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Voorwoord

Vraag tien mensen wat een landgoed is en negen noemen een land-
huis of kasteel met een tuin en een park. Landgoederen zijn na-
tuurlijk veel meer. De kracht van een landgoed ligt vooral in de 
samenhang van verschillende functies. Gebouwen, bossen, natuur-
terreinen, landerijen en boerderijen vormen een landschappelijke, 
cultuurhistorische en economische eenheid. Er zijn onderdelen die 
geld opleveren en onderdelen die geld kosten. Voor het behoud van 
het landgoed met alle aanwezige waarden is het van belang dat in-
komsten en uitgaven duurzaam in evenwicht zijn. Bij verstandig 
beheer kan een landgoed zichzelf tot in lengte van dagen in stand 
houden.
Landgoed Vilsteren is een particulier familielandgoed onderge-
bracht in een BV, een zogeheten Natuurschoonwet BV. Het beleid 
is verwoord in een door aandeelhouders vastgesteld beleidsplan. 
Dit plan is onlangs geactualiseerd. Gezien de grote betrokkenheid 
van bewoners, gebruikers, overheden e.a. delen wij dit beleidsplan 
graag met de buitenwereld, zoals in deze verkorte versie voor pu-
bliek en betrokkenen. 
Voor een eeuwenoud landgoed als Vilsteren is dit natuurlijk niet de 
eerste keer dat er over het beleid wordt nagedacht. In dit beleids-
plan wordt eerst kort teruggekeken naar de afgelopen periode. 

Daarna worden de actuele ontwikkelingen en hedendaagse uitda-
gingen vertaald in een missie, doelstellingen en een actieplan. 
Dit betekent niet dat het landgoed een geheel nieuwe weg gaat in-
slaan, maar er is wel degelijk een aantal aanpassingen en accent-
verschillen waar te nemen. De belangrijkste hiervan zijn de extra 
aandacht voor de leefbaarheid van de gemeenschap Vilsteren, het 
werken aan een verduurzaming van de landbouw en het oppak-
ken van milieu-, klimaat- en energievraagstukken. Het gaat dus 
om zaken die het landgoed graag met andere betrokkenen zo-
als de dorpsbewoners, overheden e.d. wil en moet oppakken. 
Het bezitten en beheren van een landgoed brengt een grote maat-
schappelijke verantwoordelijkheid met zich mee, waar wij de om-
geving graag bij betrekken. Ik hoop daarom dat u al lezende be-
ter inzicht krijgt in wat Landgoed Vilsteren is, waar het voor staat, 
hoe divers het is, welke uitdagingen er liggen en hoe de gekozen 
structuur de financiële zekerheid en een stabiel lange termijnbeleid 
waarborgt. Als directeur-rentmeester is het een voorrecht hier een 
steentje aan bij te dragen. Ik hoop dit met u in constructieve samen-
werking te mogen doen.
    Hugo Vernhout,
    Directeur-rentmeester
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Organisatie

 
Landgoed Vilsteren is ondergebracht in een zogeheten Natuur-
schoonwet BV. De ca. 36 aandeelhouders van de BV zijn op een 
enkele uitzondering na nazaten van de familie Cremers. 
Voor het dagelijkse beheer is de directeur-rentmeester verantwoor-
delijk. Hij wordt hierbij bijgestaan door de jachtopziener, de be-
heerder van het natuurkampeerterrein, de bosbouwer, een bouw-
vakker, een hovenier, de administrateur en een coördinatrice voor 
vrijwilligers. Daarnaast wordt veel werk uitbesteed aan aannemers 
en loonwerkers.
De aandeelhouders komen minimaal twee maal per jaar bijeen om 

de jaarrekening en de begroting te bespreken. De directeur-rent-
meester stelt deze op aan de hand van een door de aandeelhou-
ders vastgesteld beleidsplan. Hierin staat op hoofdlijnen wat het 
beleid van het landgoed is. Ook wanneer zaken als de aankoop 
van grotere stukken grond of gebouwen aan de orde is, wordt dit 
voorgelegd aan de aandeelhouders.
Belangrijk te beseffen is dat het voor de aandeelhouders gaat 
om een emotioneel bezit en geen economisch bezit. Doordat het 
voortbestaan van het landgoed op de eerste plaats staat, is het ren-
dement op de aandelen minimaal.







Inleiding

Landgoed Vilsteren ligt tussen Ommen en Dalfsen en is onder-
deel van een reeks landgoederen in het Overijsselse Vechtdal. Het 
landschap rond Vilsteren wordt gekenmerkt door het esdorpen-
landschap en het landgoederenlandschap. Het esdorpenlandschap 
is ontstaan vanuit agrarisch gebruik, passend bij de geologische, 
hydrologische en bodemkundige situatie. In het noorden wordt 
het landgoed begrensd door de Vecht, aan de oostzijde loopt de 
grens parallel aan de N348. 

Landgoed Vilsteren is een uniek particulier landgoed. Met het 
centraal gelegen dorp Vilsteren, het landhuis, de landerijen met 
boerderijen, de molen en andere gebouwen. Buiten het dorp en 
landhuis liggen de bossen, door bosranden omzoomde landbouw-
percelen en oude lanen,  natte graslanden voor weidevogels langs 
de Vecht, heide en drogere zandgronden.

Alles bij elkaar bestaat het Landgoed Vilsteren uit een gevarieerd, 
kleinschalig landschap met een prachtige afwisseling tussen bos-
sen, lanen met grote oude bomen en landerijen met karakteristie-
ke doorkijkjes en uitzichtpunten. Cultuurhistorie is rijk aanwezig 

met de historische boerderijen met klassieke gestreepte luiken, 
elementen als de zeven alleetjes, de kurketrekker en de kluize-
naarshut. Circa 95% van het landgoed is op wegen en paden van 
zonsopgang tot zonsondergang opengesteld voor bezoekers.

