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Wil je een nachtje weg, maar nu eens niet zo standaard?  
Ben je op zoek naar een accommodatie of locatie die je nog  
lang zal bijblijven? One Night Stay bevat de meest speciale, 
bijzondere, opvallende en onalledaagse plekken om te  
overnachten in Nederland en België. Het neemt je mee op 
avontuur en inspireert je om direct je koffer te pakken. Wat 
dacht je van overnachten in een kerk, een vliegtuig of een 
bollenschuur? Of misschien heb je altijd al eens willen slapen 
in een gevangenis, een boomhut of op een vlot? 

Travelinfluencers Amanda, Chantal en Lizzie reisden door 
de Lage Landen op zoek naar pareltjes om te overnachten. 
Plekken waarvan je nooit zou verwachten dat je er kunt 
slapen. Plekken waarover je iedereen wilt vertellen. Plekken 
waar alleen al je verblijf voldoende is. 

www.kosmosuitgevers.nl

NUR 500
Kosmos Uitgevers, 
Utrecht/Antwerpen
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Wat ontzettend leuk dat je One Night Stay in je handen 
hebt. In dit boek nemen we je graag mee op ontdek-
kingsreis dicht bij huis en maak je kennis met unieke, 
niet-alledaagse slaapplekken in Nederland en België.

Het idee voor dit boek ontstond toen de wereld in één 
klap veranderde en reizen naar het buitenland voor ons 
allemaal even niet meer mogelijk was. Corona verplicht-
te ons om dicht bij huis te blijven en op zoek te gaan 
naar fijne bestemmingen waarvoor we niet urenlang in 
het vliegtuig hoefden te zitten. Zo kwamen we erachter 
dat het ook helemaal niet nódig is om zo lang onderweg 
te zijn en dat er ontzettend veel moois te zien en bele-
ven valt in onze eigen prachtige Lage Landen.

Voor dit boek hebben wij 75 unieke accommodaties be-
zocht in Nederland en België: tiny houses, boomhutten, 
kastelen, brugwachtershuisjes, een fietscamper en nog 
veel meer! Perfect voor een bijzondere one night stay 
of misschien zelfs meerdere. Stap uit je comfortzone, 
ga even terug naar de basis of laat je onderdompelen 
in luxe. Het kan allemaal als je je even ver van huis wilt 
voelen.

We hopen dat je je na het lezen van One Night Stay 
geïnspireerd voelt om het avontuur ook eens dichter bij 
huis te zoeken. Het zal ook jou vast verbazen in wat voor 
schitterende omgeving wij wonen. Go explore! En wie 
weet treffen we elkaar ooit eens bij een buitengewone 
slaapplek.

PS Laat ons weten wat je van dit boek vindt door op 
Instagram de hashtag #onenightstay te gebruiken en 
onze accounts @justmytravel.nl (Amanda), @dutchie-
travelstheworld (Chantal) en @globalizious (Liz) in je 
bericht te taggen. We zijn ontzettend benieuwd naar 
jullie reacties en ervaringen! 

voorwoord
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Handleiding

Het boek is opgedeeld in elf thema’s – voor ieder wat 
wils, of je nu een avonturier bent of juist van luxe 
houdt. Zo nemen we je mee naar de kust, de natuur 
in en het water op. Je vindt er diverse tiny houses en 
ook sprookjesachtige kastelen ontbreken niet. Bij 
elke accommodatie staat een korte legenda. Zo zie je 
meteen of je eigen sanitair hebt en of het mogelijk is 
om iets te eten bij de accommodatie. Kun je er met de 
auto terecht en is er gratis parkeergelegenheid of pak 
je lekker duurzaam het OV? Handig om te weten, toch? 
Ook de prijs voor een overnachting staat in de legenda 
vermeld. Die wordt weergegeven in categorieën. 
• Onder de € 75 is categorie 1 
• Tussen de € 75 en € 150 is categorie 2 
• Boven de € 150 is categorie 3 

AANTAL PERSONEN

TOILET      

ETEN/DRINKEN                

PARKEREN       

OPENBAAR VERVOER
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tiny houses

tiny 
house

one night stay
in een

Oirschot - Lattrop-Breklenkamp - Heerhugowaard - Meersel-Dreef (België)

Groede - Callantsoog - Venlo - Langemark-Poelkapelle (België)

Hoogersmilde
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Buitengoed de Bollen ligt in Straten in de Noord-Brabantse gemeente Oirschot. 
Hier kun je overnachten in een van de vijf tiny houses, midden in het groen. 
Straten is een klein dorp waar de gebouwen, het stratenplan, de beplanting en de 
akkers een stukje levende geschiedenis weergeven. Alle gebouwen zijn in dezelf-
de stijl gebouwd zodat het dorpje één gezicht heeft.
 

