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Landgoed Vilsteren, met een geschiedenis die teruggaat tot in de 14de eeuw, is volop in ontwikkeling. 'Juist om
het waardevolle oude te behouden, moet je vernieuwen,' zegt mede-eigenaar Liesbeth Cremers. Dat is dan ook
precies wat er de laatste jaren gebeurt. Vilsteren experimenteert met inventieve, innoverende instrumenten die
het landgoed economisch, ecologisch en sociaal nieuw leven inblazen en blakend van gezondheid de toekomst
in loodsen. Het doet dit zoveel mogelijk in samenwerking met partners als waterschap, overheid, natuur- en
milieuclubs, recreatieondernemers, Staatsbosbeheer en LTO. 'Wateropgaven, klimaatverandering, verrommeling
van het landschap, stikstofproblematiek, energietransitie, alles komt tegelijkertijd op ons af,' zegt Liesbeth
Cremers, 'en we moeten die opgaven in hun samenhang aanpakken. Een gebiedsgerichte aanpak biedt daarvoor
de beste kansen, en het landgoedmodel is een prima voorbeeld.'
Kleine biografie
Landgoed Vilsteren, een Natuurschoonwet BV met een rentmeester en dertig aandeelhouders-eigenaren, beslaat 1053
hectare tussen Dalfsen en Ommen. In pacht uitgegeven landbouwgrond beslaat 40 procent, 60 procent is bos en natuur.
De rivieren Vecht en Regge zijn belangrijk in de waterhuishouding. Deel van het landgoed is - uniek voor Nederland een dorp met een kerk en pastorie, een herberg en een schooltje en enkele bedrijven. Vroeger hadden pachters recht op
een deel van alle soorten grond: hoger gelegen gronden (essen) voor akkerbouw, hooilanden langs de Vecht, en woeste
gronden waar schapen en koeien graasden. In de jaren zeventig vond voor het eerst een ruilverkaveling plaats. In 2021
telt Vilsteren negen melkveehouders en een akkerbouwer, allen met bijna al hun land op het landgoed.

Perspectief
Rond 2010 kwam hier het denken over nieuwe landbouwvormen op gang, deels door toenemende bodemuitputting,
deels ook door de klimaatcrisis die problemen als CO2-uitstoot en droogte op de agenda zette. Schaalvergroting, de in
Nederland gangbare respons op agrarische problemen, was voor Vilsteren geen optie. Het is allesbehalve een remedie
tegen bodemuitputting; bovendien staan hier kleinschaligheid, cultuurhistorische waarden en een vitale
boerengemeenschap hoog in het vaandel. Zonder gemeenschap geen landschap, is het devies.
In 2015, het Jaar van de Bodem, schiet Soil4U uit de startblokken als een samenwerkingsverband van de landgoederen
Bingerden, Grootstal en Vilsteren. Zij besluiten op hun grond stappen te gaan zetten naar natuurinclusieve, kleinschalige
kringlooplandbouw met korte voedselketens, meervoudige waardecreatie en versterking van het cultuurhistorische
landschap. Richtlijn is een visie op het landgoed waar zelfstandige ondernemingen in samenhang met het
overkoepelende landgoed een nieuw soort gemengd bedrijf ontwikkelen waarin kringlopen van grondstoffen en
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reststromen tot stand komen, en waarin men op alle niveaus zoekt naar synergie. Nieuwe, ecologisch geïnspireerde
agrarische werkwijzen als voedselbos, pluktuin en agroforestry completeren het mozaïek van activiteiten.
Ook op gebiedsniveau hechten de landgoederen veel waarde aan een brede samenwerking, als voorwaarde voor een
toekomstbestendig en veerkrachtig landschap dat waarde heeft voor alle betrokkenen. De praktische invulling van
Soil4U en uitwerking naar concrete activiteiten is op elk van de drie landgoederen verschillend, aangepast aan lokale
omstandigheden.
