Routebeschrijving
Landgoed Vilsteren
Vilsteren ligt aan de zuidzijde van de Overijsselse Vecht tussen Ommen
en Dalfsen.
Komend vanaf de richting Zwolle kunt U het beste op de snelweg A 28
(Amersfoort – Groningen) de afslag Ommen Dalfsen nemen (afslag nr.
21). Bij de stoplichten na de afslag gaat U rechtdoor richting Ommen en
Dalfsen (N 340). Na ca. 7,5 km bij de eerstvolgende stoplichten gaat U
rechtsaf richting Dalfsen. Deze weg blijven volgen (rechtdoor bij de
diverse rotondes) tot U automatisch met een brug met blauwe bogen de
Vecht oversteekt. Na de Vecht de eerste afslag linksaf, richting Vilsteren.
Op de hoogte van Kasteel Rechteren (aan Uw linkerhand) links
aanhouden (dus niet het spoor over). Na ca. 5 km rijdt u vervolgens het
dorpje Vilsteren in. Na enkele verkeersdrempels rijdt U tussen Huis
Vilsteren (rechts) en de molen (links) door. Hierna eerste rechtsaf voor
de kerk langs. Net na de kerk is aan Uw linkerhand een openbare
parkeerplaats. Hier graag de auto parkeren. Het landgoedcentrum is
gevestigd in de boerderij aan de overkant van de weg t.o.v. de
parkeerplaats. Het adres is Vilsterse Allee 1 D, maar de ingang zit aan de
achterkant van de boerderij aan de Borrinkdijk.
Komend vanaf Ommen passeert U na het inrijden van het dorp eerst de
school (rechts) en hotel restaurant de Klomp (links). Hierna de eerste
linksaf voor de kerk langs. Net na de kerk is aan Uw linkerhand een
openbare parkeerplaats. Hier graag de auto parkeren. Het
landgoedcentrum is gevestigd in de boerderij aan de overkant van de
weg t.o.v. de parkeerplaats. Het adres is Vilsterse Allee 1 D, maar de
ingang zit aan de achterkant van de boerderij aan de Borrinkdijk.
Let op !!! Vilsteren heeft géén afslag op de provinciale weg Raalte –
Hoogeveen (N 348).

Als de parkeerplaats bij de kerk vol is, is er op ca. 2 minuten lopen ook
een parkeerplaats bij het sportpark. Dit vindt U door terug voor de kerk
langs te rijden, de Vilsterseweg schuin over te steken (iets naar rechts)
en de Siegersteeg in te rijden. De parkeerplaats ligt aan het eind waar
de weg onverhard wordt aan de rechterkant.