Authentiek tiny house

We verbleven een nacht in een van de 
nieuwste tiny houses op het buitengoed 
– echt een pareltje. Het is een schattig 
huisje van steen en hout dat in precies 
dezelfde oude-boerderijstijl is gebouwd 
als de andere bouwwerken in het dorp-
je Straten. Je gaat het tiny house binnen 

via twee grote klapdeuren en binnen 
heb je vrij uitzicht over het buitengoed. 
Er is een knusse zithoek met bank en 
tv. Daarachter staat een tweepersoons-
bed en via een schuifdeur kom je in de 
royale badkamer. Voor een tiny house 
is deze accommodatie zeker ruim, dat 
is een groot pluspunt. Naast de zithoek 

buitengoed de bollen
Oirschot 
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tiny houses

staat een eettafel met twee stoelen, en 
de keuken is mooi en modern, met alles 
erop en eraan.
Aan de zijkant van het huisje kijken 
twee ramen uit op de zijtuin. Dit stukje 
heb je voor jezelf, hier staan de Dutch-
tub en ook de steenoven als je deze bij 
je verblijf hebt geboekt. Verder is er nog 
een vide, waar twee eenpersoonsbed-
den staan.  
 
Dutchtub

Er zijn genoeg faciliteiten in het huisje: 
magnetron, vaatwasser, waterkoker en 
koffiezetapparaat. De wifi is goed en er 
is ook een tv aanwezig. Verder kun je 
zoals gezegd een steenoven bij je ver-
blijf boeken zodat je zelf pizza’s maar 
ook andere gerechten kunt maken. 
De Dutchtub is echt een aanrader: 
heerlijk vanuit het warme water naar de 
prachtige sterrenhemel turen en daarna 
lekker je bedje in kruipen. Verder kun 
je bij Buitengoed de Bollen moderne 
fietsen huren. Deze zijn netjes en aan 
iedere lengte aan te passen.  
 
omgeving

Ben je een echte natuurliefhebber, dan 
zit je bij Buitengoed de Bollen goed. 
Het tiny house zelf staat in een rustige, 
vogelrijke omgeving, maar ook in de 
buurt vind je veel natuur. Pak de fiets en 
trek eropuit om een aantal natuurgebie-
den te bezoeken. Een echte aanrader 
is de Kampina, waar je mooie fiets- of 
wandelroutes kunt afleggen. Verder ben 

je zo in natuurgebied De Mortelen of op 
de Oirschotse Heide, maar er zijn ook 
verschillende landgoederen te bezoe-
ken, zoals Landgoed Baest.
Het kleine dorpje Straten zelf is ook 
de moeite waard om even doorheen 
te wandelen. In het midden staat een 
klein kapelletje dat vrij toegankelijk 
is voor publiek. Hier kun je lezen over 
de geschiedenis van het dorp. Op de 
fiets ben je binnen 15 minuten in het 
plaatsje Oirschot. Hier vind je veel leuke 
restaurantjes. Er is een gezellig plein 
en je kunt mooi wandelen door oude 
straatjes. De Sint-Petrusbasiliek kun je 
beklimmen. Verder ben je met de auto 
vrij snel in hippe steden zoals Tilburg 
of Eindhoven. Een aanrader in Tilburg 
is Doloris’ Meta Maze, het grootste 
kunstdoolhof ter wereld. Op de Rooftop 
kun je een hapje en een drankje doen. 
Je kunt vanaf Buitengoed de Bollen dus 
alle kanten op!

