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Er gebeurt veel in Vilsteren en er gaat veel gebeuren. Van al deze ontwikkelingen brengen we u graag op de
hoogte en we willen u er graag bij betrekken. De nieuwsbrief is zowel bedoeld voor de inwoners van Vilsteren en
omgeving als ook voor iedereen die belangstelling heeft voor wat er in Vilsteren gebeurt.
Om het eenvoudig te houden en de kosten te beperken worden de nieuwsbrieven alleen digitaal verzonden.
Als u belangstelling hebt kunt u uw emailadres doorgeven aan: info@landgoedvilsteren.nl
Wilt u reageren dan kan dat op: info@landgoedvilsteren.nl, info@herbergdeklomp.nl of richardbloo@hetnet.nl
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u dit melden op: info@landgoedvilsteren.nl

Het Landgoed
Herstel Historische Buitenplaats Vilsteren
Ca. 140 hectare van het landgoed heeft de officiële status van Rijksmonumentale Historische
Buitenplaats. De Historische Buitenplaats is te zien als de samenhang tussen Huis Vilsteren en het er
om heen liggende, ontworpen landschap met enkele gebouwen, de tuin, het park, en enkele
landerijen. Het landgoed heeft voor de Historische Buitenplaats een beheersplan laten maken waarin
per onderdeel bekeken wordt wat de geschiedenis er van is, welke belangrijke elementen nog
aanwezig zijn en hoe de kwaliteit verbeterd kan worden. Het gaat dan niet alleen om herstel van wat
er ooit was, er liggen immers meerdere lagen over elkaar heen en welke kies je dan, maar ook om
het eventueel toevoegen van eigentijdse elementen en het combineren van de verschillende lagen
vanuit het verleden.
De bedoeling is de komende ca. 15 jaar de in het plan opgenomen maatregelen uit te voeren. 2 jaar
geleden is hiermee gestart toen het voorplein van Huis Vilsteren op enkele punten is aangepast
(uitgraven oude ijsvijver, open maken zichtas richting Stuwepad, een ander maaibeheer met meer
bloemen in het gazon ). Dit voorjaar zijn er weer twee deelgebieden aangepakt. Het betreft:
De Achterste Steren, het verborgen sterrenbos, tegenover camping de Moat aan de Tolhuisweg 15
(verlengde van de Vilsterseweg oftewel de doorgaande weg van Vilsteren naar Dalfsen), is weer
zichtbaar gemaakt. Delen van het oude sterrenbos die nog terug te vinden waren zijn in ere hersteld.
Zo willen we geleidelijk aan de wandelparken in Vilsteren opknappen. Op meerdere plekken in
Vilsteren waren sterren bossen, dat was in de 18de eeuw de gebruikelijke wijze om bossen aan te
leggen, zij werden zowel voor de houtteelt als voor de jacht gebruikt. De houtteelt was in die tijden
vaak in de vorm van eiken hakhout, dat werd iedere 10 tot 15 jaar gekapt en als brandhout gebruikt,
de schors werd gebruikt in de leerlooierijen. Dit hakhout werd vervoerd over het water en werd
ingeladen bij de Eekloods, de plek waar nu het jaarlijkse Paasvuur is.
Bij de Kluizenaarshut, de plek voor contemplatie en innerlijke overwegingen, is de trap naar het dal
en het pad erdoorheen gerestaureerd. U kunt daar dus weer afdalen en tot diepe gedachten komen,
om vervolgens weer op te stijgen naar hoger sferen. Het hartvormige bord op de Kluizenaarshut
verwijst ook naar deze gedachte: (cor) contritum et humiliatum deus non despicies, vertaald, een
verdrukt en vernederd hart veracht gij God niet. Een passage uit een psalmtekst ( psalm 51, vers 19).