In 2019 is het landgoed 1.052 hectare groot. Het bestaat voor 416 
hectare uit landbouwgrond (grotendeels verpacht aan boeren) en 
voor 532 hectare uit bos en natuurterrein. De overige oppervlakte 
beslaat het dorp, de wegen, waterpartijen en het Gasuniecomplex. 
De afgelopen jaren is de omvang van het Landgoed toegenomen 
door grondaankopen, die ten goede komen aan de uitgangspunten 
en doelstellingen van de BV Natuurschoonwet.

Het beheer van het landgoed is gericht op financieel zelfbehoud. 
Naast inkomsten uit bijvoorbeeld pacht en houtopbrengst zijn er 
talloze kosten voor behoud en beheer van natuur, landschap en 
gebouwen. Het beleid is gericht op het beter, mooier en sterker 
doorgeven aan volgende generaties. Beheer gaat verder dan be-
houd alleen. Vilsteren wil weloverwogen meegaan met de tijd, 
maar gaat bewust voorbij aan de waan van de dag.
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Op Landgoed Vilsteren wordt gestreefd naar balans tussen de func-
ties landbouw, bosbouw, natuur, wonen en recreatie. Daarnaast 
draait het om de belangen van bewoners en grondgebruikers. In 
overleg wordt gezocht naar evenwicht, samenhang en afstemming.  

Het landgoed kent diverse monumentale gebouwen, zoals het mo-
numentale landhuis Huis Vilsteren uit 1907, diverse boerderijen 
en de achtkantige korenmolen. Deze cultuurhistorische gebouwen 
worden met zorg onderhouden en in een zo goed mogelijke staat 
doorgegeven aan volgende generaties. De bekostiging van onder-
houd en renovatie komt onder meer uit pacht- en houtopbreng-
sten, erfpacht, inkomsten uit het eigen natuurkampeerterrein en 
subsidies. Ook de onkosten voor natuur- en landschapsonder-
houd en grondaankopen komen uit deze algemene middelen.
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Over het boeren
“Wij hebben een boerderij met zeventig melkkoeien en honderd 
fokschapen voor de productie van lamsvlees. Wij willen graag zo 
schoon mogelijk produceren. De hoogste melkopbrengst halen 
boeit ons niet zo. We zitten in een traject om biologisch te worden. 
Daarvoor hoeven we weinig te veranderen, alleen het krachtvoer 
te vervangen. Kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruikten we al 
jaren niet meer. Met kunstmest maak je de bodem kapot, we zijn 
liever zuinig op onze grond. Daardoor zijn onze weiden ook heel 
kruidenrijk. In het voorjaar bloeien hier tussen het gras rode klaver, 
boterbloemen, zuring en pinksterbloemen. Met een gezonde bo-
dem krijg je vanzelf goede producten, vinden wij. 
De schapen grazen op natuurgronden langs de Vecht en hier rond 
onze boerderij. Om ons land nog gezonder te maken, zouden we 
graag nog eens een potstal laten bouwen, want vaste potstalmest 
vinden wij nog beter voor het bodemleven.

Over het pachten op een Landgoed
We pachten al als derde generatie op het landgoed. Zo’n 23 hec-
tare is reguliere pacht en dertien hectare losse pacht. Alleen de ge-
bouwen zijn ons eigendom. Als het nodig is, hebben we zo contact
met de verpachter. De rentmeester kunnen we altijd bellen of we 

lopen even binnen op zijn kantoor. De lijnen zijn heel kort op Land-
goed Vilsteren. Dat bevalt ons goed.

Over verbreding in de landbouw
Schapen houden was aanvankelijk een hobby. Dat is nu uitgegroeid 
tot de kudde van honderd ooien. We hebben de schapen voor het 
lamsvlees. Voor een deel verkopen we dit als Vilsters lamsvlees. Dit 
valt onder het streekmerk van Landgoed Vilsteren. 
Het vlees is van hoge kwaliteit omdat onze schapen alleen in na-
tuurlijke weiden grazen en geen krachtvoer krijgen. Daarom verko-
pen we het zoveel mogelijk als streekproduct, aan huis, bij andere 
boerderijwinkels, op de Vilsterse boerenmarkt en via restaurants. 
Die lokale afzet is vanaf de eerste dag een schot in de roos, met 
alleen maar positieve reacties. Zeker op de markt is dat te mer-
ken, wanneer we in gesprek zijn met onze klanten. De bewuste 
consument wordt steeds talrijker, dat is een trend. Als we meer 
natuurgrond kunnen pachten, willen we onze schaapskudde wel 
uitbreiden voor nog meer lamsvlees. 
We hebben wel meer ideeën. We zaaien ook stroken met bijenlin-
ten in en gaan dit jaar ook bessenstruiken en fruitboompjes aan-
planten in de weide voor de boerderij. Dat is een verrijking voor de 
insectenstand. Maar ook voor toeristen die langsfietsen en wande-

De boeren
Martijn en Linda Hulsman runnen een melkveehouderij en een fokschapentak aan de Vilsterse Achterveldsweg.



len zijn die bloeiende bloemen en struiken prachtig.
Om recreanten wat extra te bieden richten we dit voorjaar een win-
keltje in op de boerderij, met een Rustpunt waar mensen wat kun-
nen drinken. In onze winkel verkopen we voortaan naast lamsvlees 
ook onze melk, vers van de koe! 

Wij zien in verbreding de beste manier om op het landgoed boer 
te blijven. Centraal staan nu: lokale verkoop van agrarische pro-
ducten, investeren in natuurwaarden en contact met burgers op 
het erf. Dat past hier, dit is geen plek voor schaalvergroting en 
productieverhoging.” 





Geschiedenis

Wie rondloopt op Landgoed Vilsteren merkt aan alles: deze plek 
ademt historie. Het zal niet verbazen dat het landgoed is geworteld 
in de middeleeuwen. De oudste vermelding van Vilsteren komt 
voor in een akte uit 1328. 

