
Historie en heden Golfclub 't Zelle. 

 
Het eerste plan voor de aanleg van een golfbaan op Landgoed Zelle dateert uit het midden van de 
jaren tachtig, toen landgoedeigenaar Baron Gijs van Dorth tot Medler daartoe het initiatief nam.  
 
Het plan behelsde de aanleg van een 9-holes wedstrijdbaan, een 9-holes PAR3 oefenbaan, een 
driving range, een puttinggreen en de bouw van een clubhuis (waartoe een aanwezige boerderij 
onder architectuur zou worden herbouwd). 

 
Uiteindelijk zou het nog enige jaren duren, maar in april 1992 was de oprichting van de vereniging 
een feit. 
 
De aanleg van de golfbaan (ontworpen door McAuley) startte nog datzelfde jaar en in het voorjaar 
van 1993 waren de eerste holes van de PAR3 baan voor gebruik gereed. In dezelfde periode ging 

het dak op het clubhuis en in 1995 werden zowel de PAR3 baan als de 9-holes wedstrijdbaan voltooid.  

 
Vrijdag 20 september 1996 vond de officiële opening van de golfbaan plaats, welke werd verricht 
door de toenmalige burgemeester van Hengelo (Gld.). 
 
Na jaren van voorbereiding is begin 2004 gestart met de uitbreiding van het golfcomplex naar een 
18-holes wedstrijdbaan, het aanleggen van een nieuwe driving-range, het aanleggen van 5 nieuwe 

holes voor de PAR3 baan en het aanleggen van een nieuwe toegangsweg naar het golfcomplex. 
 
In oktober 2004 is de nieuwe driving range geopend, in juni 2005 de geheel vernieuwde PAR3 baan 
en in september 2005 de 18-holes wedstrijdbaan. 
  
Met de uitbreiding van het clubhuis/restaurant en kleedkamers in 2006 voldoet de golfbaan aan de 
eisen, die gesteld worden tot het verkrijgen van de A-status, welke status dan ook in oktober 2006 

wordt verleend. 
 

De periode 2006-2011 wordt gekenmerkt door een gestage groei van het ledenbestand en het 
optimaliseren van zowel de wedstrijdbaan als de PAR3 baan (realiseren van een evenwichtig 
kwaliteitsniveau). 
 

De periode 2011-2014 wordt gekenmerkt door uitbreidingen van het hoofdgebouw (restaurant en 
keuken) en een landelijk toenemende bekendheid en waardering van de golfbaan. 
 
De periode 2014-2022 wordt gekenmerkt door een gestage groei van het ledenbestand (inmiddels 
1.250 leden), lidmaatschapsdifferentiatie (waaronder het 9-holes lidmaatschap van de 
wedstrijdbaan), de bouw van de lockerloods, de gedeeltelijke aanleg van fairwayberegening, etc. 
 

Inmiddels bevindt ‘t Zelle zich in de top-30 gewaardeerde banen in Nederland en mag rekenen op 
een brede belangstelling van greenfee-spelers (gemiddeld ruim 6.000 op jaarbasis). 
 
Het complex beslaat ruim 90 hectare (een compacte golfbaan kun je aanleggen op 45 hectare), met 

diverse vijvers en beekstromen die de baan kruisen. Door de ruime opzet is het complex ook rijk aan 
bospartijen en de daarbij behorende wild-fauna. Biodiversiteit en ecologie hebben op ’t Zelle dan ook 
veel aandacht. Inmiddels hangen er meer dan 200 nestkastjes, zijn er 2 valkenkasten geplaatst, 

liggen er op veel plekken insectenhotels, zijn broeihopen (voor reptielen) aangelegd en komen de 
spelers door de hele baan (niet in het spel) bloemenvelden tegen. 
 
De golfbaan kent dan ook heel wat uitdagende natuurlijke hindernissen en goed coursemanagement 
is van belang om een mooie score mee naar hole 19 te nemen. 
 

Op verschillende plekken komend de spelers biotopen tegen. Deze mogen niet betreden worden en 
zijn vanuit overheidswege bepaald. Bij de uitbreiding van 9 naar 18 holes moest bos gekapt worden 
en herbeplanting en biotopen waren een compenserende overheidsvoorwaarde. 
 
Het baanonderhoud, de horeca en de golfshop zijn niet in eigen beheer, maar uitbesteed aan 
onafhankelijke derden. De Pro’s werken voor eigen rekening en risico. De enige betaalde krachten 

(in diens van de club) zijn de dames van het secretariaat (1,3 FTE). Veel werk wordt dan ook door 

vrijwilligers uitgevoerd (meer dan 150), waar we niet alleen erg blij mee zijn, maar ook erg trots. 
 
Groen, goed en gastvrij is ons devies. 


