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SLAAP 
LEKKER

WEGDROMEN IN DROOMHOTELS Overnachten kan op de 
gekste locaties. Al eens een tram geprobeerd? Of een druppel in een 
boom? Kassa gaat er eens uitgebreid voor liggen.
Door ERIC VAN DEN BERG
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Slapen…
Als Mamaloe
Een pipowagen! Of anders in een 
Buggenhoutse Wagen of de ‘Sjieke 
Houten Wagen’. Keuze uit dertien, 
alle nostalgisch ingericht. Toilet in 
het toiletgebouw.
Waar Op camping Boheems Para-
dijs in Holsloot (Den Hool 5),  
Drenthe.
Hoeveel Varieert voor een week-
end van € 80,- (2 personen) tot 
€ 420,- (8 personen).
Info www.boheemsparadijs.nl
Tel. 06-28777473
Elders Pipowagens zijn op meer 
locaties te huur. Bijvoorbeeld ook 
in Het Kleine Paradijs in Ooste-
rend en camping De Hertshoorn in 
Garderen. In Dearsum (Friesland) 
zijn woonwagens plus traktor te 
huur: zelf rondrijden met je huisje 
(www.woonwagenvakantie.nl).

In retrostijl
Een retro aanblik in het Texelse 
landschap: acht Amerikaanse Air-
stream-trailers, een soort caravans 
van gebogen aluminium. Ontwerp 
uit de jaren 30. Met lcd-tv, draad-
loos internet en vloerverwarming.
Waar Camp Silver in Oosterend 
(Eendenkooiweg 2), Texel.
Hoeveel € 75,- per persoon per 
nacht, inclusief ontbijt. Bij meer 
nachten gaat de prijs omlaag.
Info www.campsilver.nl
Tel. 0222-318571

Tussen de kunst
Museum Lammert Boersma is 
ook een bed & breakfast. De schil-

>

Als Mamaloe

derijen (en andere kunst) van de 
Groningse beeldend kunstenaar 
Lammert Boersma hangen overal, 
ook in de ‘Grote Kamer’ en ‘An-
tieke kamer’.
Waar Borgercompagnie (Bor-
gercompagniesterweg 44-46), 
Groningen.
Hoeveel € 50,-, inclusief ontbijt.
Info www.museum-boersma.com
Tel. 0598-393381

In een reddingsboot
Een omgebouwde oranje red-
dingscapsule, gebouwd in 1972. 
Deed dienst bij een boorplat-
form op de Noordzee. Nu een 
dobberend éénsuitehotel, met 
flatscreen, koelkast en magne-
tron.
Waar De capsule ligt dit seizoen 
aan de wal bij Het Kleine Paradijs 
in Oosterend (Meilahuzen 9), net 
boven Sneek.
Hoeveel € 185,-.
Info www.saljoet.nl of www.het-
kleineparadijs.nl
Tel. 06-53299622

Tussen de blaadjes
Een druppelvormige tent, hoog 
in de boom. Matras is er, en ook 
een picknicktafel. Verder alles zelf 
meenemen.
Waar Camping De Hertshoorn 
(Putterweg 68-70), Garderen 
Hoeveel € 55,- (maximaal 2 vol-
wassenen en 2 kinderen).
Info www.herts-
hoorn.nl of www.
boomtent.nl
Tel. 0577-461529

Op een kraan
De eigenaar hee¢ 
ook de vuurtoren 
en de reddings-
boot Lilla Marras 
omgebouwd tot 
gastenverblijf. 

