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Gea de Vlugt: ‘Veel mensen hebben er een romantisch beeld bij’

Slapen in het hooi
tekst Florus Pellikaan

E

r zijn genoeg hotels die minder
vaak bezet zijn dan het Hooitel van
Meindert Leenstra en Gea de Vlugt in
Sint Nicolaasga, waar mensen letterlijk
slapen in het hooi. Van chirurgen tot
advocaten, van Italianen tot Australiërs en van een eerste huwelijksnacht
tot een kinderslaapfeestje of vrijgezellenfeest. Mensen van allerlei pluimage en herkomst hebben al eens in het
Friese hooi overnacht.
‘Veel mensen hebben bij slapen in het
hooi een romantisch beeld en willen
dat gewoon een keer ervaren’, vertelt
Gea de Vlugt enthousiast. ‘Daarnaast
staat slapen in het hooi voor “eenvoud” en “terug naar de basis” en dat
is de trend van dit moment.’ Het zijn
enkele redenen die Meindert en Gea
veelvuldig van hun gasten horen en
die jaarlijks zorgen voor meer dan 150
boekingen.

De oorsprong van het idee om zes jaar geleden te starten met ‘slapen in het hooi’
weet Gea nog goed. ‘We boden al wat langer kinderfeestjes aan en natuurlijk moest
er dan altijd even in het hooi worden gespeeld. Op een keer vroeg een groep kinderen of ze mochten blijven slapen. Ik vertelde toen dat het hier geen hotel was,
maar eigenlijk werden we zo wel op een
idee gebracht en werd de naam Hooitel geboren.’
Een vergunningsaanvraag volgde en nog
voordat de officiële vergunning op de mat
viel, belde Omrop Fryslân al voor een reportage over het bijzondere initiatief. ‘De
volgende dag volgde zelfs Edwin Evers van
Radio 538 en alle kranten schreven erover.
Onze website werd in één dag tijd 3000
keer bezocht en het jaar erna hadden we
600 boekingen’, vertelt Meindert nog altijd zichtbaar genietend. Gea vult aan: ‘De
jongste bezoeker die in het hooi heeft
geslapen, was een paar weken oud en de
oudste was 82. Gemiddeld genomen gaan

mensen ervan uit dat ze slecht zullen slapen in het hooi, maar dat is na afloop iedereen meegevallen.’
Ook diverse tv-programma’s over bijvoorbeeld vastgelopen relaties maakten de afgelopen jaren opnames in het Hooitel, dat
is gesitueerd in de oude kalfjesstal.
Ieder jaar maken Meindert en Gea, die vorig jaar september gestopt zijn met melken, nieuw hooi voor het Hooitel volgens
speciaal recept. ‘Het hooi moet heel lekker geuren en zacht zijn. Daarom bemesten we dat gras niet en maaien we het
voordat er stengels in komen. Ook mag
het niet in het hooi geregend hebben en
moet het vijf dagen op het land liggen’,
vertelt Meindert.
Naast het Hooitel hebben Meindert en Gea
ook een minicamping, een zorgboerderij
en bieden ze bed and breakfast aan. Maar
deze initiatieven verdringen het Hooitel
niet. Gea: ‘We hebben er van alles het
minst in geïnvesteerd, maar het is nog altijd een groot succes.’
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