Straten 13   5688 NJ Oirschot   085 064 58 52 

info@debollen.nl   www.debollen.nl

MINIMAAL EEN WEEKEND          

2 TOT 4 PERSONEN

JA         

NEE                  

GRATIS         

OIRSCHOT (TREIN) 
BESTESEWEG (BUS)
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Erfgoed Bossem is een uitgestrekt 
landgoed in Twente dat al bewoond 
wordt vanaf 1272. Op deze biologische 
veehouderij  kun je in verschillende 
accommodaties overnachten. Eige-
naar Dennis staat hier samen met zij n 
familie garant voor een topverblij f. Op 
het erfgoed kun je ook lekker eten; veel 
van de producten die ze gebruiken – 
alle biologisch –komen van Erfgoed 
Bossem zelf. Omdat het landgoed 
zo groot is, hebben ze genoeg plaats 
voor de enorme hoeveelheid koeien, 
verschillende accommodaties en het 
vele groen. Op het erfgoed kun je 
overnachten in lodgetenten op het 
terrein, de voormalige koeienstal, een 
van de kamers in de oorspronkelij ke 
Saksische boerderij  en in een van de 
Sterrenkubussen. Wij  logeerden in de 
tofste accommodatie, de Sterrenkubus!

erfgoed Bossem
Lattrop-Breklenkamp

Slapen onder de sterren

De Sterrenkubus is een vierkant houten 
huisje met een superslimme inrichting. 
Voor het huisje heb je een eigen zitje. 
Bij  goed weer kun je hier een gezellig 
vuurtje maken. Beneden is een zithoek-
je, de keuken en een aparte badkamer. 
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tiny houses

Langs de muur loopt een trap naar de 
vide, waar de slaapruimte zich bevindt. 
Dit is echt bijzonder, slapen met een 
open raam in het dak. Je ligt hier letter-
lijk onder de sterrenhemel!
Bij de inrichting van de Sterrenkubus 
hebben ze ook aan de details gedacht. 
Alles staat in het teken van de sterren 
en sterrenkijken. Er is ook een heuse 
telescoop met informatiemateriaal 
aanwezig, voor wanneer het echt helder 
weer is. En is het wat minder weer en 
niet helder genoeg om vanuit je bed 
echte sterren te bekijken, dan zet je 
gewoon de lampen aan en geniet je van 
het sterrenplafond. Zo kun je alsnog 
de echte sfeer van deze Sterrenkubus 
proeven.  
 
zorgeloos verblijf

In de Sterrenkubus is eigenlijk alles 
aanwezig om je verblijf zo zorgeloos 
mogelijk te maken. Je kunt een vuurkorf 
met drooghoutpakket bestellen bij je 
accommodatie. De wifi in het huisje is 
goed. Verder is er op het landgoed een 
restaurant aanwezig, waar je heerlijk 
kunt dineren, maar ook ’s middags kunt 
plaatsnemen voor een gezellige borrel. 
Ook is er de mogelijkheid om maaltij-
den in de accommodatie op te warmen. 
Als je graag sportief bezig bent, kun 
je een fiets huren en de omgeving 
verkennen maar er is ook een wandel-
route over de landerijen van het erfgoed 
uitgestippeld.

Voor de kleintjes is er speelmateriaal 
aanwezig, zoals een schommel, duikel-
rek en trampoline. Maar er is natuurlijk 
ook kleinvee en een vuurplaats.

omgeving

In de omgeving van Erfgoed Bossem 
liggen fiets- en wandelroutes die het 
grensgebied met Duitsland doorkrui-
sen. Ook kun je via fietsroutes heel 
Noordoost-Twente ontdekken. Een paar 
mooie natuurgebieden in de buurt zijn 
het Springendal in Vasse, Lutterzand in 
de Lutte en de Bergvennen in Lattrop. 
Ootmarsum is een leuk historisch 
plaatsje om te bezoeken. Verder is het 
Duitse kuuroord Bad Bentheim een 
aanrader. Midden in het centrum staat 
een prachtig kasteel, dat boven de stad 
uittorent.

Dorpsstraat 7 / 7635 NA Lattrop-Breklenkamp 

0541 22 13 92   

info@bossem.nl / www.bossem.nl

          

 2 PERSONEN

JA         

JA (KITCHENETTE AANWEZIG EN HET 
RESTAURANT IS EEN AANRADER)

JA, GRATIS         

LATTROP (TREIN) 
VIERSPRONG DE HOLTWEIJD (BUS)



aan  
dekust

one night stay

Rockanje  -  Katwijk aan Zee  -  Zandvoort  -  Oost-Vlieland  -  ’t Zand  

Overveen  -  Vlissingen  -  Ouddorp  -  Dishoek
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Wil je een paar dagen het ultieme vakantiegevoel beleven in eigen land? Reis dan 
af naar de badplaats Ouddorp in de provincie Zuid-Holland. Hier overnacht je bij 
B&B VACAY Dune Lodges en geniet je van kilometerslange brede zandstranden, 
een prachtig duingebied en gezellige strandtentjes. Vergeet ook niet een duik te 
nemen in het fijne zwembad!