Merk Landgoed Vilsteren
Het doel is het ontwikkelen van een duurzame landbouw in een oud cultuurhistorisch landschap, en
de instandhouding van werkgelegenheid op het landgoed in de sociale context.
Het ontwikkelen van een merk is een proces met een lange looptijd. Het vraagt nu eenmaal tijd om
na te denken en te onderzoeken samen met alle betrokkenen wat je met een dergelijk merk kunt
doen, hoe je zou kunnen samenwerken en vooral ook om een onderling vertrouwen op te bouwen.
We hebben nu geconcludeerd dat er draagvlak is onder de boeren, dat er een markt is voor de
producten en heel concreet dat er boeren zijn die aan de slag willen met het ontwikkelen van een
product. De eerste concrete stappen zijn gezet, op de Grote Es is spelt gezaaid, op het Schaddeveld
(een schadde is een heideplag) langs de Oude Hammerweg is haver ingezaaid, maar ook het voor
Nederland nieuwe gewas quinoa. Er komt een brede bloemrijke akkerrand langs, lekker voor de bijen
en leuk om naar te kijken. Met het beweidingssysteem Pure Graze wordt geëxperimenteerd.
De producten zijn niet alleen heerlijkheden die door de maag gaan maar het betreft ook activiteiten
zoals gastvrijheid, recreatie, het ontvangen van mensen etc. Andere landgoedproducten die al lopen
zijn de lezingen en debatten georganiseerd door de Denkers in Vilsteren, en de landgoedconcerten in
kerk en Landgoedcentrum.
Het Landgoedcentrum
Het Landgoedcentrum is het centrum van steeds meer activiteiten, en wordt ook steeds beter door
bezoekers bezocht.
Daar vindt de start van het nieuwe seizoen plaats op vrijdag 2 mei. We markeren dat met de opening
van de tentoonstelling “Molukkers in Vilsteren”, die er het hele seizoen te zien zal zijn. Het seizoen
loopt van mei tot en met september. Het landgoedcentrum is in de maanden mei, juni en september
geopend om donderdag- en zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. In de maanden juli en augustus
komt daar de woensdagmiddag bij (ook van 13.30 tot 16.30 uur).
Dat het Landgoedcentrum zo vaak open kan zijn is te danken aan de grote inzet van onze vrijwilligers,
die u met grote gastvrijheid ontvangen. In het Landgoedcentrum is informatie te vinden over het
landgoed, er kan wat gedronken worden en de Landgoedwinkel kan bezocht worden.
Tentoonstelling “Laarbrug, een geschiedenis in beelden”
De plaats waar nu camping Laarbrug gevestigd is (Vilsterseweg 1 bij de onderdoorgang van de
provinciale weg Raalte – Hoogeveen), kent een indrukwekkende en bewogen geschiedenis.
Voorheen was het een kamp van de Nederlandse Arbeidersdienst,(NAD), het werkverschaffingkamp
Laarbrug. In de tweede Wereldoorlog werd het gebruikt voor de Arbeitseinsatz, een verplichte
werkinzetdienst voor mannen en vrouwen. Vlak na de oorlog heeft het kamp gediend als
interneringskamp voor NSB-ers, SS-ers. Van november 1946 tot december 1947 was hier de School
voor militaire Lichamelijke Opvoeding gevestigd, ook wel “De Sportschool” geheten. In 1949 kregen 6
gezinnen uit kamp Arriën onderdak in kamp Laarbrug. De staande poeren voor de ingang van het
kamp, het Keienpad en een waterput, door de Duitsers aangelegd, en een deel van een servies van
het NAD, zijn de overgebleven sporen uit deze woelige periode.
Op 12 mei 1951 kreeg burgemeester C.P. van Reeuwijk bericht dat binnen enkele dagen de aankomst
van het schip de Asturias werd verwacht en dat de (Zuidoost) Molukse passagiers van dit schip onder
meer in het voormalige werkverschaffingkamp Laarbrug in Ommen ondergebracht moesten worden.
Het opvangkamp Laarbrug, later woonoord Laarbrug genoemd, bestond uit houten, tochtige en
vochtige barakken. Barakkenkamp Laarbrug is uiteindelijk omgetoverd tot een mooie, bijzondere
camping, Camping Laarbrug.
Gedurende het zomerseizoen (mei t/m september) is er in het landgoedcentrum een expositie over
de geschiedenis van Laarbrug. De expositie is te bekijken op de normale openingstijden van het
landgoedcentrum (zie vorige item).
Gekoppeld aan de expositie zullen er gedurende de zomer nog enkele activiteiten georganiseerd
worden. Zo zullen er enkele lezingen, een excursie (13 september), een fietstocht (30 augustus) en

