
Landgoed Zelle

Het landgoed en het water



Geschiedenis

• 1326: eerste vermelding van het ‘Goet te 

Selle’, eigenaar Pelgrim van Selle

• 1671: Groot Zelle in handen familie Grothe, 

Klein Zelle wordt snel bijgekocht

• 1838: Reinder Engelbert baron van Dorth tot 

Medler koopt het Zelle

• 1998: oprichting Landgoed Zelle B.V.

• 1999: schenking aandelen aan de 4 kinderen

• 2018: overdracht aan de 10 kleinkinderen





Het Zelle in cijfers

Oppervlakte 356 hectare, waarvan:

170 ha bos

112 ha landbouwgrond (alles regulier verpacht)

49 ha golfterrein (het golfcomplex is ruim 90 ha)

17 ha natuurterrein

8 ha erven, wegen, overig terrein

Ruim 14 kilometer opengesteld wandelpad

Complex historische buitenplaats van 92 ha







Ambities

• Familiebezit bestendigen

• Behouden en vergroten kwaliteiten op 
gebied van landschap, cultuurhistorie 
en natuur

• Duurzaamheid vergroten:

– Grondgebruik

– Energie

– Opstallen 

• Financieel gezond blijven



Inkomstenbronnen 2022

verdeling inkomstenbronnen 2022
Met de klok mee:

• Golfbaan (paars)

• Vakantiehuizen

• Landbouw

• Wonen

• Zakelijke verhuur

• Bos-/natuurbeheer

• SIM

• Overig 



Kantoorruimtes verhuurd



4 Finse bungalows, 2 

boerderijen en 5 bouwkavels



8 woningen op erfpacht

3 woningen verhuurd



Water op het Zelle

• Lindese Laak voedde de gracht

• Ruilverkaveling: in laak verdeelwerk en 

omleiding gemaakt, veel sloten verdiept

• Laak valt nu snel en zeer langdurig droog

• Gracht kunstmatig peil, zwemvijver in zomer 

leeg, bomen gaan dood, rabatten staan droog

• Droogteschade in de landbouw

• Retentiegebied aangelegd in 2012

• Golfbaan eigen peil met balkenstuwtjes













Retentie





Baakse Beek-proces



Het Zelle is uitwerkingsgebied, planvorming 

in 2022, uitvoering in 2023-2024

• Watersysteem is leidend, ook omgeving 

meenemen in plannen

• Verondiepen / dempen waterlopen

• Verhogen grond- en oppervlaktewaterpeil

• Maximaal water vasthouden

• Water aanvoeren zolang dat mogelijk is

• Herstellen historisch watersysteem









CLM

• Stelt landbouwvisie op voor heel landgoed

• Piket aan de horizon = duurzaam 

grondgebruik, circulaire landbouw

• Doelstellingen aandeelhouders primair

• Dan kijken waar pachters kunnen 

aanhaken, maatwerkadvies

• Water leidend principe



wandelingen