Vanaf kraan en toren fenomenaal 
uitzicht. Reddingsboot hee¢ min-
der raampartijen. Alledrie modern 
en luxueus.
Waar In/bij de haven van Harlin-
gen.
Hoeveel Vuurtoren/havenkraan 
€ 319,-, reddingsboot € 229,-. Ver 
van tevoren reserveren (vuurtoren 
zit dit jaar al vol).
Info www.vuurtoren-harlingen.nl
Tel. 0517-414410

Als de Mongolen
Een tent in Mongoolse stijl: een 
‘ger’ of ‘yurt’ genaamd. Ruime 
nomadententen, geïsoleerd met 
schapenvilt. Koken doe je in een 
tipi, de indianentent ernaast.
Waar In de bossen van Otterlo 
(Beekdalseweg 1).
Hoeveel € 50,- (2 personen), 
€ 75,- (4), € 100,- (6).
Info www.otterlo-actief.nl
Tel. 0318-591437
Elders Yurts zijn op diverse lo-
caties te huur. Bijvoorbeeld op 
Texel (zie www.texelyurts.nl), 
op ‘ger-camping’ QKLQ in An-
geren (www.gercamping.com), 
op het ‘onbewoonde’ eiland De 
Kluut, en Boerenrustcamping 
De Kermisrose in Nieuwerkerk 
(www.de-stokroos.nl).

Onder de grond
Het Hidden House, ontworpen 
door kunstenaar Teun Hocks, 
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In een reddingscapsule

Op het altaar

Onder de grond

In een boom
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In een  
havenkraan

In de tram
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In een reddingscapsule
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SNURKEN IN DE SEINPOSTSTELLING
Proef op de som

Een fenomenaal uitzicht, door een 
raam of twaalf

S
E

IN
P

O
S

T
S

T
E

L
L

IN
G

57KASSA OKTOBER/NOVEMBER 2010

Dit voelt als het einde van de wereld, of in elk 
geval het randje van Nederland. En daar zijn 
we ook een beetje, vandaag in IJmuiden. Om 
te liggen tussen de zeeschepen, met zicht op 
een prachtige horizon. 

 E erst rijden we door IJmuiden, en dan nog 
verder en verder, richting haven, en nóg 
verder. Door een lelijk industrieterrein met 

grote industriële tanks, een hoop beton en een 
sombere lucht.
Maar we zitten goed: hier zit toch echt onze ho-
telkamer. Voor een overnachting in de je-moet-
er-maar-opkomen-categorie. Kunstenaar Gerard 
Schol en zijn vrouw Elly (ook kunstenaar) zijn in 
deze uithoek, aan de monding van het Noordzee-
kanaal, een éénkamerhotel begonnen. 
Locatie: de oude seinpoststelling. Het is een 
gebouw, een soort lage uitkijktoren, dat vroeger 
twaalf enorme lampen op het dak had die signalen 
gaven aan binnenkomende schepen. Het was ook 
een baken voor de vissers op open zee, met een 
semafoon en een kusttelegraaf. Tientallen jaren 
was de seinpost nodig voor de communicatie met de scheep-
vaart, samen met de kleine en grote vuurtoren van IJmuiden. 
Maar de tijden zijn veranderd. De stelling werd overbodig en 
ging dicht. Het kunstenaarsduo ontdekte het gebouw een paar 
jaar geleden, gebruikte het eerst zelf als onderkomen, en ver-
bouwde de boel vorig jaar volledig.

KAMASUTRA
En plots is daar dan bovenaan de metalen trap een luxueuze 
hotelkamer van pakweg veertig vierkante meter. Strakke, een-
voudige keuken, flatscreen-tv, hangmat, Senseo, loodzware kast 
met Kamasutramotieven, kunst van het duo aan de muur, open 
slaapkamer met tweepersoonsbed, en vooral, een fenomenaal 
uitzicht. Door een raam of twaalf.
Hoezo lelijk? Enorme schepen glijden aan je raam voorbij, op 

weg naar of komend van de Amster-
damse haven. Om zes uur ’s avonds vaart 
Scandivian Seaways de Noordzee op, om 
negen uur ’s ochtends vaart-ie naar bin-
nen. De havenloodsen gaan altijd af en 
aan. En als constante factor daar aan de 
overkant, de schoorstenen en rookplui-
men van de hoogovens van Corus. In de 
avond kleurt de skyline oranjegeel.
Je moet van het industriële houden, of 
van de scheepvaart. Dat moet wel. De 