een workshop batikken/wasschilderen (11 juli) gehouden worden. Daarnaast zullen er educatieve
activiteiten zijn voor scholen. Tot slot zal er op zaterdag 5 juli tijdens het traditionele Dagje Mooi
Vilsteren extra aandacht voor Laarbrug zijn. Meer informatie over de activiteiten (hoe aanmelden,
kosten, tijdstippen e.d.) is binnenkort te vinden op de onlangs vernieuwde website van het landgoed
(www.landgoedvilsteren.nl).
De expositie en bijhorende activiteiten worden georganiseerd door de eigenares van Camping
Laarbrug, enkele voormalige bewoners uit de Molukken, enkele vrijwilligers en Landgoed Vilsteren.
Landgoedwinkel
De verkoop van streekproducten hebben we van de molen nu verplaatst naar het Landgoedcentrum.
Hier hebben we meer ruimte en kunnen we meer laten zien. De winkel volgt de openingstijden van
het landgoedcentrum.
Brood uit houtgestookte oven
Naast het Landgoedcentrum gaat Ben Effing regelmatig op de zaterdagen brood bakken in een
houtgestookte oven. Dit brood wordt in de winkel verkocht. Bakker Ben gebruikt oude graansoorten
zoals spelt en gebruikt geen gist maar oerdesem.
Molen
Ook in de molen is een grote groep vrijwilligers, gidsen en molenaars, actief om de molen draaiende
en toegankelijk te houden. Zij zijn onmisbaar om dit oude instrument in beweging te houden.
Er wordt nu nagedacht om op de molen meer activiteiten te ontwikkelen op het gebied van malen
voor menselijke consumptie en educatie. Het zou heel mooi zijn als de molen weer een vitale rol kan
gaan krijgen in een klassieke Vilsterse context.
Om dit alles iets makkelijker te maken zou het fijn zijn als er iets meer molengidsen zouden zijn. De
Stichting Vrienden Vilsterse Molen roept belangstellenden op om zich te melden bij de secretaris Jos
Jutten: jos.jutten@hetnet.nl
Voor bezoekers hanteert de molen dezelfde openingstijden als het landgoedcentrum. Alleen komt
daar de tweede zondag van de maand bij.
Nieuwe website
De website van het landgoed is onlangs geheel vernieuwd. Er is informatie te vinden over de
geschiedenis van het landgoed, het beheer, nieuwsfeiten, de activiteitenagenda, de mogelijkheden
voor bezoekers e.d.. Een nieuw element is de seizoenstip. Onder deze titel wordt elk kwartaal een
nieuwe tip gegeven over een favoriete plek op het landgoed. De tips van voorgaande kwartalen
blijven in een archief op de website staan.
De website is te vinden www.landgoedvilsteren.nl
Natuurontwikkeling Laarbrug
Doordat het niet zo goed te zien is vanaf de weg zal het waarschijnlijk niet bij iedereen bekend zijn
dat er bij de Regge bij Laarbrug natuurontwikkeling heeft plaatsgevonden. Gekoppeld aan een groot
restauratieproject van Landgoed het Laar is de Regge ter plaatse een stuk verlegd en zijn er
natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. Het is zeker de moeite waard om er eens te gaan kijken. Het
mooiste is dit te combineren met een wandeling over het Laar want vanaf die kant zijn de
veranderingen het beste te zien.
Dorpsverwarming
Het landgoed is bezig met een project waarbij bekeken wordt wat de mogelijkheden zijn van de inzet
van biomassa voor de verwarming van Vilsteren. Er zijn in het land al diverse op biomassa gestookte
ketels, maar deze zijn meestal slechts voor een of enkele gebouwen. In dit onderzoek wordt ook
gekeken naar de mogelijkheden te komen tot een soort dorpsverwarming op lokale biomassa. In

eerste instantie wordt er vooral gekeken naar wat de mogelijke vraag aan energie zou zijn, hoeveel
energie uit de beschikbare biomassa te halen is, hoe je iets dergelijk zou moeten organiseren, of het
geheel financieel aantrekkelijk te maken is, of je een dergelijk systeem langzaam kunt opbouwen
e.d.. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door subsidies van de Provincie Overijssel en het Bosschap
en een eigen bijdrage van het landgoed. Over de uitvoering vindt overleg plaats met de stuurgroep
Duurzaam Vilsteren.
Landgoedhekken
Het landgoed wil de herkenbaarheid in het veld vergroten, een versterking van de huisstijl als het
ware. De meeste mensen weten wel dat je aan de kleur van de luiken op de oude gebouwen als
boerderijen kunt zien op welk landgoed je zit. In Vilsteren proberen we echter ook op andere
manieren het landgoedbeeld te versterken. Zo kan de bevolking in Vilsteren al jaren lang gratis
beukenplantsoen van het landgoed krijgen voor het aanleggen van heggen.
Op dit moment wordt gewerkt aan nieuwe stap om de herkenbaarheid te vergroten. Er wordt op dit
moment eerste versie van een landgoedhek gemaakt. De bedoeling is dat er in eerste instantie op 8
plekken dergelijke hekken gaan komen. Het gaat dan om plekken als de ingang van de Tip, bij het
stationsperceel, aan het eind van de Siegersteeg bij de Mars e.d.. Er komen grote hekken en enkele
kleinere (bv. in de heg naast het Wim Ottepad naar de molen). De hekken worden van Robinia
gemaakt en op de hekken komt een naam van de plek waar ze staan. Ook het wapen van het
landgoed zal er in verwerkt zijn.
Open tuin Huis Vilsteren
In de maand juni zal op zaterdag 21 en 28 juni de tuin geopend van 11.00 tot 16.00.
En ook op zaterdag 5 juli, tijdens het Dagje Mooi Vilsteren van 11.00 tot 16.00.