Ridder Herman
Het landgoed is nauw verbonden met het geslacht van Vilsteren. 
Ridder Herman van Vilsteren was een leenman van de Bisschop 
van Utrecht, van wie hij o.a. de ‘Hof te Vilsteren’ in belening kreeg. 
Vilsteren was eeuwenlang een zogenaamd esdorp, met de bijho-
rende boerderijen, akkers (de essen), natte hooilanden langs de 
Vecht en ‘woeste’ gronden waarop schapen graasden. In de 17e 
eeuw verhuisde de Rooms-katholieke familie Van Vilsteren naar 
België, vanwege de reformatie die in Overijssel steeds meer om 
zich heen greep.

Nieuwe eigenaren
Vilsteren kwam in handen van rentmeester Derck Rees. Vanaf 
1680 werd er steeds meer grond ontgonnen. Hout werd voor com-
merciële doeleinden gekapt en grond werd aangekocht. 
Door vererving werd Alexander Grootvelt de nieuwe eigenaar en 
vervolgens ging het landgoed naar zijn erfgenamen. Erfgenaam 
Willem Grootvelt kocht veel grond en gebouwen aan, totdat hij de 
hele marke Vilsteren in handen had. Door de aanplant van eiken 
en dennenallees kreeg Vilsteren vanaf eind 18e eeuw een land-
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goedkarakter. De boerderijen werden verpacht. Het landgoed be-
sloeg inmiddels een vrijwel aaneengesloten gebied van toen ruim 
1.000 hectare. 

Een landgoed
Landgoed Vilsteren is ook enkele malen vererfd via de vrouwe-
lijk lijn en is daarmee al tijden in bezit van dezelfde familie. De 
opeenvolgende eigenaren families Grootvelt, Helmich en Cremers 
lieten Vilsteren vanaf het eind van de 18e eeuw uitgroeien tot een 

bedrijf met land- en bosbouw als solide economische onderdelen. 
Woeste gronden werden ontgonnen en bebost, waarmee het land-
schap rond het dorp verfraaide. Daarnaast verschenen er een kerk, 
een school, een herberg, molen en nieuwe boerderijen. In 1906 
liet de toenmalige eigenaar Gellius Cremers ‘Den Hof’ afbreken 
en het huidige huis Vilsteren bouwen, naar ontwerp van architect 
Eduard Cuypers. De tuin liet hij inrichten naar een ontwerp van 
Dirk Tersteeg. 

Nieuwe organisatiestructuur
In de Tweede Wereldoorlog vroeg Gellius zijn neef Henri Cremers 
om hem als rentmeester terzijde te staan. Henri loodste het land-
goed met zijn bewoners door deze moeilijke jaren. 
In 1949 overleed Gellius kinderloos. De erfgenamen besloten het 
landgoed onder te brengen in een Landgoed bv. Rentmeester De 
Conne zette een belangrijke stap voor het landgoed door grond in 
erfpacht uit te geven aan de Gasunie. Het hier verschenen com-
pressiestation is een belangrijke en constante inkomstenbron van 
Landgoed Vilsteren. Anno 2019 telt Landgoed Vilsteren 36 aan-
deelhouders, vrijwel allemaal leden van de familie Cremers.

17



Over het wildbeheer
“Als jachtopziener ben ik verantwoordelijk voor een evenwichtige 
wildstand. Dit gevarieerde landschap zorgt voor het nodige haar- 
en vederwild. Het evenwicht is fragiel en vraagt om zorgvuldig 
beheer. Voor de verkeersveiligheid wordt de populatie reewild 
beheerd via selectief afschot. Dat doen we ook om een gezonde 
reeënpopulatie te behouden. Jaarlijks worden zo’n dertig dieren 
geschoten. Die worden op het landgoed geslacht en verwerkt en 
lokaal genuttigd, bijvoorbeeld als streek- en seizoensgerecht in 
restaurant De Klomp. 
Een jachtopziener loopt niet alleen maar met een geweer over de 
schouder. Bij wildbeheer hoort ook het onderhoud van voeder- 
en wildakkers. Die liggen vaak langs bosranden en zijn bedoeld 
om het wild bij de wegen en landbouwpercelen weg te houden. 
Er groeien koolsoorten, voederbieten, en bloeiende gewassen 
die insecten trekken en die voedsel zijn voor vogels, reeën, ha-
zen en konijnen. Het inzaaien en verzorgen van de percelen hoort 
bij mijn taken, net als stroperij tegengaan, de openstellingregels 
handhaven, onderhoud van wegen en paden en het plaatsen van 
toegangsborden. 

Over het bosbeheer
De opbrengst van hout uit de bossen is één van de inkomstenbron-

nen van Landgoed Vilsteren. Bosbouw gaat bij ons altijd hand in 
hand met natuurbeheer. Bij alles stellen we als uitgangspunt: wat 
laten we na aan de volgende generatie? Iedere zomer inventariseer 
ik de bospercelen van Vilsteren, om te beoordelen waar en welke 
bomen ‘geoogst’ kunnen worden. Bomen die klaar zijn voor de 
kap, krijgen een oranje streep, exemplaren die mogen doorgroeien 
een blauwe stip. Op basis van duurzame keuzes bepalen we wat 
wel of niet geoogst wordt. Een boom kan als productiehout rijp 
zijn, maar zo mooi in een landschap staan, dat we hem toch spa-
ren. Elders kan een oudere boom zomaar verwijderd worden om 
jongere bomen groeiruimte te geven. Voordat de meeste bomen 
geschikt zijn als zaaghout voor de bouw, zijn ze gemiddeld zestig 
jaar oud. Daar is vele jaren voor gezorgd en dat doet me soms wel 
wat, op het moment van oogsten.