rest van de wereld (op die tien 
huizen aan de achterkant en 
restaurant IJmond na) is niet 
echt om de hoek. 
Hemelsbreed heel dichtbij 
(en ook in het zicht), aan de 
overkant van het kanaal, zitten 
de populaire strandtenten van 
Wijk aan Zee (Timboektoe en Aloha). Maar daarvoor moet je een 
half uur rijden. Dichterbij zijn dan toch de duinen of het vogel-
gebied Kennemermeer. En natuurlijk (over lelijk gesproken) de 
Kennemerboulevard, aan de jachthaven, met het veelgeprezen 
Chinese restaurant Chi-Ling. Op het strand zitten nog tenten als 
Zeezicht en Zilt aan Zee.

WOLKENPARTIJ
Voor een nachtje is het allemaal niet nodig. De wijn staat klaar 
op tafel, zelfs het ontbijt is al achtergelaten. Een bankje op het 
‘balkon’, een rand aan de buitenkant om de kamer heen, is ge-
noeg. Dan hoef je enkel te denken: daar gaat een loodsboot, daar 
komt een loodsboot. Het waait. Daar komt weer zo’n megaschip. 
Wat een prachtige wolkenpartij. Wat een locatie.

Seinpoststelling IJmuiden aan Zee, Seinpostweg 35, IJmuiden aan Zee; 
€ 175 ,- per nacht, of € 450,- voor weekend (incl. ontbijt); www.sein-
poststelling.nl; Tel.: 06-39771141 <

Elly Schol  
baat samen met 
haar man de sein-
poststelling uit. 
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DROOMHOTELS
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De grappen en grollen zijn niet 
van de lucht, vandaag in Bra-
bant. We zijn neergestreken 
voor een nachtje slapen in een 
heuse cockpit. ‘Hee� u een 
prettige vlucht gehad?’ 

 D e crew van Dormylle 
Airlines wenst ons een 
aangename vlucht toe, 

zo lezen we op de welkomstbrief in onze ‘kamer’. De grap-
pen en woordspelingen gaan verder: ‘U vliegt vandaag met de 
Breguet Atlantic 1150, met als eindbestemming Mill.’ En: ‘We 
zullen komen tot een maximale hoogte van maar liefst 8 meter 
en daarom zult u naar verwachting weinig tot geen last hebben 
van turbulentie.’ De automatische piloot, aldus de brief, zal ons 
rechtstreeks naar dromenland brengen.
We gaan dus nergens heen. We zijn er al. In Mill, tussen Den 
Bosch en Nijmegen. Een gemeente van ongeveer tienduizend 

zielen, een kerk, een dorpsstraat, een 
Blokker - het gebruikelijke. Plus, en 
daar komt het, Fitland, een enorm 
fitnesscomplex annex hotel, met daar-
naast een marinevliegtuig dat hoog 
uittorent boven de parkeerplaats. Bizar. 
Eerste gedachte: wat dóet dat hier?

STUURKNUPPELS
De Breguet Atlantic 1150, een pa-
trouillevliegtuig dat vanaf de jaren 60 

is gebruikt door de Duitse marine, biedt onderdak 
aan twee suites. Als aanvulling op de vij�ig kamers 
van hotel Dormylle. Het was een ideetje van Fitland-
eigenaar Maarten van Kempen. Je moet er maar 
opkomen. Al past het in de stijl van Fitland: er is een 
Dubbeldekkerbar (rondom een bus), en er hangt al 
een helikopter in de ‘adventurebaan’. Bovendien is de 
Wellness Boot bijna af, een wellnesscentrum in een 
schip op het droge. 
We hebben de cockpitsuite. Die is, zoals je verwacht 
in een vliegtuig van 32 meter lang (bij een spanwijdte 
van 36 meter), lang en smal. Eerst een kamer met 
stoelen en een flatscreen-tv, en dan de cockpit zelf. 