Herberg De Klomp
De lente is aangebroken, dus het terras van De Klomp is alweer geopend. Een
mooier voorseizoen dan deze kunnen wij ons niet wensen. Heerlijk om iedereen
weer lekker buiten bezig te zien. Ook de eerste asperges zijn er alweer. Het
seizoen van Ernie van der Kolk is vroeg begonnen dit jaar. Op 18 mei
organiseert De Klomp in samenwerking met Ernie van der Kolk en Wijnhandel
Van Der Beek uit Ommen een asperge wijn-spijs proeverij. Tijdens deze
proeverij zullen wij passende wijnen schenken, maar laten wij u ook ervaren
waarom bepaalde wijnen juist niet passen bij gerechten. Een leuke, lekkere
en leerzame avond dus. Reserveren kunt u via email (info@herbergdeklomp.nl)
of telefonisch (0529-459000).
Verder heeft De Klomp vanaf April een nieuwe kaart. Wederom spelen producten
uit het Vechtdal de hoofdrol. Kijk dus gerust eens op onze website wat voor
lekkers Bert en zijn team voor u kan bereiden.
Geniet van het mooie voorjaar!
Met gastvrije groet,
Iris & Gert-Jan

Plaatselijk Belang
Plaatselijk Belang behartigt de belangen van de gemeenschap Vilsteren en omgeving, en heeft zich
de afgelopen tijd veel bezig gehouden met de ondertunneling van de N348.

Met de gemeente praten we vervolgens over het onderhoud van wegen, bermen, sloten etc., maar
ook over gladheidsbestrijding en openbare verlichting. Het motto van de gemeente is : “naar
vraaggericht beheer met ruimte voor participatie”.
Op 11 maart hield Plaatselijk Belang haar jaarlijkse Ledenvergadering, dit is de grote jaarvergadering
van het dorp waar de Vilsternaren, de gemeente Ommen en het Landgoed bij elkaar komen om in
alle openheid van gedachten te wisselen en zaken te bespreken.
We hebben een nieuwe website www.plaatselijkbelangvilsteren.nl
Daarop vindt u actuele informatie over allerlei kwesties die spelen in en rondom het dorp. Een
voorbeeld is het bericht van de Gasunie aan het bestuur van Plaatselijk Belang over de korte
brandmelding van 7 april, en informatie over het verzamelen van snoeiafval voor het Paasvuur, etc
etc.

Activiteitenagenda.
Een digitale nieuwsbrief als dit kan nooit een actuele agenda hebben. Hij is immers al verouderd
tegen de tijd dat u hem leest. Voor een goede agenda die telkens actueel gehouden wordt en waarbij
per activiteit meer informatie wordt gegeven vindt u op de website onder de knop ‘Agenda’ in de
bovenste balk.
Dit neemt niet weg dat hier vast enkele aanbevelingswaardige activiteiten genoemd worden zoals:
- Zondag 20 april (Eerste Paasdag) Paasvuur bij de Eekloods, vertrek vanaf Willibrorduskerk
- Vrijdag 2 mei Opening tentoonstelling “Laarbrug, een geschiedenis in beeld” en van het
zomerseizoen in het landgoedcentrum (aanvang 15.30 uur)
- Zaterdag 5 juli Dagje Mooi Vilsteren
Meer informatie kunt u vinden op de websites:
Landgoed Vilsteren: www.landgoedvilsteren.nl
Herberg De Klomp: www.herbergdeklomp.nl
Plaatselijk Belang: www.plaatselijkbelangvilsteren.nl
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