Landgoedwandeling Zellepad
Auteur: Marycke Naber
Bos en veld, landgoederen
Een afwisselende grotendeels onverharde wandeling door bos en veld, over landgoed
Het Zand en landgoed Zelle met landhuis en golfbaan

Routebeschrijving
Start: Eetcafé de Veldhoek, Varsselseweg 55, Hengelo. Afstand 14 km
NB Aanlooproute vanaf bushalte Café Wentink: Loop in de richting van Ruurlo, ga bij de
ANWB richtingwijzer LA, richting Varssel.
De wandeling kan desgewenst gesplitst worden in twee rondjes van 7 km:
- vanaf eetcafé de Veldhoek over landgoed Het Zand (bij CR De Zellerij RA richting
routepunt 7).
- vanaf het parkeerterrein bij De Zellerij richting routepunt 3 over landgoed Zelle.
Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bus.
* Steek vanaf het parkeerterrein van eetcafé de Veldhoek de weg over en loop RD over
het bospad. Ga het 1e pad RA.
* Volg het pad met een bocht naar links, ga bij de halfverharde weg RA en na het
bouwland aan de rechterkant LA, 'Particulier eigendom'.
Je loopt over het 300 hectare grote landgoed Het Zand, dat in 1551 voor het eerst werd
vermeld als onderdeel van de Marke Hattemer. In 1813 werd het verkocht aan baron van
der Heijden. In 1934 kocht jonkheer Rudolf Dittlinger het landgoed in afgebrande staat
van de familie Passmann, eigenaar van kasteel Slangenburg bij Doetinchem. Het Zand
vererfde op Ir. Piet de Fremery, die het heeft ingeplant met zowel exoten als inlandse
bomen. Het landgoed is nog steeds in bezit van de familie de Fremery.
1. Ga aan het eind RA, een zandweg. Houd aan het eind ervan rechts aan, ga bij de
kruising RD over de zandweg met fietspad, Vierblokkenweg.
* Ga het 2e pad LA (vlak na een pad naar rechts) langs een afsluitboom, 'opengesteld'.
Dit is eveneens landgoed 't Zand.
* Loop bij de kruising RD de heuvel af, ga daarna het 1e pad scherp RA. Het loopt langs
een zandverstuiving.
2. Ga aan het eind RA langs de zandverstuiving, na de afsluitboom LA over de zandweg
met fietspad. Loop RD over de asfaltweg respectievelijk halfverharde weg.
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* Steek de asfaltweg over en loop RD. Het betonpad gaat over in een karrenspoor. Het
kruist een asfaltweg en gaat over in een zandweg langs café-restaurant De Zellerij.
* Ga aan het eind LA, Reerinkweg, bij de vijfsprong schuin RA, Zelledijk. Je passeert
rustpunt 't Uutbloashuuske.
3. Sla vlak na huisnrs. 38-40 LA, een bospad en vlak voor het weiland LA, een smal pad. Dit
loopt om het weiland heen.
Je bevindt je op het 360 hectare metende landgoed Zelle. Het 'Goet te Zelle' werd in
1326 voor het eerst vermeld. Het was een Gelders leen met als leenheer Pelgrim van
Selle. Na enkele mutaties kwam het landgoed in 1669 in handen van de familie Grothe. In
1838 is het verkocht aan R.E. baron van Dorth tot Medler. Landgoed Zelle is sindsdien in
bezit van en wordt geëxploiteerd door deze familie. Van oorsprong had het een
landbouwfunctie, tegenwoordig worden diverse boerderijen verhuurd als vakantiewoning.
In de jaren '80 is op een deel van de akkers een golfbaan aangelegd.
* Blijf RD lopen over 3 vlonders. Daarna buigt het pad naar rechts het parkbos in. Ga aan
het eind RA, het 1e pad LA en meteen RA.
* Ga aan het eind schuin RA en meteen LA. Ga het 1e pad LA en loop RD met de vijver
aan je rechterhand. Loop dwars over het grasveld en volg daarna het graspad naar links.
4. Aan het eind ga je LA, een breed graspad. Steek de asfaltweg over en loop RD over het
brede graspad. Dit maakt een haakse bocht naar rechts.
* Ga de 1e halfverharde weg RA, langs de boerderij. Steek de asfaltweg over en loop RD
over het fietspad. Aan je rechterhand zie je Huis Zelle.
De zevensprong, met een zichtas van Huis 't Zelle, is het centrum van een lanenstelsel
dat eind 18e eeuw is aangelegd in de stijl van de Franse landschapsarchitect Le Notre.
Van de bouwhistorie van het hoofdgebouw en de bijgebouwen op het Zelle is weinig
bekend. Lang geleden is het archief namelijk bij een brand in het gemeentehuis van
Hengelo Gelderland verloren gegaan. Op het dak van het huis staat een windvaan met
het jaartal 1792. De familie Grothe heeft het huis toen laten verbouwen, mogelijk
herbouwen. De bijgebouwen dateren uit 1787 en 1790. De familie Van Dorth tot Medler
heeft rond 1840 het huis ingrijpend gewijzigd. Het is toen met een extra verdieping
verhoogd en heeft zijn huidige neoclassicistische aanzien gekregen. Nog steeds wordt
Huis 't Zelle door de familie bewoond. De 94 hectare rond het huis, inclusief het
lanenstelsel, is sinds 2005 een rijksmonument als 'complex historische buitenplaats'.
* Steek in de bocht naar links de weg over en loop verder over het halfverharde
karrenspoor. Loop na de bocht naar rechts RD (rechts een boerderijtje) over het
onverharde karrenspoor.
5. Houd links aan langs de bosrand. Pad naar links negeren, loop RD over het brede
graspad. Ga voor de afsluitboom schuin LA over het smalle pad, aan het eind LA, een
graspad.
* Ga het 1e bospad scherp RA. Houd na het bouwland in het bos rechts aan. Ga bij de
asfaltweg RA, in de bocht naar rechts schuin LA over de zandweg.
* Houd rechts aan langs de rustplek en volg het karrenspoor dat door het golfterrein
slingert.

