
Slaapcabine
De slaapcabine is bedoeld als overnachtingsplek voor reizigers. De slaapcabines staan vrij in het land-
schap en zijn als gesloten kokers waarvan alleen bij beide uiteinden uitzicht is. Eén van de twee korte 
zijden is door middel van deuren geheel te openen.
Het interieur is compact en is voor alle cabines identiek vormgegeven. Met behulp van een aantal sim-
pele handelingen is de cabine van een aantal gemakken, zoals een uitschuifbaar tafeltje, te voorzien. 
Hierdoor en door de praktische standaard inrichting zijn de cabines erg gebruiksvriendelijk.

De basis vormt een slaapplek voor twee personen, een zitplek waar je droog zit en een plek waar je kunt 
staan om je om te kleden. Het interieur biedt verder mogelijkheden voor het ophangen van tassen of rug-
zakken en het opbergen van de noodzakelijke dingen. Op een alleen van binnenuit toegangkelijke plek 
buiten kunnen de schoenen te drogen worden gezet. Dit alles in een minimaal oppervak van 5,5m2.

Het doek waarmee de cabine is bekleed is duurzaam, te denken valt aan zwaar canvas of aan deels 
gerecycled doek. Het doek kan in iedere gewenste kleur of patroon uitgevoerd worden waardoor het ex-
terieur zich kan aanpassen aan zijn omgeving en er een harmonisch beeld kan onstaan. 

De slaapcabines verbeelden een moment van rust op verschillende tochten. Op de nodige afstand van 
elkaar worden zij geplaatst op basis van dagtochten. De cabines zullen, als er meerdere cabines op één 
lokatie staan, zo gepositieoneerd zijn dat zij in gesloten toestand geen zicht op elkaar hebben.

De slaapcabines functioneert als een geriefelijke tent. Voor voorzieningen als sanitair zijn de gebruikers 
van de slaapcabines afhankelijk van wat er in de directe omgeving van de slaapcabines aanwezig is. Een 
mogelijkheid voor koken op zonnergie kan ingebouwd worden. 

De cabine is duurzaam. De cabine staat op uit de grond stekende houten paaltjes en blijft hierdoor los 
van de grond. De cabine kan door deze manier van funderen en de gekozen manier van construeren 
eenvoudig gedemonteerd en verwijderd worden. Doordat de grond nooit afgesloten is geweest zullen de 
resterdende paaltjes binnen korte tijd weer door planten overwoekerd worden.

skelet slaapcabine

De slaapcabine heeft een houten bodemplaat en een houten skelet met daarin opgenomen een aantal 
voorzieningen. Daaroverheen is in doek de huid getrokken. Het skelet wordt gemaakt uit met het milieu-
vriendelijke Woodlife HL 50 geïmpregneerd Europees vurenhout. Aan de levensduur van het houten 
skelet is hierdoor feitelijk geen beperking. De levensduur van de stoffen huid zal, afhankelijk van het 
gekozen materiaal en de omgeving waarin de slaapcabine staat, beperkter zijn. 
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