
 



De wandelroutes zijn niet in het veld gemarkeerd. Op het gehele landgoed geldt dat 

honden aan de lijn moeten worden gehouden. 

 

 

Beschrijving  route West (4,4 km, paars op de kaart) 

 startpunt is de zevensprong voor Huis Zelle (Ruurloseweg-Zelledijk-

Beunksteeg) 

 loop de Beunksteeg in (stil asfaltweggetje tussen de akkers door) 

 bij de boerderij Klein Zelle (huisnummers  2-4) linksaf gaan, de oude 

beukenlaan in 

 waar de beukenlaan ophoudt rechtdoor het bospad vervolgen 

 de asfaltweg (Zelledijk) recht oversteken, zandpad volgen 

 aan het einde schuin links, de zandweg met fietspad volgen (Helderboomsdijk) 

 na ca. 350 m scherp linksaf, een beukenlaan met rood-witte markering ingaan 

(Pieterpad-traject) 

 aan het einde van dit pad rechtsaf naar het weiland lopen (hier staat u aan het 

einde van de 900 m lange zichtas van Huis Zelle) 

 de zichtlaan oversteken, voor het bankje langs, de rand van het weiland volgen 

 aan het einde van de wei schuin rechts het bospad nemen, even later een 

doodlopend zijpad naar links negeren 

 aan einde van het pad het bruggetje over de Lindese Laak oversteken en direct 

rechtsaf gaan 

 eerste pad linksaf, het graspad tussen het grasland en het bos 

 bij de woonboerderij Walgemoet gat het graspad over in een halfverhard pad, 

dit volgen en uitlopen 

 na de slagboom linksaf het fietspad op en direct na 25 m rechtsaf, 

Ruurloseweg oversteken (pas op!), het bospad in 

 het bospad helemaal uitlopen, aan de rand van het weiland linksaf, graspad 

langs de rand van de weide volgen 

 voor het bos rechtsaf, pad langs de rand van de weide volgen, einde links 

(halfverhard pad) 

 na 100 m linksaf, jonge beukenlaan met graspad volgen, Ruurloseweg 

oversteken (pas op!), rechtdoor jonge beukenlaan verder volgen 

 aan het einde van de jonge laan rechtsaf een oude laan volgen 

 na 100 m rechtsaf, oude laan langs de boerderij Groot Zelle, uitlopen tot het 

startpunt 