Zoekproces tussen pachter en verpachter
Bij de ondernemers op Vilsteren was energie ontstaan door het project Ruimte voor de Vecht, waarbinnen onder meer
het merk Landgoed Vilsteren was gelanceerd voor producten afkomstig van het landgoed. De activiteiten in het kader
van Soil4U leverden allereerst meer bewustwording en kennis op over de noodzakelijke transitie naar andere vormen
van landbouw, onder meer onder melkveehouders.
In mei 2018 werd concrete invulling gegeven aan de beweging die op het landgoed was ontstaan.
Op bedrijfsniveau organiseerde landgoed Vilsteren keukentafelgesprekken. Deze dienden om landgoedeigenaar en
pachtboeren kennis te laten maken met elkaars zorgen en perspectieven, en om te komen tot een 0-meting van de
bedrijven met het oog op kringlooplandbouw. Dit zoekproces en onze lessen zijn beschreven in tijdschrift Bodem in het
artikel ‘Een duurzame bodem onder landgoederen (Verhoeven et al, 2020).
Op landgoedniveau werkte Landgoed Vilsteren samen met onder meer het Waterschap aan een landschapsecologische
systeemanalyse (LESA). Dit onderzoek, afgesloten in februari 2019, leverde kennis over de geschiedenis van bodem,
waterhuishouding en gebruik, en bevatte aanbevelingen en handvatten voor een beter op de omstandigheden
toegesneden grond- en watergebruik. De LESA bleek in diverse latere activiteiten waardevol, bijvoorbeeld voor de
locatie- en plantkeuze voor twee voedselbossen en voor het project Watermaatregelen in samenwerking met het
Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Aanpak zoekproces met verpachter en pachters
Nieuw pachtcontract
Nadat een lang gewenste kavelruil tussen drie bedrijven door het Landgoed was opgepakt en uitgevoerd, kwam er op
Vilsteren ruimte voor het uitvoeren van de ontwikkelde plannen en het smeden van nieuwe.
Een grote stap in deze tweede fase, die liep van mei 2018 tot mei 2021, was de toewijzing aan bedrijven van
landgoedgronden onder een nieuw, geliberaliseerd pachtcontract. Het is een overeenkomst met ruimte voor maatwerk
en voortschrijdend inzicht, waarin de pachter enerzijds langetermijn-zekerheid krijgt, anderzijds gestimuleerd wordt te
verduurzamen. De grond wordt voor minimaal 12 jaar verpacht, op duurzaamheidsvoorwaarden die zijn geconcretiseerd
in 14 criteria. Als de boer na 12 jaar minimaal 51 % van een totaal aantal te scoren punten heeft
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Lessen
voor verpachtende grondeigenaren, zoals landgoederen, overheden en bijvoorbeeld natuurorganisaties
uit het artikel ‘Een duurzame bodem onder landgoederen’, Verhoeven et al, 2020 (tijdschrift Bodem)
•
Steek veel tijd in onderlinge gedachtewisseling, ideeënvorming en begripsvorming.
•
Respecteer diversiteit. Diversiteit is het uitgangspunt, duurzaam bodembeheer het gezamenlijke doel.
•
Start initiatieven of deelprojecten met voorlopende pachters en experts.
•
Kom tot gezamenlijke doelen en beelden rondom duurzaam bodembeheer.
•
Zorg voor inhoudelijke experts als gesprekspartner voor de boeren, die ook de tijd krijgen om vertrouwen op te
bouwen en met de ondernemers een aantal denk-slagen te doorlopen.
•
Duurzaamheid kent vele aspecten. We raden aan duurzaam bodembeheer als belangrijke basis te beschouwen
en te focussen op initiatieven die daaraan bijdragen.
•
Pachters en landgoederen kunnen rond duurzaam bodembeheer meer samen optrekken richting overheden.
Denk aan het wegnemen van belemmeringen die pachters in de weg kunnen zitten, zoals een lobby voor het
mogelijk maken van bovengronds uitrijden van mest, en aan het creëren van stimulansen zoals het gezamenlijk
ontwikkelen van ecosysteemdiensten.