Over verduurzaming en natuurbeheer
De gevolgen van klimaatverandering is een nieuwe uitdaging voor 
het landschappelijk bosbeheer. Zo pionieren we nu met aanplant 
van boomsoorten die beter tegen droogte kunnen en werken we 
aan een bodem die meer CO-2 vasthoudt. Voor de lange termijn 
hanteren we een beheerplan, met beheerdoelen per landschap-
type. Zo is het van bosbouw een kleine stap naar natuurbeheer. 
Natuurbeheer betekent op Landgoed Vilsteren bijvoorbeeld dat 

De jachtopziener / terreinbeheerder
Dennis Kutterik is terreinbeheerder,jachtopziener en bijzonder opsporingsambtenaar (BOA) op Landgoed Vilsteren.  



we zorgen voor een veelzijdig bosbestand, met veel boomsoorten 
en een gezonde strooisel, struik- en kruidenlaag. Zo ontstaat een 
rijke biotoop met gevarieerde flora en fauna die recreanten en na-
tuurliefhebbers waarderen.  
Regelmatig brengt een ecoloog alle soorten en aantallen in kaart, 
om te zien of we op de goede weg zijn. In alles zoeken we naar 
een duurzaam evenwicht tussen productie, natuur- landschaps- en 
recreatiewaarden.” 

Over werken op een landgoed
“Werken op een landgoed, is werken met gevoel en passie. Dat 
geldt voor mij, maar ook voor mijn naaste collega’s, voor de rent-

meester en voor de aandeelhouders. Werk kan ik het nog nauwe-
lijks noemen. Het zware grondwerk dat ik dertien jaar geleden bij 
een aannemer verrichte, dat was pas werk. Ik ben op dit landgoed 
opgeroeid, leerde er alle vogels, zoogdieren, bomen en planten 
kennen en ben er letterlijk en figuurlijk mee vergroeid. Als jochie 
genoot ik al van buitelende kieviten in het voorjaar. Tegenwoordig 
kan ik ook intens genieten van een nieuwe bomenlaan die ik samen 
met collega’s jaren terug aanplantte en die goed aanslaat. Wat me 
ook deugd doet is dat de houtsingels uit mijn jeugd nog altijd fier 
overeind staan in dit coulisselandschap. We beheren ze nog op 
exact dezelfde wijze omdat ze als biotoop volop schuilgelegenheid 
bieden aan vogels en zoogdieren.”





Terugblik op de laatste tien jaar

Het leven op een landgoed lijkt voor een buitenstaander stil te 
staan. Het is een plek die de sfeer van vroeger ademt, waar alles 
zijn gangetje gaat. Een terugblik op de afgelopen tien jaar leert dat 
Landgoed Vilsteren allesbehalve heeft stilgestaan. Er is van alles 
gebeurd, veranderd,  gerenoveerd, aangekocht en ontwikkeld. Met 
oog voor het verleden én voor de toekomst. Ook Landgoed Vilste-
ren moet met de tijd meegaan. Zo is ingespeeld op de crisis van 
na 2008, ging het erfpachtbeleid om, is er ingezet op intensivering 
van de samenwerking met de gemeenschap Vilsteren en kreeg het 
begrip duurzaamheid meer aandacht. Dit beleidsplan kijkt terug 
en blikt met ambitieuze doelstellingen vooruit. 

Landgoedcentrum in boerderij Erve Borrink
In mei 2007 werd in de historische boerderij Erve Borrink het 
Landgoedcentrum van Vilsteren geopend. Het is een combinatie 
van een informatiecentrum, een landgoedwinkel en ontvangst-
ruimte voor vergaderingen, lunch, lezingen en excursie. Voor 
groepsbezoek geldt dat er altijd een relatie moet zijn met het land-
goed. Recreanten kunnen hier van mei tot september regelmatig 
terecht voor koffie en thee, bediend door vrijwilligers die op alle 

landgoedvragen antwoord weten.
 
Aankoop bospercelen en landbouwgrond
Tussen 1998 en heden is de oppervlakte van Landgoed Vilsteren 
uitgebreid met zo’n 84 hectare bos- en landbouwgrond. De totale 
oppervlakte is nu 1.052 hectare. Deels zijn de aangekochte gron-
den strategisch gelegen gronden rond het landgoed. Deels zijn het 
gronden die ooit bij Landgoed Vilsteren hoorden en die weer in 
bezit konden komen. Het landgoedbeheer is gericht op behoud 
door duurzame ontwikkeling. Enige groei in omvang is wenselijk, 
zodat het grondbezit voldoende robuust blijft tegenover ontwik-
kelingen van buitenaf. Extra grond geeft het landgoed bovendien 
meer flexibiliteit. Bijvoorbeeld om in te zetten als compensatie 
voor landbouwgrond die plaats maakt voor natuur.

Natuurontwikkeling
Ca. tien jaar geleden is gewerkt aan natuurontwikkeling bij de 
Regge en in De Maten in de uiterwaarden van de Vecht. Door af-
graven van grond is de bodem verschraald en vernat ten gunste 
van oorspronkelijke plantensoorten. Ook zijn elsenbosjes aange-
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plant. Bij de stuw in de Vecht is door waterschap Regge en Dinkel 
een nevengeul aangelegd ter voorkoning van toekomstige water-
overlast, in het kader van Ruimte voor de Rivier. Naast een inves-
tering in de waterveiligheid levert de nevengeul ook bijzondere 
natuurwaarden op.

Landbouw
Het vergroten van natuurwaarden is op Landgoed Vilsteren ook 
bereikt door in te zetten op meer natuurinclusieve landbouw. Het 
doel is om in samenwerking met agrarische pachters de biodiversi-
teit te vergroten en de landbouw via duurzame ontwikkeling meer 
toekomstbestendig te maken. 

Bos-en heidebeheer
Bos- en heidebeheer kreeg vorm op basis van een eigen beheer-
plan, met als leidraad beheerdoelen per landschapstype. Inzet is 
de veelzijdigheid in natuurwaarden te behouden en te streven naar 
evenwicht in de soortenrijkdom. 

