
 

 

 

Netwerk van wandelroutes en cabins 

Cabiner is een netwerk van wandelroutes en zelfvoorzienende (off-grid) cabins op de mooiste plekken in de 

Nederlandse natuur. Het initiatief is 6 jaar geleden ontstaan vanuit de Nationale Parken en ondersteund door 

Staatsbosbeheer. De Weerribben-Wieden is het 3e Nationale park waar Cabiner actief is, met 2 cabins. De 

eerste Nationale Parken zijn Drentsche Aa, Sallandse Heuvelrug en binnenkort het Dwingelderveld.  

 

Cabiner gelooft in de kracht van avontuur in de natuur en wil dat zoveel mogelijk mensen laten ervaren door 

het mogelijk te maken een dag en een nacht midden in de natuur te verblijven. Zonder een spoor achter te 

laten. Met de overnachtingen wil Cabiner een positieve impact maken op de natuurgebieden waar ze actief is. 
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Hoe werkt het? 

Om midden in de natuur te kunnen overnachten is het Cabiner-idee zo ontwikkeld dat zowel de bezoekers als 

de cabins geen enkel spoor achter laten. De cabins zijn geheel zelfvoorzienend, staan tijdelijk op een plek en 

de bezoekers komen per kano (of wandelend in de andere gebieden) naar de cabin. Het concept is gericht op 

trekkers en blijft kleinschalig per gebied. 

 

Off-the-grid cabin 

Na jaren van ontwikkelen is het resultaat een kleine cabin die geheel zelfvoorzienend is en als een natuurlijk 

element in zijn omgeving opgaat. De basis van de cabin is karton, meermalen gewikkeld  rondom een mal. In 

combinatie met een waterdicht membraan aan de buitenzijde en een houten aftimmering aan de binnenkant, 

maakt dit de cabin behalve circulair ook relatief licht en goed isolerend. 

De cabin is van binnen bewust tot de essentie teruggebracht. De houtkachel is het hart van de cabin en wordt 

gebruikt om het huisje te verwarmen. Tegelijkertijd wordt door het vuur het douchewater verwarmd en 

wordt op de kachel gekookt. Met een paar slagen van de handbediende pomp haal je boezemwater op wat na 

filtering geschikt is voor drinkwater. Het water wordt verder gebruikt voor de douche en wc. Het afvalwater 

gaat voor zuivering eerst door een helofytenfilter, voordat het weer terugstroomt in het boezemwater. 

Stroom voor verlichting en het ventilatiesysteem wordt opgewerkt door de zonnepanelen op het dak. 
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Positieve impact 

Uitgangspunt bij de activiteiten van Cabiner is dat deze positief bijdragen aan het gebied waar zij actief is. Dit 

betekent dat wij lokale ondernemers betrekken waar mogelijk en bijdragen aan het natuurbeheer van het 

gebied. Ook brengen wij gebieden op een andere manier en bij een nieuwe, jonge groep mensen onder de 

aandacht.  

Jonge doelgroep 

Ervaring in de andere gebieden leert dat Cabiner een jonge doelgroep aantrekt (20-35 jaar) die de 

Nederlandse natuur voor het eerst echt ontdekken. Een dag en een nacht midden in de natuur, zonder de 

dagelijkse (digitale) afleiding blijkt voor velen een bijzondere ervaring.  

 

Missie  

De uiteindelijke missie van Cabiner is om een grensoverschrijdend netwerk van cabins te realiseren, waarbij 

de mooiste natuurgebieden van nederland al wandelend met elkaar verbonden kunnen worden. Op deze 

manier willen wij zoveel mogelijk mensen de kracht van natuur laten ervaren en een bijdrage leveren aan de 

bescherming van deze gebieden. 
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Cabiner in de Weerribben-Wieden 
  

Cabiner is vier jaar geleden begonnen met de eerste verkennende gesprekken in de Weerribben. Veelvuldig 

overleg, toetsing, vergunningaanvraag en uitgebreide voorbereiding zijn voorafgegaan aan de plaatsing van 

de twee cabins, die uiteindelijk eind maart 2021 gerealiseerd zullen worden.  

 

De twee cabins in de Weerribben zullen deel gaan uitmaken van een groter netwerk van cabins en routes 

tussen de Nationale Parken.  

 

Contactgegevens Cabiner 

Vincent Beekman | Oprichter | vincent@cabiner.com | 06-25053510 
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