•
Landgoederen zijn proeftuinen voor het praktisch uitwerken van de grote klimaatopgaves en het gebiedsgericht
werken
•
Het is raadzaam een klein kernteam te formeren, met bijvoorbeeld de landgoedeigenaar, een
vertegenwoordiger daarvan, een rentmeester, een landbouwexpert en iemand met proceservaring. De concrete
invulling zal per situatie verschillen, afhankelijk van de grootte van het landgoed, de juridische structuur en de
aanwezige expertise.

behaald, wordt het contract verlengd. De Grondkamer keurde het pachtcontract goed, en inmiddels is met zeven
pachters zo'n overeenkomst gesloten voor in totaal 67,5 ha.
Extra winst zit in de publiciteit die het nieuwe pachtcontract genereerde. Er verschenen artikelen in de Boerderij, het
Vakblad voor Agrarisch recht en in de Landeigenaar; en er zijn lezingen gegeven aan landgoederen, de
rentmeestersopleiding, aan studenten en de Vereniging Agrarisch Recht.
Korte keten
Het productmerk 'Landgoed Vilsteren', tot stand gekomen in het kader van het programma ‘Ruimte voor de Vecht’ en het
project ‘Boeren in het Vechtdal’, bestaat sinds 2016. De omvang van het landgoed en het kleinschalige landschap stellen
grenzen aan de mogelijkheden voor bedrijfsuitbreiding; het landgoedmerk betekent voor de boeren een extra
verdienmodel en sluit aan bij de groeiende consumentenvraag naar lokaal geproduceerd kwaliteitsvoedsel, dat door
verkoop zonder tussenhandel voor een eerlijke prijs aangeboden kan worden. Het huidige assortiment bestaat uit
lamsvlees, rundvlees, speltpannenkoekmeel en -pasta's, en honing. Het landgoedmerk kreeg vanaf 2018 een boost door
de maandelijkse boerenmarkt op Vilsteren, waar naast producten met het landgoedmerk ook regionale producten en
specialiteiten verkocht worden.
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Ecologische landbouwvormen
Landgebruik moet de bodem niet uitputten maar juist verbeteren en voeden. Dat is het uitgangspunt van alle nieuwe
landbouwvormen die op Vilsteren in gang zijn gezet. Dat leidt niet alleen tot duurzaamheid maar ook tot diversificatie van
de bedrijfsvoering, waarbij samenwerking met onderwijspartijen educatieve meerwaarde geeft.
In concreto zijn er halverwege 2021 vijf nieuwe agrarische activiteiten. Een melkveehouderij die al onderweg was naar
een biologische bedrijfsvoering en een bezoekersruimte heeft ingericht, heeft een pluktuin voor zacht fruit geplant,
primair voor beleving en educatie van schoolklassen. Ten tweede wordt een hectare gemengd bos getransformeerd in
voedselbos, waar bezoekers over een paar jaar fruit, blad en noten kunnen verzamelen. Op het akkerbouwbedrijf
hebben studenten van de Universiteit Wageningen een ontwerp gemaakt voor agroforestry: een combinatie van land- en
bosbouw. Stroken uien en andere akkerteelten worden afgewisseld met stroken notenbomen. Rond de bomen groeien
struiken en vaste kruiden die voedsel en biodiversiteit opleveren, specifiek met het oog op predatoren voor de plaag
trips. De boer beheert de akker, het landgoed de bomen en kruidenstroken. De aanplant is halverwege.
De vierde actie betreft bevordering van biodiversiteit op het landgoed als geheel, met een focus op de overgangen
tussen bossen, weilanden en akkers, in totaal 50 km aan perceelranden. Het Randenplan voorziet in voederhagen voor
vee en in habitat voor insecten die pesticidegebruik reduceren. Het project, onderbroken door de Corona-pandemie, is
juni 2021 weer opgepakt.
Tot slot worden, na drie droge zomers op rij, in samenwerking met het Waterschap Drents Overijsselse Delta, bij drie
boerenbedrijven (één buiten het landgoed) mogelijkheden onderzocht voor maatregelen tegen verdroging, misschien in
de vorm van kleine boerenstuwen.

Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen
Soil4U profileert zich inmiddels als praktijkplatform. Dat impliceert ook uitdragen van resultaten en gedachtegoed, op de
eerste plaats onder landgoederen en particuliere grondbezitters. Daartoe is in oktober 2019 in samenwerking met de
Federatie Particulier Grondbezit het Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen opgesteld en gelanceerd. Inmiddels is het
ondertekend door 140 landgoederen, goed voor ruim 150.000 hectare. Zij vragen de overheid klimaatmaatregelen op
particuliere gronden te faciliteren en bieden aan zich in te spannen voor natuurgerichte landbouw en kwaliteitsrecreatie
op hun grond, en bomen en hagen te planten - niet te versmaden in een tijd waarin de overheid in het kader van de
bossenstrategie naarstig zoekt naar terreinen voor bosaanplant. In november 2020 initieerde landgoed Vilsteren een
nationale boomplantactie.
Voor ondertekenaars van het Manifest (en andere belangstellenden) organiseert Soil4U Community of Practice (CoP)
bijeenkomsten, waarin men informatie uitwisselt en discussieert over het gedachtegoed en de in gang gezette transities.
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Ecodiensten
In 2020 was een nieuwe grote stap het pilotproject Ecodiensten. Uitgangspunt is dat, willen boeren niet kopje-onder
gaan in het geweld van alle milieumaatregelen, er nieuwe sturings- en verdienmodellen moeten komen. Het Planbureau
voor de Leefomgeving schrijft dat het merendeel van de boeren stappen wil zetten op duurzaamheidsgebied, als zij
daarvoor betaald worden. Op landgoed Vilsteren heeft dat inzicht geleid tot het project Ecodiensten. Het idee is simpel:
boeren worden beloond voor duurzame prestaties als stikstofreductie en klimaatadaptatie. De uitwerking vergt natuurlijk
creativiteit, wetenschap en wilskracht, want hoe formuleer je de criteria, hoe hoog leg je de lat, en waar komt het geld
vandaan? Over de criteria en de lat heeft zich in opdracht van het ministerie van LNV een groep experts gebogen, met
als resultaat een white paper (juni2021) met de titel Integraal sturen op doelen voor duurzame landbouw via Kritische
Prestatie Indicatoren (KPI's). Het document presenteert een puntensysteem waarop het Ecodienstenproject goed
aansluit – waarmee Vilsteren/het Vechtdal een van de proefgebieden werd voor het ministerie – en dat ook soortgelijke
initiatieven bij melkfabrieken incorporeert (zoals On the way to planet proof). KPI’s kunnen fungeren als een taal waarin
duurzaamheidsprestaties worden gewaardeerd.
De Ecodiensten-pilot omvatte zeven boeren, waarvan vier buren van het landgoed; in juni 2021 ontvingen zij uit handen
van de Overijsselse gedeputeerde hun eerste financiële prestatiebeloning.
Een ander spoor, met beloning voor de boer in de vorm van ruimte in wet- en regelgeving - vaak aantrekkelijker, ook
financieel - , wordt najaar 2021 verder onderzocht.

Bezoek minister Schouten aan boerenbedrijf op Vilsteren
Bedrijf, landgoed, regio
Grensoverschrijdende opgaven vragen om een grensoverschrijdende aanpak en landgoed Vilsteren is daarmee actief op
verschillende niveaus.
Op landgoedniveau groeit de onderlinge samenwerking, boeren voelen zich gestimuleerd doordat ze er niet alleen voor
staan en via het Ecodienstenproject maatschappelijke waardering krijgen. Het aantal boeren dat wil verduurzamen
groeit. In het kalverproject De Mars laten twee boeren stierkalfjes grazen op perceel De Mars. Deze stierkalfjes,
voorheen 'restproduct', worden nu ingezet als vleesvee (met de boerenmarkt als aantrekkelijk verkooppunt) en hoeven
niet meer het erf af. De koeien worden geïnsemineerd met een vleesras zodat ze naast melk ook vlees leveren.
