
Persbericht 
Maart 2021 

 

Vakantie in de natuur aan de Overijsselse Vecht 
 
Huttopia brengt de Cahutte dit voorjaar naar Nederland:  
avontuurlijk slapen onder tentdoek, comfort van een houten chalet 
 
 
Moest je voorheen in de natuur van Frankrijk zijn om te kunnen slapen in een echte Cahutte, vanaf 1 
april 2021 kan dat ook op een prachtig plekje in Nederland aan de Overijsselse Vecht. De Cahutte van 
Huttopia, de Franse specialist in natuurcampings, is een opvallende verschijning: een stoere houten 
blokhut met daarboven een puntdak van stevig canvas. Via een houten ladder klim je naar boven. De 
Cahutte is een beleving op zich. Avontuurlijk slapen onder tentdoek gecombineerd met het comfort van 
een chalet. Dankzij de sfeervolle houtkachel in het leefgedeelte is het ook in het voorjaar aangenaam 
vertoeven, midden in de natuur. Gewoon om even te ontsnappen aan de hectiek, zoom-vergaderingen 
en alle andere lockdownaspecten.  
 

 
 
Huttopia koos de Overijsselse Vecht voor haar eerste camping buiten Frankrijk (in Europa). Natuur, rust, 
ruimte en een prachtige omgeving zijn typerend voor alle Huttopia locaties, en ook voor Camping Huttopia 
de Roos. De opening in Nederland maakt het nu mogelijk om voor een korte vakantie of weekendje-weg 
bij Huttopia te verblijven. Voor de Nederlandse gasten is een locatie in eigen land een welkome 
toevoeging.  
 
Nieuwe betekenis voor ‘kamperen’: vrijheid & comfort 
Huttopia geeft een andere betekenis aan het begrip ‘kamperen’. In de filosofie die zorgvuldig wordt 
bewaakt, gaan rust, ruimte, genieten van de natuur én comfort hand in hand. Accommodaties worden 
zoveel mogelijk op een ‘natuurlijke wijze’ in het landschap geplaatst. Geen strakke laantjes waar huisjes 
hutjemutje op elkaar staan, maar voor ieder een mooi plekje en volop privacy. De sfeervolle Huttopia 
tenten en chalets hebben alle basis comfort dat je wenst, zoals goede bedden, een keukentje en soms een 
eigen badkamer.  
 
Om het juiste gevoel te creëren heeft Huttopia veel accommodatie zelf ontworpen en ontwikkeld. De 
‘Cahutte’ is zo’n voorbeeld, evenals de ‘Trappeur’. Dit is een ruime stoere lodgetent van canvas en hout. 
De tent brengt het, voor kamperen zo typerende gevoel van vrijheid, samen met comfort. Inslapen op het 
ruisen van de wind door de boomtoppen en wakker worden met tjilpende vogels. 
 
Wat een bijzondere plek 
‘Wij zijn erg blij met deze uitbreiding. Camping de Roos is een van de oudste campings van Nederland en 
werd sinds 1909 gerund door dezelfde familie. Toen we hier voor het eerst kwamen, voelden we het 
meteen: wat een bijzondere plek. Natuurlijk hebben we geïnvesteerd in nieuwe accommodaties, een Centre 
de Vie, nieuw restaurant en andere faciliteiten, maar de locatie en sfeer is fantastisch’, vertelt mede-
oprichter en eigenaar Céline Bossanne.  
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Camping Huttopia de Roos is met een oppervlakte van 27 ha is uitzonderlijk ruim opgezet en heeft een 
gevarieerde begroeiing, waar oude eiken en open plekken in het bos elkaar afwisselen. Midden op de 
camping eindigt een dode rivierarm, een fijne plek om te kajakken, te roeien of te zwemmen. Er is zelfs 
een klein strandje.  

 
 
Ontdek de omgeving! Te fiets, te voet, te water 
Naast het veelzijdige programma met activiteiten voor jong en oud in de 
hoogzomermaanden, is de omgeving meer dan waard om te ontdekken. Ieder seizoen van 
het jaar. Een kleine selectie uit de mogelijkheden: 

- Ga fietsen! De omgeving van Ommen is een populaire 
fietsregio. Je vindt er veel uitgezette routes en paden in het 
gevarieerde landschap. Op de camping worden fietsen 
verhuurd. Leuke plaatsjes in de omgeving zijn Dalfsen, Beerze 
met fraaie Saksische boerderijen of bezoek het Uilenkamp 
Natuurreservaat. In 2004 is een oude meander weer op de 
Vecht aangesloten waardoor een heel nieuw natuurgebied is 
ontstaan. 

- Te voet! Ontdek de levendige binnenstad van Ommen of wandel naar de ‘Sahara van Ommen’, 
een zandverstuiving tussen de gehuchten Zeesse en Junne. Doorkruis de bossen in de omgeving 
of maak een excursie naar Zwolle met zijn historische binnenstad. 

- Te water! Direct langs de camping loopt de Overijsselse Vecht. Ga er met de kajak, kano of roeiboot 
op uit en ontdek het landschap. Ook bij Ommen zijn er het hele jaar door veel 
watersportactiviteiten. Op 60 km afstand ligt het schilderachtige Giethoorn, het Venetië van het 
Noorden. Normaal gesproken een favoriete bestemming van buitenlandse toeristen, maar nu 
perfect om eens rustig te bewonderen.  

 
Over Huttopia 

Met veel vrije natuur, een breed assortiment zelf ontwikkelde tenten en chalets, én een goed doordachte visie waarin 

onder meer vrijheid en buitenleven centraal staan, presenteert de Franse organisatie Huttopia een nieuwe kijk op 

campings en verblijfsaccommodatie. Deze visie sluit aan op de groeiende outdoor markt, de behoefte aan wifi-loze 

dagen en de populariteit van glamping. Huttopia telt op dit moment 43 eigen locaties in Frankrijk, 1 in Nederland 

(sinds 2020) en 5 in Noord-Amerika. Huttopia brengt kamperen terug naar de essentie, dit betekent vrijheid, natuur, 

buitenleven, maar met het comfort van deze tijd. De campings zijn kleinschalig en ruim opgezet, geen hutje-mutje 

maar ruimte en privacy. Vrijwel overal is een zwembad met een apart kinderbadje.  

In eigen beheer ontwikkelt de organisatie verschillende duurzame tenten en chalets van ‘canvas & hout’ met 

inspirerende namen als de ‘Trappeur’, ‘’Bonaventure’, de ‘Canadienne, de ‘Cahutte’ en de ‘Cabane’. 

 

Huttopia heeft een eigen boekingskantoor in Nederland, aan de Choorstraat 8 in Utrecht.  
 
Voor informatie: www.huttopia.com.  
Beelmateriaal: https://we.tl/t-q0JwvC07Ug 
 
Voor meer informatie, beeldmateriaal of persreis 
Laurence Hannon +32 479 63 00 02, laurence.hannon@communigate.nl of laurence.hannon1@gmail.com 
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