handgemaakte Afrikaanse beelden van hout of steen,
handbedrukte stoffen,
kleurrijke kleinoden,
sieraden en
natuurlijk (beschilderde) struisvogeleieren.

De authentieke producten zijn met veel zorg en aandacht uitgezocht op markten en
galerieën in Afrika en naar Curaçao gebracht.
Sluit je avontuur af in de Art & Souvenir Shop, waar je naar hartelust kunt zoeken
naar Afrikaans beelden, houtsnijwerk, decoraties, beschilderde struisvogeleieren en
nog veel meer…
Alle producten zijn handgemaakt en geïmporteerd vanuit Zimbabwe en ZuidAfrika. Natuurlijk kun je er ook terecht voor postkaarten of t-shirt.

Informatie struisvogels
Over struisvogels gesproken, wist jij dat…
… struisvogels hun kop helemaal niet in het zand steken?
Iedereen kent wel het verhaal dat struisvogels de kop in het zand steken als zij
bang zijn. Dit is niet waar. Dit verhaal is waarschijnlijk ontstaan omdat een
struisvogel vaak ‘verdwijnt’ bij gevaar. Hij ligt dan met gestrekte hals plat op de
grond om niet gezien te worden. Hij lijkt net op een zandheuvel. Als je dichterbij
komt, springt hij op en rent snel weg.
… struisvogels verkikkerd zijn op gouden oorbellen?
Struisvogels zijn zeer geïnteresseerd in glinsterende voorwerpen. Zorg dus dat je
niet met blinkende gouden oorbellen struisvogels gaat voeren, want een struisvogel
is razendsnel en heeft ze zo uit je oren ‘getrokken’.
… de struisvogelfamilie al heel oud is?
Het oudste fossiel dat ooit is gevonden, is ongeveer 50 tot 60 miljoen jaar oud.
Sinds het begin van de geschiedenis hebben struisvogels hun sporen nagelaten. De
oude Egyptenaren gebruikten de eieren al voor het maken van allerlei
gebruiksvoorwerpen. In de Romeinse tijd werd gebraden struisvogelvlees als een
exclusief hoofdgerecht beschouwd.
… een struisvogelei heel erg sterk is?
Als je op een vol struisvogelei gaat staan, gebeurt er niets. Het ei blijft gewoon
heel. Geloof je het niet? Dan moet je het maar eens uit proberen op The Ostrich
Farm.
… de hersenen van een struisvogel kleiner zijn dan zijn oog?
Een struisvogel is niet de slimste onder de dieren. Kijk maar eens op The Ostrich
Farm. De jonge dieren in de kwekerij staan in lange rijen achter elkaar, gescheiden
door een laag muurtje. Met hun lange poten zouden ze daar heel gemakkelijk over

heen kunnen stappen…maar dat doen ze niet want ze komen niet op het idee om
dat doen.

Spreekbeurt
Struisvogel in het latijn > Struthio camelus (heb je altijd al willen weten)
Waar > Oost en Zuid Afrika
Wat ze eten > planten, gras, boombladeren, zaden en vruchten
Hoe oud ze worden > tot 80 jaar
Hoe zwaar ze worden > mannetjes tot 150 kg, vrouwtjes tot 110 kg
Hoe lang ze broeden > 42 dagen
Aantal eieren > tot 40 - 50 eieren per jaar

Hoe zie ik er uit?
Kleurverschil…
Struisvogels zijn de grootste vogels die er bestaan. Het mannetje kan bijna drie
meter hoog worden. De struisvogel heeft een lange nek en lange, sterke poten. Zijn
nek en kop zijn bedekt met korte, haarachtige veren.
Het lichaam van het mannetje is bedekt met een zwart verendek, het uiteinde van
de vleugelveren is wit. Het vrouwtje is kleiner en is bruin/grijs van kleur.
Stevige poten…
Met zijn sterke poten kan de struisvogel wel 70 km per uur rennen. Hij maakt
stappen van 3,5 meter. Ook gebruikt de struisvogel zijn poten als wapen. Zodra de
struisvogel zich bedreigd voelt, trapt hij met zijn sterke poten naar voren. Deze
poten lijken meer op een hoef dan op een vogelpoot. Ze hebben namelijk maar
twee tenen en één grote, scherpe nagel.
Waar woon ik?