Op gebiedsniveau heeft Vilsteren het geluk in een provincie te liggen die zich ontvankelijk betoont voor duurzame
initiatieven, en voor de gebiedsgerichte samenwerking waarvoor het landgoed zich hard maakt. Zo blijkt Ruimte voor de
Vecht, onderdeel van het landelijke Ruimte voor de Rivierprogramma, een vruchtbare voedingsbodem. In het breed
bestuurlijk overleg schuiven naast landgoed Vilsteren provincie, gemeenten, waterschappen, natuur- en
milieuorganisaties, recreatieondernemers, Staatsbosbeheer en LTO aan. ‘Rond de watermaatregelen zit een wolk van
mogelijkheden voor landbouw, natuur en recreatie,' zegt Liesbeth Cremers. 'Ik heb daar het Manifest Klimaatrobuuste

Soil4U Vilsteren fase 2 – Publieksrapportage 6

Landgoederen op tafel gelegd en me sterk gemaakt voor het “landgoedmodel”: gebiedsgericht, integraal werken,
opgaven met elkaar verbinden en bottom-up aanpakken.'
Een andere gebiedsgerichte activiteit is de in oktober 2020 mede door Vilsteren georganiseerde bijeenkomst 'Toekomst
van het Vechtdal'. Berno Strootman, (inmiddels ex-)Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, ontvouwde daar een
gebiedsvisie gebaseerd op 'Panorama Nederland'. Hij bepleitte vervlechting van rentmeester- en koopmanschap bij de
aanpak van vier urgente maatschappelijke opgaven: energietransitie, woningbouw, klimaatadaptatie en
kringlooplandbouw. Terwijl veel mensen zich laten ontmoedigen door de omvang en complexiteit van die opgaven, laten
de ervaringen van landgoed Vilsteren, Soil4U en het Vechtdal zien dat er wel degelijk resultaten te boeken zijn op deze
lastige dossiers, zegt Liesbeth Cremers.
Wat leren we uit het Soil4U project in Vilsteren? Onze lessen en oproepen
•
Een bottom-up proces met gebruikmaking van expertise uit het gebied is essentieel om mede-eigenaarschap te
ontwikkelen.
•
Als het gaat om leefbaarheid van de eigen omgeving, kun je zelfs bij tegenstrijdige belangen samenwerken. Dat
laten we zien in het Vechtdal. Omdat het grote geheel voorop staat, lukt het op gebiedsniveau coalities aan te gaan
die het sectorale denken overstijgen en ontstaat ruimte voor ongebruikelijke cross-overs en slimme oplossingen.
•
Kennis en inzichten over de bodem en het watersysteem zijn een cruciale basis bij het maken van keuzes over
inrichting en maatregelen.
•
Voor onderling vertrouwen moeten eerst pijnpunten uit het verleden worden opgelost. Vervolgens is nodig te denken
vanuit de wensen en de noden van de bewoners en gebruikers.
•
Een gebied rond een watersysteem lijkt een goede maat te zijn voor gebiedssamenwerking.
•
Een brede, integrale visie als Panorama Nederland en mensen die werken vanuit die visie - zoals Rijksadviseurs
voor de fysieke leefomgeving - kunnen veel betekenen voor gebiedsprocessen.
•
Een landgoed is geen museum, het buitengebied ook niet. Maar we moeten voorkomen dat het buitengebied gezien
wordt als 'restruimte' waar altijd plek genoeg is voor bijvoorbeeld zonne-energie of woningbouw. Dat betekent dat
we actief moeten toewerken naar een buitengebied dat gezond voedsel produceert, energie levert en economisch
vitaal is, in een mooi landschap.
•
Die landbouw moet een gezond verdienvermogen hebben, deels via eerlijke betaling door consumenten, deels via
door de samenleving betaalde ecodiensten.