Cultureel erfgoed
Landgoed Vilsteren dankt zijn uitstraling aan een combinatie van 

natuur, landbouw en cultuurhistorie. Binnen het landgoed vormt 
de ‘Historische Buitenplaats’ Vilsteren (het landhuis met omlig-
gend parklandschap) een cultuurhistorische eenheid met de sta-
tus van rijksmonument. Aan de hand van een cultuurhistorisch 
rapport (2012) wordt gewerkt aan behoud en waar nodig herstel 
van de buitenplaats die in totaal 140 hectare groot is. De afgelopen 
jaren is geïnvesteerd in het herstel van delen van de buitenplaats, 
zoals historische lanen, zichtassen en sterrenbossen. Ook zijn de 
ijskelder, grafmonumenten en de hooiberg aan de Siegersteeg ge-
restaureerd.

Aankoop gebouwen
Om verschillende redenen heeft Landgoed Vilsteren de afgelopen 
periode een aantal gebouwen op het landgoed gekocht. Restau-
rant/herberg De Klomp is teruggekocht van de exploitant en het 
aangrenzende gebouw De Ruif is gelijktijdig verworven. Na gron-
dige verbouwing zijn de gebouwen (weer) in gebruik als restaurant 
en hotel. De investering is gedaan als impuls voor de economische 
leefbaarheid van het dorp. Daarnaast zijn de voormalige onderwij-
zerswoning en de bejaardenwoningen aangekocht, om deze duur-
zaam te behouden voor de woningvoorraad van Vilsteren.
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Actualisatie erfpachtovereenkomst, aandeelhouders e.a.
Diverse erfpachtovereenkomsten zijn geactualiseerd, waaronder 
die van het bungalowpark Uniek. Kern van het nieuwe beleids-
plan is een andere relatie met de gemeenschap. Erfpacht is daarbij 
een essentieel onderdeel. Landgoed Vilsteren wil met erfpacht, in 
overleg met het dorp inhaken op tendensen in de maatschappij. 
Bij nieuwe contracten is de prijs naar beneden bijgesteld. Ook 
worden overeenkomsten afgestemd op aangepaste bankvoorwaar-
den voor hypotheken. 

Merk en marktontwikkeling
Met de komst van een maandelijkse boerenmarkt en het Merk 
Landgoed Vilsteren werkt het landgoed sinds 2015 aan de ‘ver-
markting’ van unieke streekproducten van eigen grond. De ont-
wikkeling past in het streven naar meer binding met de consu-
ment en het vinden van een hogere toegevoegde waarde voor 
landbouwproducten als alternatief voor het produceren voor de 
wereldmarkt. Onder het merk ‘Landgoed Vilsteren, Heerlijk & 
Eerlijk’ (te herkennen aan het logo met het geel-zwarte wapen-
schild) verkopen veehouders Linda en Martijn Hulsman bijvoor-
beeld Vilsters lamsvlees van hun fokschapen. Onder hetzelfde 

merk zijn verkrijgbaar: Lakenvelder rundvlees van Bennie Huls-
man, spelt pannenkoekenmeel en pasta van spelt van Eddie Sch-
wieters en lokale honing van Hein Hendriks. Landgoed Vilsteren 
stimuleert pachters tot uitbreiding van het assortiment. 

Soil4U
Landgoed Vilsteren is mede-initiatiefnemer van het netwerk 
Soil4U, dat zich inzet voor gezond bodembeheer als alternatief 
voor de gangbare landbouwpraktijk. Soil4U richt de pijlen niet 
alleen op de eigen landgoederen, maar heeft als doel ook het ge-
dachtegoed en kennisontwikkeling zo breed mogelijk uit te wisse-
len. De drie landgoederen Bingerden, Vilsteren en Grootstal vor-
men een broedplaats voor innovatie en kennisontwikkeling over 
natuurlijke systemen. Een gezonde bodem moet aan de basis staan 
van innovatie van teelten en verdienmodellen. 
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Over Plaatselijk Belang 
“Onze vereniging is opgericht in 1977. Doelstelling is het behar-
tigen van de belangen van de gemeenschap Vilsteren en omge-
ving. Die omgeving is de Parochie Vilsteren. Vilsteren is één van 
de tien kleine kernen van Ommen en grenst aan Dalfsen. In het 
dorp en in het buitengebied leven circa 300 inwoners. De belan-
genbehartiging gaat tegenwoordig vaak over leefbaarheid. ‘Wo-
nen’ is een belangrijk thema op vergaderingen en in contacten 
met het landgoed. De laatste jaren speelt ook bij ons in het dorp 
de vergrijzing. Er is de laatste tien jaar nauwelijks doorstroming in 
het woningbestand geweest, en er is slechts op minimale schaal 
nieuwbouw bijgekomen. Gevolg is dat het leerlingenaantal van de 
plaatselijke basisschool sterk terugloopt. Terwijl het zo belangrijk 
is om het dorp ook voor jonge gezinnen aantrekkelijk te houden. 
Dan kunnen we de school in stand en het dorp vitaal houden. Bij 
gewenste woningbouw spelen we nu in op de vraag van jongeren 
en ouderen naar betaalbaar en kleiner wonen, eventueel in combi-
natie met zorg. Van één, twee woningen maken, biedt ook moge-
lijkheden. We moeten creatief zijn en nadenken over de middelen 
en de ruimte die er is. Overige agendapuntenpunten tijdens jaar-
vergaderingen zijn: verkeersveiligheid, de kwaliteit van fietspaden 
en bermen, digitale en mobiele bereikbaarheid, welzijnsbeleid en 
sociale cohesiegelden. 

Over het belang van sociale cohesie
Sterk punt van onze gemeenschap is dat activiteiten voor en door 
de bewoners worden opgezet. Zo wordt om de zoveel weken een 
avond gekookt in het eetcafé waar mensen voor een paar euro 
kunnen mee-eten. Ook zetten dorpsgenoten zich in werkgroepen 
in voor een duurzaam Vilsteren, voor Plaatselijk Belang en voor tal-
loze (sport)verenigingen. 
Via de Stuurgroep Duurzaam Vilsteren zijn de buurtbus en de duo-
fiets gerealiseerd. Bewoners zetten de Facebookpagina ‘veur me-
kaar Vilsteren’ op en bijna alle verenigingen doen mee met ‘Vilste-
ren Bruist’. Ook de kerk (RK) trekt vrijwilligers, voor o.a. onderhoud 
en diensten; er worden concerten gehouden en enkele inwoners 
volgen een opleiding landgoedgids. Bijna iedereen is lid van een 
of meerdere verenigingen, en neemt actief deel bij het ondersteu-
nen van verenigingen. 