Beachy lodges

In december 2020 werden Myrthe en 
Eric de nieuwe eigenaren van de al 
bestaande accommodatie genaamd 
B&B De Broenetel (Ouddorps voor 
‘brandnetel’). Lang geleden bestond de 
tuin namelijk uit een brandnetelveld. 
Inmiddels zijn de tuin en accommodatie 

compleet gerenoveerd en bestaat het 
verhuuraanbod uit drie lodges: Ortiga, 
Cascara en Madera. Leuk weetje: ortiga 
is Spaans voor ‘brandnetel’. Wij moch-
ten twee nachtjes slapen in de Cascara 
Lodge, die net als de Madera Lodge 
geschikt is voor 2 personen. In de Ortiga 
Lodge kunnen 2 tot 4 personen verblij-

VACAY Dune Lodges
Ouddorp
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aan de kust

ven, want die heeft een extra stapelbed 
en tweede badkamer. Alle lodges zijn 
voorzien van comfortabele boxsprings, 
thee en Nespresso-apparaat, een 
kleine koelkast, een kledingkast en een 
eethoek. De Madera Lodge heeft een 
badkamer met regendouche en dubbe-
le wasbakken en een mini-kitchenette. 
De lodges hebben een hippe, warme 
en beachy uitstraling, waardoor je het 
gevoel hebt in het buitenland te zijn.  

beach cruisers 

B&B staat voor ‘bed and breakfast’, en 
dat betekent dus dat bij deze accommo-
datie geen bar of restaurant zit. Maar 
niet getreurd, want je begint je dag 
meer dan goed met de royaal gevulde 

ontbijtmand die de eigenaren elke dag 
netjes komen langsbrengen op het door 
jou gewenste tijdstip. Dit ontbijt kun je 
in je kamer nuttigen, maar natuurlijk 
ook buiten op je eigen terras. De B&B 
verhuurt Johnny Loco beach cruisers, 
die perfect zijn om de omgeving van 
Ouddorp mee te verkennen.  

omgeving

De B&B ligt op slechts 500 meter  
van het strand van Ouddorp in Zuid- 
Holland – zonnebaden, wandelen langs 
het water of genieten van de onder-
gaande zon, het kan hier! Met je beach 
cruiser kun je mooie fietstochten maken 
door de duinen langs bijvoorbeeld 
de vuurtoren van Ouddorp of de vele 
strandtentjes. Aanraders zijn Paal 10 en 
Beachclub ’t Gorsje. Ook Zeeland is erg 
dichtbij – de Brouwersdam over en je 
bent er al. Kortom, een verblijf bij deze 
B&B staat voor genieten! 

Oude Nieuwlandseweg 21A

3253 LL Ouddorp / 06 10 29 06 82

info@vacaydunelodges.com

www.vacaydunelodges.com

         MINIMAAL 2 NACHTEN

2 PERSONEN

JA         

JA, ONTBIJT                  

JA, GRATIS         

OUDDORP (BUS)



Dishoek strand / tussen Strandpaviljoen Piet Hein  

en Vloed / info@vergaderhuiszeeland.nl  

06 45 00 29 86 / info@zomerwoningzeeland.nl

www.zomerwoningzeeland.nl 

          MINIMAAL 3 NACHTEN

4 PERSONEN  JA         

NEE

NEE, BETAALD IN DE BUURT         

KOUDEKERKE, STRANDWEG (BUS)
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aan de kust

hoogerheide  -  Doornik (belgië) - Amsterdam  -  Huijbergen  -  Rotterdam 

 Koksijde (België) - Aalten - Nes - iepenveen - Vaassen - Kats

glam 
ping

one night stay
op een
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Slapen in een vliegtuig: comfortabel is het niet. Het is natuurlijk lekker dat je op 
reis gaat, maar onderweg even fijn je ogen sluiten valt vaak tegen. Daar kan ver-
andering in komen! In Hoogerheide kun je bij B&B Friendship namelijk fantastisch 
overnachten in een oude Fokker F27! Ga jij mee aan boord?

