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Small Business Innovation Research (SBIR): hoe staat het met 
het project Duurzame Trekkershut 8 jaar later?  

 

Aftrap in 2009 

Minister Gerda Verburg van destijds het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV), nu Ministerie van Economische Zaken, stelde 13 oktober 2009  
één miljoen euro beschikbaar voor innovatieve ondernemers die goede ideeën hadden 
om recreatie in het landschap in de toekomst winstgevend te houden.  

SBIR staat voor Small Business Innovation Research. Via dit programma besteedt  de 
Overheid maatschappelijk relevant innovatief onderzoek uit aan het innovatieve 
bedrijfsleven. Bedrijven krijgen kansen om nieuwe innovatieve producten, processen en 
diensten te ontwikkelen door  in te schrijven op tenders van het SBIR-programma.  

Gerda Verburg daagde ondernemers uit om nieuwe recreatieproducten of diensten te 
ontwikkelen die duurzaam zijn en daarbij rekening houden met mens, natuur en 
landschap. Dit zou  de omschakeling kunnen versnellen naar een duurzame en ook in de 
toekomst winstgevende recreatiesector in Nederland. De minister noemde dat 
‘landschappelijk verantwoord ondernemen’. Deze regeling was aangekondigd in de 
Tweede Kamer brief ‘Genieten van buiten’ en de Agenda Landschap.  

 

Duurzame trekkershut  

Buitengoed de Panoven en de Duurzame Trekkershut waren twee van de 40 projecten 
die een idee hadden ingediend en die uiteindelijk beide een bijdrage uit de SBIR-regeling 
hebben gekregen voor verdere ontwikkeling en uitvoering van het  idee.  Dit heeft in 
beide projecten ook geleid tot een concreet product dat in de markt gezet kan worden.  

De Trek-in is de duurzame Trekkershut: een verantwoorde en luxe kampeergelegenheid 
in een bijzonder strak design. De Trek-in is onderdeel van het netwerk van 
Trekkershutten. De hut is per nacht te boeken en geschikt voor vier tot zes personen. Ze 
staan op negen locaties in Nederland. Afhankelijk van de locatie is er mbt de gedane 
investering een terugverdientijd van rond de vier  jaar.  

De Trek-in is licht, ruim en bestaat uit duurzame materialen en materialen afkomstig uit 
sloopprojecten. Elke Trek-in is voorzien van een certificaat waarin wordt aangegeven wat 
de herkomst is van de gebruikte materialen. Overnachten in dit duurzame huisje is niet 
alleen goed voor je ecologische voetafdruk (ecological footprint), maar het is ook een  

http://www.panoven.nl/
http://www.trekkershutten.nl/trek-in
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bijzondere ervaring. Door de grote ramen aan de voor- en achterzijde is de natuur heel 
dichtbij. Tegelijkertijd zorgt het warme hout voor een gevoel van geborgenheid.   

De Trek-in is door de Stichting Natuurkampeerterreinen samen met de TU Eindhoven 
ontwikkeld. Het ontwikkelde concept is vervolgens opgepakt door een bouwer die het 
idee tot uitvoering wist te brengen. Inmiddels is de Stichting Natuurkampeerterreinen 
opgevolgd door de Stichting de Groene Koepel en wordt er vanuit de Groene Koepel 
gewerkt aan een Trek-in 2.0 waarin het aspect van duurzaamheid nog verder wordt 
opgepakt en uitgewerkt.  

Het SBIR-project heeft er niet alleen voor gezorgd dat er een uitvoerbaar nieuw concept 
voor trekkershutten is ontwikkeld, maar ook dat de betrokken organisaties, zijnde 
stichting Natuurkampeerterreinen en Stichting Trekkershutten, samen zijn gegaan in de 
Stichting de Groene Koepel. Dit heeft voor de Groene Koepel geleid tot een sterke 
uitbreiding van haar netwerk en zo is zij serieuze speler geworden in het veld van 
recreatie, innovatie en natuur.  

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Groene Koepel, algemene website 
of de pagina over de Trek-in. 

 

Trek-in Beerze Bulten 

Trek-In Camping Vreehorst Winterswijk 

http://www.degroenekoepel.nl/
http://www.degroenekoepel.nl/dgk-lab/trek-in/