Over de relatie met het landgoed 
Het dorp vitaal en leefbaar houden, doen we samen met o.a. het 
landgoed. Het contact met de directeur-rentmeester is in de afge-
lopen jaren geïntensiveerd. Er is nu meer openheid en transparan-
tie. We hopen dat dit tot verdere positieve resultaten zal leiden. 
Al is er misschien nog wel een drempel bij inwoners om bij de 
rentmeester aan te kloppen. Soms lopen de belangen van partijen 

De belangenbehartigers
Bert van der Moolen is voorzitter van Plaatselijk Belang Vilsteren (PB).  



nu eenmaal uiteen. 
Ongeveer iedere zes tot acht weken zit PB om de tafel met de 
directeur-rentmeester, indien nodig vaker. Er is ook tweemaal per 
jaar overleg met de Raad van Commissarissen (RvC). Wij proberen 
als PB invloed uit te oefenen door geregeld in gesprek te zijn. Ook 
is er overleg met vertegenwoordigers van maatschappelijke orga-
nisaties en met politiek en bestuur van Ommen en Dalfsen. 
Openheid en transparantie vraagt van alle partijen beweging, ont-
wikkeling en emancipatie; een proces dat gaande is. Zo biedt het 

nieuwe beleidsplan van het landgoed wat ons betreft een goede 
richting om met elkaar over ons dorp in gesprek te blijven. Er wordt 
nu bijvoorbeeld intensief gesproken over starterseenheden op de 
woningmarkt. Om het dorp vitaal te houden, moeten we zulke kan-
sen met elkaar blijven creëren. Bewoners en PB moeten daarin hun 
verantwoordelijkheid pakken en het landgoed zal soms letterlijk 
ruimte moeten bieden. We moeten samen staan voor het leefbaar 
houden van ons dorp en het landgoed.





Hoofddoelstellingen:

1. Het landgoed wordt als familiebezit van de familie Cremers in stand gehouden

2. Het behouden en versterken van de cultuurhistorische en zelfstandige eenheid van het landgoed

3. Het zo economisch en ecologisch duurzaam (klimaatneutraal) mogelijk exploiteren van het land-

goed met een evenwichtige functieverdeling

4. Het behouden van de vitaliteit van de gemeenschap Vilsteren. 

Beleidsplan 2018-2022: missie, doelstellingen en acties
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Missie
Het als cultuurhistorische en zelfstandige eenheid in stand houden en versterken van het familielandgoed Vilsteren 

en het zo economisch en ecologisch duurzaam en klimaatneutraal mogelijk exploiteren van het landgoed 
met in achtneming van een evenwichtige verdeling tussen de verschillende functies op het landgoed waaronder de 

vitaliteit van de gemeenschap Vilsteren.

Doelstellingen
De missie is vertaald in een aantal hoofd- en subdoelstellingen en een toelichting met voorbeelden 

en te nemen acties uit de dagelijkse praktijk. 





- 1 -

[ Het landgoed wordt als familiebezit van de 

familie Cremers in stand gehouden ]

De organisatiestructuur van het landgoed is gericht op de volgende 
eigenschappen: helderheid, objectiviteit, daadkracht, betrokken-
heid, samenwerking, een lange termijnvisie en controleerbaarheid.

- 2 -

[ De cultuurhistorische waarden van het land-

goed worden behouden en versterkt ]

Het harmonieuze ensemble dat is ontstaan door de combinatie van 
een esdorpenlandschap met een buitenplaatsenlandschap wordt 
in stand gehouden en waar mogelijk versterkt dan wel verder ont-
wikkeld.

Subdoelstelling Landschap
De landschappelijke waarden van het landgoed worden behouden 
en versterkt. Gehandhaafd blijft: de rangschikking van elementen 
die kenmerkend zijn voor het esdorpenlandschap (natte hooilan-
den, essen, heide, bebouwingspatroon boerderijen) en het buiten-
plaatsenlandschap, Huis Vilsteren met direct daaraan gekoppeld 
de historische buitenplaats, het beschermd dorpsgezicht en de ge-
leidelijke overgang van park naar natuur. Het onderscheid tussen 
het landgoed en de omgeving daarvan wordt versterkt.

31





Subdoelstelling Gebouwen & Bedrijven
De op het landgoed aanwezige bebouwing moet passen in de sfeer, 
het karakter en de historie van het landgoed.
Er is in Vilsteren ruimte voor niet-agrarische bedrijven, mits pas-
send in het karakter van het landgoed.
Het agrarisch karakter van het dorp wordt gehandhaafd door de 
aanwezige boerderijen zoveel mogelijk hun agrarische functie te 
laten behouden.

- 3 -  
[ Het landgoed wordt op een bedrijfsmati-

ge, rendabele en zo economisch, ecologisch 

duurzaam en klimaat neutraal mogelijke en 

efficiënte wijze beheerd, waarbij ruimte is voor 

innovatie en experimenten ]

Subdoelstelling Klimaat
Bij het beheer en exploiteren van het landgoed wordt zoveel mo-
gelijk gewerkt vanuit de principes van de Trias Ecologica. Dit be-
tekent bv. bij energiegebruik:
• Beperk de vraag: voorkom onnodig gebruik, 
• Gebruik duurzame/eindeloze bronnen en 
• Gebruik eindige bronnen verstandig.
en bij afval:
• Voorkom afval
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• Hergebruik afval 
• Verwerk (overig) afval verstandig.

Subdoelstelling Bos
Het multifunctionele karakter van het bos wordt in stand gehou-
den en versterkt.

