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Trek-in, de duurzame trekkershut  

 

Je komt ze op campings tegen, bij jachthavens en op Natuurkampeerterreinen. 

De houten hutten, waarin je tegen een geringe prijs kunt overnachten. Stichting 

Natuurkampeerterreinen (SNK) en Stichting Trekkershutten Nederland (STN) 

vonden de tijd rijp voor een nieuwe standaard; een duurzame trekkershut. Het 

ministerie van EL&I was het met hen eens: de duurzame trekkershut wordt ook 

in de onderzoeksfase ondersteund vanuit een SBIR-aanbesteding. De Technische 

Universiteit Eindhoven, Stichting Natuurkampeerterreinen en Stichting 

Trekkershutten werken samen aan de realisatie van een prototype van deze 

duurzame hut met de naam Trek-in. Zes studenten van de TUe hebben in 

december 2011 de WoodChallenge gewonnen voor hun ontwerp van deze 

innovatieve hut. 

 

De Trek-in maakt gebruik van zonnepanelen, maar is voor de resterende 

elektriciteitsbehoefte aangesloten op het net. Trekkers kunnen in de hut hun 

eten klaarmaken op een moderne houtstoof, waarmee ze tegelijkertijd de hut 

verwarmen en die daarnaast deel uitmaakt van de warmwatervoorziening. Het 

regenwater wordt door middel van het houten dak opgevangen en gebruikt voor 

het spoelen van het toilet.  

 

Aan het woord is Marieken Nieuwdorp, initiatiefnemer en trekker van het project, 

directeur van de Stichting Natuurkampeerterreinen. 

 

‘Er staan ongeveer 600 erkende Trekkershutten in Nederland. Ruim de helft 

daarvan bestaat uit de standaard trekkershutten, de andere helft bestaat uit 

twee luxere varianten met toilet en douche. Een groot deel van deze hutten is de 

komende jaren aan vervanging toe. Tegelijk zien we de afgelopen jaren een 

stijgende vraag naar goedkope overnachtingsmogelijkheden in de natuur. Zo 

ontstond het idee om een nieuwe standaard trekkershut te ontwikkelen. 

Vanzelfsprekend zijn wij een groot voorstander van verduurzaming en willen wij  

de nieuwe standaard trekkershut daaraan laten voldoen. Tegelijkertijd komen we 

dan tegemoet aan de wens van onze doelgroep, de natuurliefhebbers. Dat zijn 

zowel gezinnen als senioren die met name buiten het hoogseizoen gebruik 

maken van de trekkershutten.’ 

 

Een duurzame trekkershut, hoe ziet die eruit? 

‘De duurzame trekkershut die door de studenten Bouwkunde van de Technische 

Universiteit Eindhoven (TUe), in nauwe samenwerking de SNK en de STN is 

ontwikkeld, is een lichte, verduurzaamde houten, modulaire constructie die goed 

in het landschap past. Er wordt zoveel mogelijk water hergebruikt, elektriciteit 

met zonnecollectoren opgewekt en gebruik gemaakt van zon en licht voor 

verwarming en verlichting. Een bijkomend voordeel is dat deze trekkershut een 
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educatieve waarde krijgt, niet onbelangrijk voor een doelgroep die nu voor zestig 

procent uit gezinnen met jonge kinderen bestaat. Door wat wij noemen 

“zichtbare duurzaamheid” kun je je kinderen laten zien hoe bijvoorbeeld het 

douchewater wordt opgewarmd met zonne-energie.’  

 

Wanneer kunnen we reserveren? 

‘In 2010 hebben we onder studenten Bouwkunde van de TUe een 

ontwerpwedstrijd uitgeschreven. De winnaar zat al een heel eind in de juiste 

richting. Dit jaar is dit ontwerp in samenwerking met de TUe verder uitgewerkt 

tot een prototype. Vervolgens hopen we in 2012 de markt op te gaan. Het 

reserveringssysteem is een projectonderdeel op zichzelf. Als je nu een 

trekkershut reserveert, doe je dit rechtstreeks bij de eigenaar. De studenten 

Industrial Design van de TUe hebben hard gewerkt aan het ontwerpen van een 

internetsite en een applicatie voor smartphones, zodat de wandelaar of fietser 

onderweg kan zien of er een trekkershut in de omgeving beschikbaar is. De 

beheerder van zo’n centraal reserveringsysteem heeft het overzicht van 

beschikbare overnachtingsmogelijkheden en kan de administratie rondom de 

verhuur vereenvoudigen.’ 