•
Het doel, een bestendige toekomst, moet goed voor ogen worden gehouden, onder meer bij het wegnemen van
belemmeringen of weerstand.
•
De hobbels van wet- en regelgeving die er altijd zullen zijn, zijn bespreekbaar met overheden die hetzelfde doel
nastreven. De ervaring met het nieuwe pachtcontract en het ecodienstenproject leert dat flexibiliteit en ruimte voor
voortschrijdend inzicht meer duurzaamheid opleveren dan strakke handhaving.
•
Het landgoedmodel is een goed voorbeeld van het in samenhang aanpakken van complexe materie, waarbij niets
zich ontwikkelt ten koste van een andere functie en alles in onderling evenwicht beweegt naar een bestendige
toekomst.
•
Alles is altijd in beweging, daarom moeten we ervoor oppassen beoogde doelen en middelen in beton te gieten.
Tot slot, Vilsteren werkt door
We zijn er nog niet. Op basis van de resultaten, bewegingen en nieuwe samenwerkingen gaat Vilsteren door, onder
meer met het project Ecodiensten. Voor ons is het verdienvermogen van de duurzame boer die ons landschap versterkt
de eerste prioriteit, vandaar dat we oproepen mee te 'stapelen’, zodat duurzaamheid steeds meer loont. Wij doen dat
samen in het Vechtdal en werken onder meer aan de oprichting van een gebiedsfonds. Ook zijn we bezig met een
Erfgoeddeal om te komen tot slimme cross-overs in het Vechtdal.
Vilsteren blijft binnen het platform Soil4U actief werken aan de ambities van het Manifest Klimaatrobuuste
Landgoederen. We willen andere landgoederen, overheden en organisaties inspireren en oproepen tot samenwerking
aan een duurzame bodem, een mooi landschap en een toekomstbestendige leefomgeving.
Liesbeth Cremers, landgoed Vilsteren
Fransjan De Waard, Eetbaar Landschap
Daan Heurkens, Boerenverstand
Suzan Klein-Gebbink, Advies Projecten Facilitatie
Liesbeth Sluiter, journalist
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Meer weten en meedoen?
Geef u op voor de Nieuwsbrief van Soil4U.
www.soil4u.nl
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Publicaties en links
1. Artikel tijdschrift Bodem: Een duurzame bodem onder landgoederen (Verhoeven et al, 2020)
2. Toelichting over het flexibele pachtcontract (2019)
3. Artikel Boerderij: Langjarige pacht als beloning voor duurzame boer (februari 2020)
4. Artikel Vakblad voor Agrarisch Recht: Hugo Vernhout: ‘Ik wil graag de discussie over de transitie naar een duurzame
landbouw verder brengen’ (2020, nr 3) (link)
5. Samenvatting Landschapsecologische Systeemanalyse (LESA) op Vilsteren (2020)
6. Artikel in Nieuwe Oogst: Boeren landgoed Vilsteren groeien in veelzijdigheid (9 augustus 2021)
7. Artikel in De Landeigenaar: Landgoed bij uitstek geschikt voor gebiedsgericht en duurzaam werken (Sluiter, juni
2021)
8. Het Randenplan
9. White paper: Integraal sturen op doelen voor duurzame landbouw via KPI’s (Wageningen UR, 2021)
10. Panorama Vechtdal door Berno Strootman, presentatie tijdens het online symposium ‘Toekomst van het Vechtdal’
op 6 oktober 2020: hier op film, hier in sheets, hier een verslag
11. Opinieartikel in Boerderij: “Boeren in Vechtdal krijgen betaald voor ecodiensten (Heurkens, januari 2021)
12. Artikel Vee & Gewas: Boeren in Vechtdal krijgen beloning voor duurzamere landbouw (2021)
13. Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen (2019)
14. Eindrapportage – samenwerkingsproject Soil4U Programma Bodem & Ondergrond (2019)
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Soil4U Vilsteren fase 2 – Publieksrapportage 9

15.

Soil4U Vilsteren fase 2 – Publieksrapportage 10

