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Hongaars Vuur
Het vuur van de brand was een 
dramatische ervaring maar leidt 
nu tot een heel ander vuur op 
de Drentse hei. Willem is een 
gedreven liefhebber van Hon-
gaarse zigeunermuziek. “Die 
muziek heeft mij ooit gegrepen 
en nooit meer losgelaten. Er zit 
zo veel passie en emotie in die 
muziek. Er zit bijna letterlijk vuur 
in. Hongaars vuur. De muziek 
vertelt verhalen op een heel 
intense manier. Dat wil ik graag 
laten horen.’’
Daarvoor komen er niet alleen 
concerten maar ook cursussen 
en masterclasses. Overigens niet 
alleen de zigeunermuziek komt 
aan bod, ook andere stijlen als 
Jazz, de Tango, oudhollandse 
liederen en shanty’s.’’ Het zijn 

vooral de meer melancholische 
muziekstijlen die hier aan bod 
komen.’’  Voor de Hongaarse in-
vulling kent Willem, die zelf kla-
rinet speelt, alle grote Hongaarse 
zigeunerorkesten. Daarvoor is 
hij regelmatig in Boedapest waar 
hij inmiddels afspraken heeft 
gemaakt voor optredens in Boer-
derij Kamps. De concerten zullen 
overigens laagdrempelig en be-
paald niet duur zijn, want: “Dit is 
onze passie die we gaan combi-
neren met de zakelijke functies. 
Het gaat ons om het delen van 
mooie waardevolle muziek.’’       
 
Exclusief van Nature
Terwijl de ambachtslieden met 
duidelijke liefde voor hun vak 
de nieuwe balken in het pand 
aanbrengen en het rieten dak 

BoErdErij Kamps 
heeft nieuwe toekomst

Historie Boerderij Kamps  
 
Het voormalig landgoed Kamps (vroeger geschreven als 
‘Camps’) ligt op enkele kilometers ten oosten van Assen en is 
ongeveer 25 hectare groot. Het grenst aan het natuurgebied 
Kampsheide (‘Campsheide’). Het landgoed speelt een rol in 
de geschiedenis van het Asser cisterciënzer nonnenklooster 
‘Mariaaskamp’ (Maria in Campis), en daarmee in het ontstaan 
van de stad Assen. Het landgoed is als leengoed vanaf 1379 
in het bezit geweest van verschillende families. De stichting 
Het Drentse Landschap kon in december 2001 met steun van 
de Provincie en het Rijk de historische boerderij aankopen. In 
2004 is de boerderij in opdracht van de stichting geheel ge-
restaureerd. In maart 2012 werd het door een brand volledig 
verwoest.

al bijna klaar is, leidt Willem 
je enthousiast rond in het in 
aanbouw zijnde pand. Van de 
grote concertruimte en Bed & 
Breakfast kamers tot de vergader 
en congresruimtes. Nu al is te 
zien dat het een bijzonder fraai 
gebouw wordt met aandacht 
voor detail. En dan in zo’n om-
geving. Het lijkt dan ook meer 
op een chique en luxueus resort. 
Willem: “Dat is het ook wel 
maar dan anders. Want in zo’n 
prachtige omgeving met daarin 
een riet gedekte boerderij is het 
letterlijk van nature een exclu-
sieve plek. Maar dan wel voor 
iedereen die echt eens anders 
wil vergaderen. En voor iedereen 
die muziek wil combineren met 
wandelen in één van de mooiste 
plekjes van Drenthe.’’
 
open dag
Terwijl Willem nog eens terug-
haalt hoe warm ze door de buurt 
en gemeente zijn opgevangen 
na de brand, “Dat doet echt 
wat met je als je zo geweldig 
wordt opgevangen en geholpen, 
wordt er ook vooruit gekeken 
naar de officiële opening op 20 
september.” Willem: “Natuurlijk 
krijgt de opening een Hongaars 
muzikale omlijsting, maar het 
moet vooral ook een opening 
worden die recht doet aan de 
Drentse historie van deze plek. 
In de komende tijd werken we 
het verder uit en zullen hierover 
in de komende kranten van Dit 
is Assen! berichten.’’ Daaraan 
voorafgaand is er al op 6 juli 
een Open Dag met Het Drentse 
Landschap.       

“Wij willen deze plek weer een ziel geven”, zeggen Willem Gülcher en Gonne Klein van de Boerderij 
Kamps. De fraaie boerderij, een Rijksmonument, tussen Rolde en Assen die twee jaar geleden in vlammen 
opging, zette het leven van Willem en Gonne compleet op z´n kop. Maar zei Willem direct na de brand: 
“Toch voelde ik op de rokende puinhopen dat ik deze plek niet kon en wilde missen.’’ Met eigenaar Het 
Drentse Landschap werden voor de herbouw nieuwe plannen gemaakt. Met de passie van Willem als 
leidraad: Hongaarse zigeunermuziek. Met daarnaast een Bed & Breakfast en vergadercentrum. Het fraaie 
stroomgebied van de Drentse Aa was al de natuurlijke omheining en het bijzondere natuurgebied Kamps 
Heide de achtertuin. Een bijzonder project van twee bevlogen mensen. Een aanwinst voor Drenthe!
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