NB Ga niet de paden met de bordjes 'geen wandelpad' in! Deze leiden naar de holes,
waar het zelfs gevaarlijk kan zijn in verband met rondvliegende golfballen!
6. Ga aan het eind LA over de zandweg, bij de kruising RA langs de afsluitboom. Ga aan
het eind van het houtsnipperpad RA over het karrenspoor.
* Ga aan het eind (weer bij café-restaurant De Zellerij) LA, Reerinkweg. Blijf bij de
Blekweg het karrenspoor met fietspad RD vervolgen. Ga bij de asfaltweg RA,
Bleuminkweg.
7. In de bocht naar rechts ga je scherp LA, Koesemanweg, een karrenspoor. Ga bij de
viersprong RA over het karrenspoor, Bosweg.
* Aan het eind ga je RA, Oude Zelhemseweg, een karrenspoor met fietspad. Ga bij de
asfaltweg LA.
In de bocht naar rechts ga je schuin LA, Prinsweg, een karrenspoor. Ga aan het eind RA
over de zandweg, Kapersburgweg, terug naar eetcafé de Veldhoek.

Praktische informatie
Bos en veld, landgoederen, landhuis, 85 % onverhard
Eten en drinken
Eetcafé de Veldhoek, Varsselseweg 55, Veldhoek, 0573-461061, eetcafedeveldhoek.nl
Café-restaurant De Zellerij, Vierblokkenweg 1, Varssel, 0575-467770, gczelle.nl
Rustpunt 't Uutbloashuuske, Zelledijk 32, Varssel, 0575-467480
Overnachten
Annie's Vakantiehuuske, Sarinkdijk 11, Varssel, 0575-467383, anniesvakantiehuuske.nl
B&B 't Achterhuuske, Zelledijk 32, Varssel, 06 44559927, bedandbreakfast.nl/bed-andbreakfast-nl/hengelo/t-achterhuuske-hengelo-gelderland/63663
Vakantiehuizen landgoed Zelle (meerdaags), diverse locaties, www.zelle.nl
B&B De Timmerschuur, Sarinkdijk 25, Varssel, detimmerschuur.nl/
Openbaar vervoer
Bus 23 Doetinchem-Ruurlo-Borculo, halte Veldhoek Café Wentink
ZOOV (regiotaxi): zoov.nl, 0900-9874 (minstens 1 uur van tevoren reserveren!)
Parkeren
Bij eetcafé de Veldhoek
Bij café-restaurant De Zellerij, navigatieadres: Varsselseweg 45, Varssel

Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/landgoedwandelingzellepad/17163/. Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op
Wandelzoekpagina.

In 'De mooiste landgoedwandelingen Salland' beschrijft Marycke Naber 12
rondwandelingen van 10 tot 15 km over 28 landgoederen in het afwisselende Salland,
van Ommen tot Diepenveen en de Sallandse Heuvelrug. Naast recente foto’s van natuur
en cultureel erfgoed bevat de wandelgids historische afbeeldingen van de meeste
landhuizen. Tevens heeft Marycke per route bewoners ofwel beheerders van een
landgoed geïnterviewd. De gids is te zien en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

