
  

 

Groepsaccommodatie 

Het Aghterhuys 
 

 

 

Slaap in een bedstee 
en kom ouderwets 
genieten in Noord 

Brabant. 

 

 

Op loopafstand van : 
Subtropisch 

zwemparadijs 
Bowlingbaan 
Restaurants 
Speeltuinen 

 

 

 
 

GROEPSACCOMMODATIE 

Het Aghterhuys 

 

Geschikt vanaf  

8 tot 24 personen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hofstede Landduin 

Schouwberg 8 

5527JH Hapert 

(06) 221 06 950 

info@hotel-landduin.nl 

www.hotel-landduin.nl 



Gasten aan het woord!   

“Een fijne slaapplaats voor alle leeftijden. Heel leuk zijn de 

bedsteden in de boerderijlodges. Zeker als je rekent op 

een eenvoudig hotelbed. Alles is helemaal nieuw en ziet er 

goed verzorgd uit. Het gebouw staat aan een doorgaande 

weg maar daar is niet veel van te merken. Op de hooiberg 

is een terras gemaakt waar je heerlijk kunt zitten en 

genieten van het uitzicht over de landerijen tot aan de 

bosrand. De foto's op de site zijn echt de waarheid!” 

Familie Rutjes, Venray 

“Wij verbleven met in totaal 15 personen in 't Aghterhuys 

van accommodatie Landduin. Zeer fraaie "huisjes", luxueus 

ingericht en in nieuwstaat verkerend. Ieder huisje heeft 

een eigen keuken en fraaie badkamer. Keuken is uitgerust 

met vaatwasser en combi-oven. Vooral opvallend: de 

romantische bedstedes. Daarnaast vriendelijke eigenaren 

en behulpzaam personeel.” 

Familie de Haan, Asten 

“Prachtige plek, mooi huis voorzien van heerlijke bedden, 

luxe douche en alles wat je nodig hebt om een weekend 

met een groep te genieten!” 

Familie en vrienden van der Aa, Leiden 

“Wij hebben echt een super vriendenweekend gehad in de 

boerderijlodges! Echt een hele mooie en zuivere 

accommodatie en van alle gemakken voorzien. In één 

woord top! Aan iedereen aan te raden.” 

Familie Huijbers, Waalwijk 

“Een toplocatie voor een familieweekend! Zeker voor 

herhaling vatbaar!” 

Familie Reijnders, Kasterlee 

“Met onze vriendengroep een heerlijk weekend bij jullie 

gehad, wat een mooie accommodatie!” 

Vriendengroep Boskant, Sint-Oedenrode  

 

Gewoon een prachtige locatie: de boerderijlodge in 't 

Achterhuis was de max, perfect in orde en van alle 

gemakken voorzien. 

Het slapen in de bedstee was voor de kleintjes een 

avontuur op zich, waar ze veel plezier aan beleefde, maar 

de overjarige kinderen niet minder ( 35 - 50 plussers), ook 

de 70 plussers sliepen er lekker en hadden het best naar 

hun zin. Op loopafstand "Het Vennenbos" waar van alles te 

zien en te beleven is, voor groot en klein.  

In een straal van 15km vele fiets- en wandelroutes die echt 

de moeite waard zijn! 

Familie Bosch, Moergestel 



 

 

  

ACCOMMODATIE ’T AGHTERHUYS  

Geschikt vanaf 8 tot maximaal 24 personen. 
 

’t Aghterhuys bestaat uit totaal 12 

boerderijlodges.  

 

Het gebouw heeft een U-vorm en grenst 

centraal aan een binnenplaats. Aan de 

buitenzijde liggen de terrasjes en een groot 

grasveld.  

 

Afhankelijk van de groepsgrootte wordt het 

aantal boerderijlodges bepaald.  

 



  

BOERDERIJLODGE  

 

Elke boerderijlodge is bijzonder stijlvol 

ingericht. Op de begane grond zijn de 

badkamer en de keuken. Op de eerste 

verdieping bevinden zich de twee bedstedes. 

 

De inrichting van de boerderijlodges varieert. 

Een van de gehuurde boerderijlodges wordt 

namelijk ingericht als eetkamer met grote 

houten tafels en stoelen. Een tweede 

boerderijlodge wordt ingericht als sfeervolle 

zitkamer met banken en fauteuils. 

 



 

  

LEKKER SLAPEN IN DE BEDSTEE 

 

Al eens overnacht in een bedstee? Deze 

super comfortabele tweepersoons  

bedstedes met boxspring matras geven u het 

gevoel van vroeger met de luxe van nu. 

 

Naast de bedstee kan er naar wens op de 

begane grond twee eenpersoonsbedden 

geplaatst worden.  

 



 

 

BADKAMER  
 

Alle boerderijlodges zijn voorzien van een luxe 

badkamer met wastafel, toilet en 

inloopdouche. 

 



  

KEUKEN 

 

Wilt u zelf maaltijden bereiden? 

Met deze keuken gaat dat zeker 

lukken.  

 

Elke boerderijlodge is voorzien van 

een keuken met 4 pits gasfornuis, 

combi-magnetron, vaatwasser en 

koelkast met vriesvak.  

 

Het servies, bestek, kookgerei, 

pannen, een Senseo apparaat en 

waterkoker staan voor u klaar. 

 



 

  

LEEFRUIMTE 

 

Één van de gehuurde boerderijlodges 

wordt ingericht als sfeervolle zitruimte. 

Hier kunt u gezamenlijk tv kijken en 

een spelletje spelen.  

 



  

LEEFRUIMTE 

 

Één van de gehuurde boerderijlodges 

wordt ingericht als sfeervolle 

eetruimte. Of u nu uw eigen maaltijd 

bereid in uw keuken of gebruik maakt 

van de catering service van een 

cateraar. In deze ruimte geniet u 

gezamenlijk van uw maaltijd. 

 



 

  

BUITEN 
 

‘t Aghterhuys is omringd door een 

grasveld. Ideaal voor een potje 

voetbal of om lekker te luieren.  

 

Alle boerderijlodges hebben een 

eigen terras en directe toegang tot 

het grasveld.  

 



  



  



  



 

 

 

Wilt u meer weten over de 

mogelijkheden bij Hofstede 

Landduin? Neem dan contact 

met ons op en maak uw 

wensen kenbaar.  
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