Subdoelstelling Natuur
De natuurwaarden van het landgoed worden behouden en ver-
sterkt.
Het beheer is gericht op het kiezen van soorten natuur die aanslui-
ten bij de natuurlijke mogelijkheden (grondsoort, waterhuishou-
ding, voedselrijkdom etc.).
Ook wanneer de hoofdfunctie ergens een andere is dan natuur 
(landbouw, recreatie e.d.) wordt met de daar aanwezige natuur-
waarden rekening gehouden. 

Subdoelstelling landbouw
De landbouw op het landgoed moet economisch en ecologisch 
duurzaam zijn met extra aandacht voor zaken als bodemvrucht-
baarheid, biodiversiteit en diervriendelijkheid en rekening hou-
dend met de kleinschaligheid van het landschap.
Schaalvergroting van de landbouw is slechts beperkt mogelijk; dit 
hangt samen met de kleinschaligheid van het landschap en bij-
voorbeeld de nadelige gevolgen voor dat landschap en voor de 
aanwezige cultuurhistorische waarden van grootschalige agrari-
sche complexen. 
In dit verband zal het landgoed waar dit landschappelijk inpas-
baar is en economisch haalbaar meewerken aan ontwikkelingen 
van verbreding van de landbouwbedrijven, aan constructies met 
deeltijd-agrarische-bedrijven en vooral aan stimulering van de sa-
menwerking tussen de verschillende bedrijven op het landgoed.

Subdoelstelling Recreatie, cultuur en geschiedenis.
Het landgoed richt zich op rustige recreatie gericht op natuur en 
cultuur(historie) en wil dit zoveel mogelijk in eigen regie organi-
seren.
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Plannen, keuzes en 
conflicterende belangen

Het besturen van een landgoed is vergelijkbaar 
met het besturen van een gemeente of een wa-
terschap. Concreet beleid is er altijd een optel-
som van beleidsvoornemens, beleidsplannen en 
beleidsbesluiten, in relatie tot beschikbare bud-
getten, en geldende wetten, regels en afspra-
ken. Beleidsdoelstellingen en subdoelstellingen 
conflicteren soms, zeker als zij zich als voorgeno-
men ‘acties’ in de uitvoeringsfase bevinden. 
Ook in dit Beleidsplan Landgoed Vilsteren 2018-
2022 kunnen op termijn conflicterende belan-
gen naar boven komen. Het is onze taak als 
landgoedbestuur, Plaatselijk Belang en overige 
betrokkenen (stakeholders) uiteenlopende be-
langen zo zorgvuldig mogelijk af te wegen en de 
samenhang van lange termijnbeleid in de gaten 
houden. Compromissen zullen soms een oplos-
sing bieden, maar kunnen conflicterende belan-
gen niet altijd verzachten. 



Het landgoedcentrum behoudt zijn belangrijke positie en gebruik 
(vergaderingen, lobby, informatie voor bezoekers, lezingen, con-
certen, verhuur met aandacht voor het landgoed e.d.).

Subdoelstelling Gebouwen & Bedrijven
Bij het vastgoedbeheer streeft het landgoed naar evenwicht tussen 
het behouden van voldoende flexibiliteit en het verkrijgen van vol-
doende zekerheden op de lange termijn en tussen het te behalen 
financiële rendement en het belang van de contractpartner (pach-
ter, huurder, erfpachter).

Subdoelstelling Innovatie en experimenten
Het landgoed stimuleert en faciliteert het samen met het landgoed 
ontwikkelen en ten uitvoer brengen van innovatie en experimen-
ten door bij het landgoed betrokken relaties (aandeelhouders, me-
dewerkers, gemeenschap Vilsteren e.d.), mits passend binnen de 
missie en doelstellingen van het landgoed zoals geformuleerd in 
dit beleidsplan.

- 4 -

[ Het behouden van de vitaliteit van de ge-

meenschap in Vilsteren. Het landgoed heeft als 

doel het behoud van de vitaliteit van de ge-

meenschap Vilsteren te ondersteunen ]

Subdoelstelling Plaatselijk Belang
Het landgoed wil een goede werkrelatie met Plaatselijk Belang 
om samen de vitaliteit van de gemeenschap te behouden, waarbij 
een actieve rol en eigen verantwoordelijkheid van de Vilsterna-
ren wordt gevraagd en gestimuleerd. Bij uitgifte van vrijkomende 
kavels en woningen hebben sociaal en/of economisch gebonden 
Vilsternaren van binnen de grenzen van het landgoed de hoogste 
prioriteit. De communicatie tussen de directeur-rentmeester en 
de (leden van de) Vilsterse gemeenschap verloopt via overleg, de 
website van het landgoed e.d. en is gericht op openheid en een 
constructieve dialoog.
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Voor de periode 2018-2022 zijn de volgende acties geformuleerd:

Landschap
Het landgoed versterkt de voor een deel reeds ontwikkelde huis-
stijl (bv. beukenheggen).
Er wordt een landschapsecologische systeemanalyse opgesteld.

Vastgoedbeheer en gebouwen
Het landgoed neemt, eventueel samen met een door de Vilsterse 
gemeenschap op te richten wooncoöperatie, de ruimte om zich te 
oriënteren en om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen 
qua duurzame woningbouw.

Klimaat
Het energiegebruik door het landgoed wordt nader geanalyseerd. 
Waar mogelijk wordt het vervolgens beperkt. Daarnaast wordt 
door deelname aan de postcoderoos-zonnepanelen het gebruik 
van duurzame energie verhoogd.
De mogelijkheden om meer CO2 vast te leggen bij het beheer van 
bos, natuur en landbouwterreinen worden verkend en waar mo-
gelijk toegepast.

Landbouw
Het landgoed zet de met het project merk Landgoed Vilsteren in-
gezette lijn gericht op een economisch en ecologisch duurzame, 
binnen de structuren van een landgoed passende landbouw voort. 
Dit vertaalt zich o.a. in:
• Het blijven ondersteunen van het merk Landgoed Vilsteren.
• Deelname aan Soil4U.
• Het stimuleren bij pachters richting omschakeling naar een 
economisch en ecologisch duurzamere bedrijfsvoering (bodem-
vruchtbaarheid, biodiversiteit).
• Het bevorderen van de samenwerking tussen landgoed en pach-
ters enerzijds en tussen pachters onderling anderzijds. Op die ma-
nier wordt gewerkt naar een gemengd bedrijf op landgoedniveau.