Een heerlijke nacht aan boord

De Fokker F27 is gebouwd in 1961 en 
ademt de sfeer van de jaren zestig. Als 
je binnenstapt in deze kist, valt je oog 
direct op de cockpit. Die is nog volledig 
intact en nodigt je uit plaats te nemen. 
Je mag overal aankomen, en trek je het 
pilotenuniform aan dat er hangt, dan 
ben jij gewoon even de gezagvoerder 

van deze Fokker. This is your captain 
speaking! Achter de cockpit vind je 
een aanrecht, koelkast en een eettafel 
met twee draaistoelen. Verder is het 
vliegtuig uitgerust met een loungebank 
en smart-tv zodat je relaxed van een 
spannende film kunt genieten. In het 
achterste gedeelte van de Fokker zit een 
fantastische badkamer, compleet met 

B&B Friendship
Hoogerheide

  



glamping
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regendouche en sauna voor optimale 
ontspanning. Is het tijd om te gaan sla-
pen, dan ga je naar het middengedeel-
te. Hier staat een comfortabel bed met 
verstelbare lattenbodems, koudschuim-
matrassen en een vierseizoenendek-
bed. Wij garanderen je een heerlijke 
nacht aan boord van dit vliegtuig!   

wijnhandel met proeverij 

In Hoogerheide staat een indruk-
wekkend historische pand waar B&B 
Friendship is gevestigd. Het is een 
militair complex uit 1941. De Fokker 
staat in een schitterend aangelegde tuin 
met vijver en terras. Vanaf de parking 
loop je over het wandelpad zo naar het 
vliegtuig toe. Eromheen ligt een wei-
landje met schapen en kippen. Genoeg 
gezelligheid, dus! Behalve dit coole 
vliegtuig verhuurt B&B Friendship ook 
‘gewone’ fijne kamers. Verder is er een 
wijnhandel met een proeverijgedeelte 

aanwezig op het mooie landgoed. Dat 
de B&B een Fokker F27 op het terrein 
heeft, is geen toeval. De Fokker-fabriek 
is namelijk van oudsher gevestigd in 
Hoogerheide. In de B&B verbleven 
regelmatig Fokker-techneuten, en een 
van hen bracht de B&B-eigenaren een 
aantal jaar geleden op het idee om een 
vliegtuig in hun tuin te zetten.  

omgeving

Hoogerheide ligt in een fraaie groene 
omgeving waar je heerlijk kunt wande-
len en fietsen. Grenspark Kalmthoutse 
Heide ligt om de hoek. Bezoek ook 
Landgoed Mattemburgh. Hoogerheide 
ligt vlak bij de historische stad Bergen 
op Zoom, die je absoluut moet bezoe-
ken. In deze vestingstad vind je prach-
tige pandjes, gezellige straatjes en een 
fraai stadsplein. Wil je shoppen? Rijd 
dan naar Designer Outlet Rosada in 
Roosendaal.

Nijverheidstraat 28 / 4631 KS Hoogerheide

0164 61 59 66 / info@slapenineenvliegtuig.nl

www.slapenineenvliegtuig.nl

            

2 PERSONEN         

JA

ONTBIJT                  

JA, GRATIS         

DUINSTRAAT HOOGERHEIDE (BUS) 
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Wil je een nachtje weg, maar nu eens niet zo standaard?  
Ben je op zoek naar een accommodatie of locatie die je nog  
lang zal bijblijven? One Night Stay bevat de meest speciale, 
bijzondere, opvallende en onalledaagse plekken om te  
overnachten in Nederland en België. Het neemt je mee op 
avontuur en inspireert je om direct je koffer te pakken. Wat 
dacht je van overnachten in een kerk, een vliegtuig of een 
bollenschuur? Of misschien heb je altijd al eens willen slapen 
in een gevangenis, een boomhut of op een vlot? 

Travelinfluencers Amanda, Chantal en Lizzie reisden door 
de Lage Landen op zoek naar pareltjes om te overnachten. 
Plekken waarvan je nooit zou verwachten dat je er kunt 
slapen. Plekken waarover je iedereen wilt vertellen. Plekken 
waar alleen al je verblijf voldoende is. 
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