Uitkijkposten…
De struisvogel leeft in grote delen van Afrika. Hij komt voor op de savannes en op
uitgestrekte zandvlakten. Grote groepen struisvogels zwerven vaak door het
landschap, op zoek naar voedsel. Omdat de struisvogels zo groot zijn en goede
ogen hebben, zijn zij vaak de schildwacht voor andere dieren. De struisvogels zien
het gevaar als eerste aankomen en laten dit met luide keelklanken weten. Zo
waarschuwen ze niet alleen andere struisvogels, ook andere dieren weten zo
wanneer ze moeten vluchten. Struisvogels leven vaak in gezelschap van antilopen,
giraffen en zebra’s.
Wat eet ik?
Alleseter…
De struisvogel eet veel verschillende dingen. Zijn menu bestaat voornamelijk uit
gras, wortels, zaden en bladeren. Soms jaagt hij op kleinere dieren, zoals insekten.
Het voedsel is afhankelijk van het gebied waar de struisvogel woont. De
struisvogel kan goed een tijd zonder water en kan daardoor lang in droge gebieden
overleven. Hij heeft dan genoeg aan het water dat hij uit zijn voedsel haalt.
Op The Curaçao Ostrich Farm eten de struisvogels naast speciale
struisvogelbrokjes, alfafa, dat ook op de Farm verbouwd wordt.
Stenen eten…
Struisvogels slikken ook wel eens steentjes in. Soms zelfs met opzet. De steentjes
hebben dezelfde taak als onze kiezen. Wij vermalen ons voedsel met onze kiezen
maar (struis)vogels hebben geen tanden en kiezen. De steentjes vermalen in de
kauwmaag dus de harde voedseldelen waardoor die makkelijker verteerd worden.

Wat doe ik?
Lopen in plaats van vliegen…
De struisvogel behoort tot de familie van de loopvogels. Deze naam hebben zij niet
voor niets gekregen. In de loop der jaren hebben zij het vliegen verleerd.
Struisvogels zien er net zo uit als vogels. In plaats van sterke vleugels hebben deze
vogels echter sterke poten. Struisvogels zijn veel te zwaar om te vliegen. Ook is
hun verenkleed hier niet op gebouwd. Andere loopvogels zijn o.a. de nandoe, de
kasuaris en de emoe.

Sjansen en dansen…
Een mannetjesstruisvogel heeft vaak meerdere vrouwtjes. Van deze vrouwtjes is er
één de baas en de andere zijn de ‘bijhennen’. Om geschikte partner(s) te vinden,
voeren de mannen een dans op waaraan de vrouwtjes mee doen. Dit wordt ook wel
‘baltsen’ genoemd. Nadat de partners gekozen zijn, paren de vogels.

Hoe leef ik?
Veel vrouwen, veel eieren…
Alle vrouwtjes van een mannetje leggen de eieren in één nest. Dit is een kuil in het
zand. Het mannetje is het grootste gedeelte van de dag en nacht aan het broeden.
Op het heetst van de dag neemt het belangrijkste vrouwtje het over. Wanneer ze
dat doet schuift ze haar eigen eieren naar het midden. De eieren van de bijhennen
komen dan meer aan de buitenkant te liggen. De eieren in het midden van het nest
hebben de meeste kans om uit te komen, want daar is het het warmst.
Een struisvogelei is enorm groot. De inhoud van een struisvogelei is ongeveer net
zoveel als 25 kippeneieren. De eierschaal is zo dik en stevig dat het soms dagen
duurt voor een jong door de dikke schaal heen heeft gepikt. Na 42 dagen broeden
komt het kuiken eruit. De jongen groeien daarna ongeveer een centimeter per dag.
Alles door elkaar…
Een struisvogeltroep bestaat vaak uit een grote verzameling van families, koppels
en alleenstaande vogels van alle leeftijden. De jongen van verschillende families
zitten bij elkaar in een soort crèche. Alle jongen worden door de verschillende
struisvogel-ouders opgevoed.
Wel in kwekerijen, niet zoveel in het wild…
Vroeger waren struisvogelveren heel erg gewild. Ze werden vooral gebruikt als
versiering op dameshoeden. In die tijd werden er struisvogelfarms opgericht. En ze
bestaan nog steeds. Hier worden de dieren gefokt, waarna de huid tot leer verwerkt
wordt , de veren gebruikt worden ter versiering en het vlees van de struisvogel
verkocht wordt. Steeds meer mensen hebben wel eens een struisvogelbiefstuk
gegeten. Dat wordt steeds gewoner. Je vindt struisvogelfarms in Zuid-Afrika, de
Verenigde Staten, in Nederland en op Curaçao en Aruba.

Struisvogel

boerderij