Oude elementen zijn bewaard gebleven: 
hoogtemeter, kompas, hier en daar wat 
knoppen en moeren. Waar ooit stoelen 
voor de bemanning zaten, staan nu twee 
bordeauxrode sofa’s, met kussens. En 
onder (!) de stuurknuppels gaat een trapje 
naar het slaapgedeelte, precies in de neus 
van het toestel. 
Wie eenmaal daar ligt, hee� boven zijn 
tenen uit, door de glazen koepel van de 
vliegtuigneus, uitzicht op de brandtrap 
van het fitnesscomplex. Nog niet echt wat 
je noemt dromenland, maar oké, het bed 
ligt goed. Het hee� wel iets. Zolang je niet 
te vaak ’s nachts omhoog moet klauteren 
naar de wc in de cockpit. 

De beperkingen van het vliegtuig nemen we voor lief. Dus ook 
het lage, rond aflopende plafond. We lopen altijd in het midden 
van het vliegtuig, en douchen, tja, douchen… dat doen we zit-
tend. Dit is geen lange-mensen-suite. Misschien volgende keer 
toch maar de jacuzzi aanzetten. 

BELEVENIS
Het ongemakkelijk maakt het ook wel weer leuk. Je moet name-
lijk ook wel wíllen bese¡en dat je in een vliegtuig slaapt. 
Een nachtje in de Breguet is een belevenis. Leuk om een keer te 
doen, of misschien nog leuker om cadeau te geven. Romantisch, 
eventueel met ontbijt op bed – met champagne. Wij kiezen voor 
een bu¡et in het restaurant. De gastvrouw verwelkomt ons: ‘En, 
hee� u een prettige vlucht gehad?’ We mompelen wat terug. Het 
blij� natuurlijk wel gewoon een hotel.

Breguet Atlantic (bij Hotel Dormylle), Hoogveldseweg 1, Mill (Noord-
Brabant); € 199,- (doordeweeks) of € 259,- (weekend), incl. ontbijt (op 
verzoek op bed) en gebruik fitness faciliteiten; www.hamsphire-hotels.
com of www.fitland.nl; 0485-477210 <

VERMAAK IN HET VLIEGTUIG
Proef op de som
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‘We komen tot een maximale hoogte van 8 meter.’

Maarten van 
Kempen 
is eigenaar van 
Fitland. 
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SLAPEN IN HET 
CAFÉ, ZONDER 

DAT IEMAND 
JE NAAR HUIS 

STUURT

Voor meer suggesties, kijk op www.supertrips.nl of 
www.leukeovernachtingen.nl. Voor karakteristieke 
bed & breakfasts in oude, monumentale panden 
(molen, pastorie, stadsvilla, boerderij, klooster etc.) 
kijk je op www.pronkkamer.nl.

Nog niet uitgerust?
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is een ‘arthouse’, vermomd als plag-
genhut. Binnen, voor een gedeelte 
ondergronds, is alles luxe uitgevoerd, 
van magnetron en Nespresso tot Living 
Colors van Philips. Er is ook nog een Fal-
len House, van kunstenaar Wouter Dijk. 
Een ‘omgevallen’ huis, ook deels onder 
de grond, vol kleuren en spiegels. Net zo 
luxueus.
Waar Kampeerterrein De Blauwe Haan, 
U�elte (Weg achter de es 11), Drenthe.
Hoeveel € 340,- (weekend of midweek, 
4 personen).
Info www.blauwehaan.nl
Tel. 0521-351269

Op een onbewoond eiland 
Het eilandje De Kluut, vier hectare groot, 
midden op het Veluwemeer. Er staat een 
tentenkamp (tipi’s, yurts, Saharatenten), 
plus douche- en toiletgebouw. Eenvou-
dige levensmiddelen zijn te koop (en bio-
logische wijn).
Waar Boottocht van 10 minuten vanaf 
het park Flevostrand bij Biddinghuizen 
(Strandweg 1). 
Hoeveel € 75,- (weekend), € 160,- 
(week), exclusief ontbijt.
Info www.campspirit.nl
Tel. 06-30364723