 

Wie wordt nu precies uitbater van dit concept? 

‘Het idee voor een duurzame trekkershut is ontstaan bij de Stichting 

Natuurkampeerterreinen (SNK). De SNK laat op de Natuurkampeerterreinen 

alleen trekkershutten toe die zijn erkend door de Stichting Trekkershutten 

Nederland (STN), omdat deze in vorm en gebruik goed passen bij het karakter 

van de Natuurkampeerterreinen. Laatstgenoemde stichting is als adviseur dan 

ook nauw betrokken bij het project. SNK en dan natuurlijk de eigenaren van de 

Natuurkampeerterreinen en de STN zijn de primaire doelgroepen voor de 

duurzame trekkershut. De gecombineerde organisatie SNK-STN zal de duurzame 

trekkershut dan ook in de markt gaan zetten. Naast plaatsing in Nederland zien 

wij ook goede mogelijkheden voor afname van het uiteindelijke resultaat in 

België, Frankrijk en Duitsland, waar heel veel natuurrecreanten zijn en minder 

plekken om kortdurend in de natuur om te overnachten.’ 

 

Nieuwe trekkershutten dus voor Natuurkampeerterreinen. 

‘Dat niet alleen. Uiteindelijk zullen de trekkershutten ook op alle andere 

campings, waar de natuur een belangrijke rol speelt, geplaatst kunnen worden. 

In het kader van de functieverbreding van het platteland kunnen de duurzame 

trekkershutten, indien landschappelijk goed ingepast, ook bij boerenbedrijven 

worden geplaatst. Onze standaard heeft als bijkomend landschappelijk voordeel 

dat de verrommeling van het platteland wordt tegengegaan: geen stenen 

schuurtjes, golfplaten dakbedekking en caravans meer, maar een trekkershut die 

past in de natuurlijke omgeving.’ 

 

En wat gaat deze trekkershut de ondernemer kosten? 

‘We richten ons nu op een kostprijs van circa twintigduizend euro, afhankelijk 

van de technische uitvoering. Om de kostprijs te drukken, gaan we twee 

modules bouwen. Zo kan eerst de basismodule worden aangeschaft, waarin de 

gasten slapen en zitten. De comfortmodule met douche en toilet, kan er later 

aangebouwd worden.’ 
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Zomaar een verblijf op je land bouwen is niet toegestaan. 

‘Dat is inderdaad een probleem. De gemeentelijke bestemmingsplannen waren 

ook al in de jaren zeventig een groot obstakel toen de Stichting Trekkershutten 

Nederland begon. Nu hopen we dat we met een duurzame vorm de landelijke 

overheid en de provincies meekrijgen om deze duurzame trekkershut als 

standaard in de markt te zetten. Een onopvallende overnachtingsmogelijkheid in 

de natuur geeft bezoekers de kans om van die natuur te genieten en genereert 

voor de bewoners van het platteland extra inkomsten. Vergeet daarbij niet dat 

we zichtbare duurzaamheid toepassen, waardoor er een educatieve rol is 

weggelegd voor deze overnachtingsvorm. We gaan provincies interesseren voor 

deze vorm van bebouwing in natuurgebieden, zodat zij er in hun Structuurvisies 

aandacht aan kunnen schenken en we gaan de gemeentes informeren van het 

bestaan van deze duurzame trekkershut zodat zij er bij hun omgevingsver-

gunning uitgifte rekening mee kunnen houden. We moeten vooral zorgen dat het 

product bekend wordt, bij overheden maar ook bij de individuele camping 

eigenaar.’   
 

 

 

 

 