Recreatie, cultuur en geschiedenis
Het landgoed overlegt over recreatie met betrokkenen als recrea-
tieondernemers, recreanten, gemeenten, toeristische organisaties 
als Vechtdalmarketing e.d.
Het landgoed zal deelnemen aan kunst- en cultuurevenementen 
zoals bv. Kunst onder de Bomen en Kunstroute Ommen.
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Over De Klomp
“Na een dienstperiode bij grote hotelketens in Hong Kong en Am-
sterdam koesterden mijn vrouw Iris en ik dezelfde wens: voor ons-
zelf beginnen. In een groot hotel blijven gasten altijd een nummer, 
ook met excellente dienstverlening. Dat wilden wij anders doen. 
Ik ben geboren en getogen in Oost-Nederland. De kenmerkende 
gemoedelijke sfeer van die omgeving waren voor ons voorwaarde 
voor onze zoektocht naar een kleinschalige onderneming in Over-
ijssel of Gelderland. Zo kwamen wij ook in Vilsteren terecht, waar 
De Klomp werd aangeboden. Het pand was toe aan een verbou-
wing, maar zat vol beloften. De ligging in een pittoreske omgeving, 
rust, ruimte en natuurschoon, alles klopte. Acht jaar en een gefa-
seerde verbouwing later runnen wij een goed lopende onderne-
ming met zestien fulltime- en parttime medewerkers in de keuken, 
de bediening en de huishouding. Er is recent uitbreiding gereali-
seerd met een feest- en vergaderzaal.

Over leven, werken en ondernemen op een landgoed
In het overnametraject acht jaar geleden moesten Iris en ik op ge-
sprek bij de rentmeester en de Raad van Commissarissen (RvC) . 
Daar volgde een pittig gesprek over onze plannen. Toen we een 
half uur buiten waren, kregen we al over de telefoon het volste 

vertrouwen. We hebben een uitstekende verstandhouding met de 
rentmeester, de aandeelhouders en de RvC. Er is weinig officieel 
regulier overleg; als ik nieuwe plannen heb, loop ik even binnen bij 
de rentmeester of volgt een informeel gesprek op de zaak. Ik voel 
geen drempel. Er is volledig open communicatie. 
Waar we voor onze gasten wel eens tegenaan lopen is het gebrek 
aan bewegwijzering. Die is er alleen op papier. Dat kan best mo-
derner en laagdrempeliger, met bijvoorbeeld routemarkering. De 
regels over aankleding van de buitenruimte laten dat echter niet 
toe.

Over samenwerking met de omgeving
Buiten het seizoen om valt het niet altijd mee voldoende publiek 
naar Vilsteren te trekken. Door met onze keuken onderscheidend 
te zijn, lukt het De Klomp wel clientèle te binden. Dat doen we 
onder meer door te kiezen voor lokale, streekgebonden, duurzame 
(boeren)producten. Van lokale en regionale leveranciers betrekken 
we groenten en fruit, zuivel en vlees. Wild komt van onze land-
goedjager. Achter ieder product schuilt een oorspronkelijk sei-
zoensverhaal, wat gasten waarderen. 
Voor het landgoed liggen er nog wel kansen. Met de boerenmarkt 
iedere derde zaterdag van de maand, spelen landgoed, boeren 

De herberg- en restaurantondernemers
Gert-Jan van Lochem is met zijn vrouw eigenaar en uitbater van herberg restaurant De Klomp in Vilsteren.



en bewoners hier al op in. We kunnen ook meer publiek trekken 
met bijvoorbeeld een verruiming van de openingstijden van Land-
goedcentrum Erve Borrink. Begrijp me niet verkeerd; de visie dit 
erfgoed zo goed mogelijk te behouden, steun ik van harte, maar 
als wij als gemeenschap over tien, vijftien jaar ook nog op de kaart 

willen staan, is op onderdelen wat meer flexibiliteit en vooruitgang 
nodig. Denk bijvoorbeeld aan promotie. Wij voorzien daar op di-
verse manieren in als De Klomp, maar het landgoed als geheel kan 
daar ook een rol in spelen. Je moet nu eenmaal wel gedeeltelijk 
mee in de vaart der volkeren.”





Innovatie en experimenten
Actieve deelname aan Soil4U.
Experimenteren met permacultuur (voedselbossen en agro-fores-
try).
Continuering van het regelmatig organiseren van de Vilsterse Boe-
renmarkt.

Behouden van de vitaliteit van de gemeenschap in Vilste-
ren
Het landgoed zal actief meewerken aan het tot stand komen van 
een wooncoöperatie, die eventueel door de Vilsterse gemeenschap 
wordt opgericht, en dus ook aan erfpachtuitgifte aan die woon-
coöperatie.
Samen met de gemeenschap wordt actief gewerkt aan verbetering 
van de vitaliteit van Vilsteren.
De directeur-rentmeester biedt voldoende ruimte voor individueel 
overleg met Vilsterse bewoners, grondgebruikers e.d. over allerlei 
onderwerpen en met name erfpachtbeleid.
Het landgoed zal in nauw overleg met de gemeenschap onder-
zoeken hoe het woningbestand in Vilsteren beheerd moet worden 
om de vitaliteit te ondersteunen en zal actief meewerken aan op-
lossingen.
Er wordt in nauw overleg met de gemeenschap samengewerkt aan 
de instandhouding van de voor de leefbaarheid essentiële elemen-
ten zoals kerk, school en verenigingsleven.

43





45



Colofon

Dit is een uitgave van Landgoed Vilsteren bv.
© 2019

Tekst: Landgoed Vilsteren in samenwerking met Michel Verschoor en Koen van Wijk

Vormgeving en productie: Wietse Bakker / BARD87





  Landgoed             Vilsteren