In het stro
Klinkt wat spartaanser dan het is, maar 
hier slaap je op een hooizolder. Op een 
soort boxspring met stro. En als het stro 
prikt, leggen ze er eventueel een matras 
bovenop. En er is een klamboe om de 
muggen weg te houden. 
Waar (Camping) Hayema Heerd, Olde-
hove (Jensemaweg 3), Groningen. In een 

boomhut slapen kan hier ook.
Hoeveel € 40,- per persoon 
per nacht, inclusief ontbijt.
Info www.hayemaheerd.nl
Tel. 050-4030930

In de tram
Slapen in de tram. Wat in Amsterdam 
vaak niet lukt, lukt hier wel. In de Kassel 
Tram uit 1966 of de Duisburg Tram uit 
1944. Of in een oude trein, De Blauwe 
Engel. Alles verbouwd tot comfortabele 
bed & breakfast.
Waar Op de Controversy Farm in Hoog-
woud (Koningspade 36), tussen Alkmaar 
en Medemblik. Je kunt er ook gewoon 
een keer gaan kijken.
Hoeveel Trein (hele wagon): € 250,-, 
inclusief ontbijt. Tram: € 60 ,- per per-
soon per nacht, inclusief ontbijt.
Info www.controversy.nl
Tel. 0226-352693

Op het altaar
Grijp je kans! In het schuilkerkje achter 
het Rembrandtplein, verscholen in een 
steeg bij de Amstel. Gebouwd in 1751, 
toen de rooms-katholieken werden ver-
volgd. Nu staat er een kingsize bed op 
het altaar. Verder luxe à la Nespresso en 
flatscreen.
Waar Amsterdam (Amstel 98), midden 
in het centrum.
Hoeveel € 350,-, inclusief ontbijt, voor 
de hele kerk.
Info www.ophetaltaar.nl of www.speci-
alhotels.nl

In een korenmolen
Molen De Haan, gebouwd in 1724. Nu 

modern ingericht ver-
blijf, met plasma-tv en 
‘gezellig gaskacheltje’.
Waar Aan de jachtha-
ven van Brouwershaven 
(Noordwal 3), Schou-
wen-Duiveland.
Hoeveel € 200,- voor 
een weekend (tot 6 per-
sonen),  

exclusief energiekosten.
Info www.zeelandmolen.nl
Elders Nog een molen: Nostro Molino  
voor 285 euro per nacht. Zie www.drome-
nineenmolen.nl.

Onder de biertap
Slapen in het café, zonder dat iemand je 
naar huis stuurt. Uiteindelijk is vakantie-
woning De Herberg, een voormalig café, 
inderdaad gewoon een vakantiewoning, 
maar de tap en de barkrukken staat er nog 
en het dartbord hangt er ook.
Waar Op minicamping De Vennen in Bei-
len (Brunstingerveld), Drenthe.
Hoeveel € 200,- voor een weekend (tot 4 
personen).
Info www.campingdevennen.nl
Tel. 0593-525494

In de bajes
Een politiebureau met cellencomplex uit 
1954. Het woonhuis van de politiecom-
mandant is nu te huur, en ook van het 
kantoor plus cellengang is een appar-
tement gemaakt. Een van de oorspron-
kelijke cellen is bewaard gebleven. Daar 
kan één persoon verblijven (of zijn roes 
uitslapen).
Waar De Baaies in Makkum (Achterdijkje 
24), Friesland, net onder de Afsluitdijk.
Hoeveel Appartement € 190,- en woon-
huis € 290,- voor een weekend (tot 4 per-
sonen). De cel is € 50,- (1 persoon).
Info www.baaies.nl

Prijzen gelden, tenzij anders vermeld, voor 
een tweepersoonskamer per nacht. Het 
zijn ‘vanaf’-prijzen. In bepaalde perioden 
kan het (veel) duurder uitvallen. Check de 
websites. <

>
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