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OMMEN

Gezellig dorpje aan de rivier de Vecht, 10 km
van De Roos

EERDE

Goed bewaard gebleven edelmanswoning
die echter alleen van buiten kan worden
bekeken

FIETSTOCHTEN

In de omgeving zijn eindeloos veel fiets- en
wandelpaden. Fietsen zijn te huur op de
camping

KAMPEREN ZOALS VROEGER
Camping De Roos in het oosten van Nederland ontstond in 1920
als een oase voor de industriearbeiders uit de grote stad.
Tegenwoordig staan de natuur en tijd voor het gezin nog steeds
centraal.
Fotobijschrift linksboven:
De camping heeft geen of nauwelijks activiteiten, maar de kinderen vermaken zich prima.

Door Anne Vibeke Isaksen
Het enige dat lijkt te zijn veranderd in krap 100 jaar zijn de caravans en
tenten, want verder lijkt het campingleven op Camping De Roos in het
oosten van Nederland op bijzondere wijze tot stilstand te zijn gekomen;
iets wat de liefhebber van het eenvoudige leven zeker zal aanspreken.
In 1920 kwamen de eerste Nederlanders naar deze regio om van het camping
leven te genieten. De opa van de huidige eigenaar, Jan de Roos, kocht goedkope
landbouwgrond voor de hardwerkende stedelingen die smachtten naar frisse lucht
en natuur. De gasten stroomden in groten getale toe en nog steeds is de camping
erg populair. De natuur en de vele oases in het bos en langs de rivierarmen zijn de
trekpleister van deze regio, of je nu te voet of per fiets komt. Kom je met de auto,
dan moet deze tijdens de vakantie netjes buiten de camping worden geparkeerd.
“Veel van onze gasten moeten even wennen aan het idee dat zij de auto niet direct
voor de deur hebben staan, maar het gaat boven verwachting goed. Het betekent
namelijk ook dat de kinderen vrij kunnen rondlopen, zonder bang te hoeven zijn
om te worden overreden. Het levert bovendien een heerlijke rust op de camping
op”, vertelt Jan de Roos.
Fotobijschrift hoofdfoto:
De fysieke arbeid van weleer mag dan zijn verdwenen, ook nu nog bestaat er behoefte aan
plaatsen om tot rust te komen zoals Camping De Roos. Nu nemen mensen echter afstand
van de mentale werkstress. Foto: Rasmus Schønning

Geen activiteiten
De faciliteiten op Camping De Roos zijn functioneel, schoon en netjes. In plaats
van één reusachtig toiletgebouw, zoals op veel andere campings, is hier gekozen
voor meerdere, kleine gebouwtjes. Dat is niet alleen gezelliger, maar heeft ook
als voordeel dat de wc nooit ver weg is. Dat wordt gewaardeerd als je met kleine
kinderen en een tent op vakantie bent. Er worden geen of nauwelijks activiteiten
georganiseerd, alleen in het hoogseizoen één per dag. De activiteiten staan altijd

in het teken van de natuur, zoals insecten zoeken of naar verhalen luisteren in het
bos. Vakantie is voor de eigenaars vooral het creëren van een kader waarin het
hele gezin kan samenzijn. Dat klinkt misschien saai, maar dat is het zeker niet. De
camping bruist van de gezelligheid en je hoort overal het gelach van kinderen, die
zich vermaken in de rivier, op het voetbalveld of in de natuurspeeltuinen.

Pure vakantie

De camping streeft er naar om zo ecologisch mogelijk te zijn. Het autorijden is
aanzienlijk teruggebracht. Vrijwel alle artikelen in de campingwinkel zijn bio
logisch en kosten wat meer dan elders, maar mensen kopen ze graag. Alcohol is
niet verboden, maar is op de camping zelf niet te koop. (noot: dit is niet juist, er
worden wel alcoholische dranken verkocht in de winkel). Dat geldt ook voor vlees
voor op de barbecue. “Wij zijn absoluut niet van de harde stempel. Bij een WK of
EK of als onze gasten een lekker stukje vlees barbecuen, hoort daar natuurlijk een
lekker glas wijn of bier bij, maar wij willen graag laten zien dat je ook prima va
kantie kunt vieren zonder dat je elke dag een biertje in je hand hebt. Wij doen het
vooral voor de kinderen”, zegt Lucie de Roos, die met Jan de Roos is getrouwd.

Geen Denen

Op de parkeerplaats zie je direct dat de Denen hun weg nog niet hebben gevonden
naar deze prachtige camping in het relatief onbekende oosten van Nederland. Dat
is jammer, want het zal hen zeker bevallen. De balans tussen “lekker leven” en het
milieu ontzien is hier fijntjes doorgevoerd, zonder dat het iets heiligs is geworden.
De gezelligheid op de camping en de vele blije kinderen spreken boekdelen. Hier
heeft iedereen vakantie.
En ik? Ik kan nog een favoriete camping aan mijn lijstje toevoegen…
Fotobijschrift rechtsonder:
Rust en stilte zijn belangrijk, daarom zie je geen auto’s op de camping.

ER NAARTOE
www.campingderoos.nl
Regio Vechtdal www.vechtdalvisite.nl
Afstand vanaf Kolding: circa 700 km
Afstand vanaf Kopenhagen: circa 800 km

