
Monumenten aan de fietsroute Zelhem

1 Doetinchemseweg 15 Het rond 1905 gebouwde woonhuis 

met schuurtje is gebouwd de bouwstijl van de 

Overgangsarchitectuur. Het woonhuis heeft een 

beeldbepalende ligging aan de Doetinchemseweg in het 

centrum van Zelhem. Deze weg bestaat uit diverse bouwstijlen 

en bouwperioden. Het woonhuis vormt hierin een goed 

voorbeeld van de vroeg 20ste-eeuwse bebouwing die aan de 

Doetinchemseweg tot stand kwam.

2 Stationstraat 9 Villa ‘Ter Linde’ is in 1914 gebouwd als 

praktijkwoning voor een huisarts. De villa is vrijstaand en ligt in 

een bosachtige tuin. De villa is gelegen in de dorpskern van 

Zelhem, aan de zuidwestzijde van de Stationsstraat.

3 Kerkweg 13 Voormalige werkplaats gebouwd in 1925 in 

opdracht van koperslager Bruil. De Kerkweg heette in het 

verleden Kerkepad. De werkplaats had een prominente ligging 

tegenover het station en aan de spoorlijn van Doetinchem 

naar Ruurlo. De werkplaats is gebouwd in opdracht van de 

koperslager Bruil. Tot 1983 heeft het als koperslagerij 

gefunctioneerd. In deze periode is het pand gewijzigd en 

geschikt gemaakt als winkelruimte.

4 Pluimersdijk 5 Boerderij Smedekinck werd al in 1341 genoemd 

als leengoed van het door Ludger gestichte klooster in Werden 

in Duitsland. De prachtig gerestaureerde boerderij en haar 

schuren bieden sinds 2007 plaats aan de permanente collectie, 

voortdurend wisselende exposities en themadagen. Het 

museum verhaalt de ontstaansgeschiedenis en leefwijze van 

de Zelhemmers door de eeuwen heen.

5 Garvelinkweg 6 Voormalige zondagsschool Heidenhoek is 

gebouwd in 1927. Het is gelegen tegen de rand van de 

Garvelinkse Enk, in het open buitengebied van het dorp 

Zelhem, fraai gelegen aan een zandweg. Het schooltje ligt vrij 

in het veld op een kunstmatige ophoging met op enige afstand 

een aantal boerderijen.



6 Boeyinkweg 3 -5 Voormalig Maalderijcomplex ‘Boeyink’. In de 

hoogtijdagen waren er zes mensen in dienst bij Boeyink. De 

bakkerij heeft dienst gedaan tot 1950 en de winkel tot 1976. 

Sinds 1988 is het gehele complex buiten gebruik gesteld. Het 

complex is gelegen op een open en kale dekzandrug. Er is een 

passende herbestemming gevonden. In overleg met de 

eigenaar is een plan ontwikkeld voor de realisatie van 

woningen. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de te behouden 

onderdelen van het complex.

7 Enkweg 7 Voormalige zondagsschool, genaamd Wassinkbrink, 

gebouwd in 1956. De zondagsschool is gelegen aan de Enkweg 

in het buurtschap Wassinkbrink, ten zuidwesten van de kern 

van het dorp Zelhem. Het voormalige schoolgebouw ligt 

enigszins van de weg af, met de nokrichting haaks op de 

Enkweg.

8 Enkweg 5 Croupin Boerderij met twee parallel geschakelde 

halle-huisschuren (varkensschuur en vaaltschuur). Het 

achterhuis is blijkens de muurankers in 1923 gezet. Het 

voorhuis is volgens de stichtingssteen in 1925 gereed 

gekomen. Het bakovenschuurtje op het voorerf rechts dateert 

uit 1923. De boerderij is gebouwd op een verhoogd terrein op 

een oude bouwplaats.

9 Wiekenweg 5 De als grondzeiler uitgevoerde ronde stenen 

molen met de naam ‘Coopsmölle’ is in 1818 gebouwd als 

korenmolen. De molen is omstreeks 1938 onttakeld. In 2018 is 

de restauratie begonnen, anno 2020 is de molen weer 

maalvaardig.

10 Hummeloseweg 76 De Wittebrinkse Molen is in 1889 

gebouwd en staat in het buurtschap Wittebrink. De molen is in 

1970 gerestaureerd en wordt particulier beheerd.



11 Keijenborgseweg 4 Voormalig tolhuis/woning met 

toltarievenbord, slagboom en lantaarn. Het object is een van 

de laatste tolhuizen in de Achterhoek. Opvallend gelegen, 

dicht aan de Keijenborgseweg en net voor de bocht met de 

Hummeloseweg.

12 Akkermanstraat 1 De boerderij, aangebouwde schuur en 

vrijstaande schuur zijn ondanks enkele latere wijzigingen 

redelijk goed bewaard gebleven. Het achterhuis is in 1836 

neergezet. De gevels van het voorhuis zijn wit gepleisterd. 

Opvallend is dat de ingang zich niet in het midden bevindt, 

maar in de rechterzijgevel.

13 Velswijkweg 5 Boerderij Beeftink Boerderijcomplex met T-

boerderij en twee parallel geschakelde hallehuisschuren 

(vaaltschuur en veeschuur) en bakhuis. Het boerderijcomplex 

kent een aantal bouwfasen, namelijk 1896, 1910 en 1915.

14 Oude Ruurloseweg 1 Fraai overgebleven exemplaar van een 

streekeigen negentiende eeuwse T-boerderij, daterend uit 

1834. Deze T-boerderij ‘Petershut’ is op geruime afstand 

gelegen van de Oude Ruurloseweg die het bosrijke landgoed 

Het Zand aan de oostzijde begrenst.

15 Berkendijk 1 Het Kruisselt Goed en gaaf bewaard gebleven 

voorbeeld van een voormalige boswachterswoning (landgoed 

’t Zand) uit 1920. Het exterieur is vrijwel niet gewijzigd en ook 

in het interieur zijn nog meerdere oorspronkelijke elementen 

aanwezig. Gelegen op een verhoogd terrein aan de 

tweesprong van twee zandwegen (Berkendijk en Petersdijk). 



16 Berkendijk 4 villa 't Zand Woonhuis met tussenlid en garage, 

gebouwd in 1951 naar een ontwerp van N.H. Wesstra. De 

terrasaanleg ter plaatse van de achtergevel en de linker 

zijgevel valt eveneens binnen de bescherming. De woning is 

gelegen aan de Berkendijk, in het bosgebied ten noordoosten 

van het dorp Zelhem.

17 Petersdijk 2 Oorspronkelijk zomerverblijf, bestaande uit een 

(prefab)woonhuis, een schuurtje, een waterpomp, vier 

hekposten en een tuinaanleg, gebouwd en aangelegd vanaf 

1919. De woning is gelegen in het noordelijke buitengebied 

van Zelhem aan de bosrand van de onverharde Petersdijk nabij 

landgoed Het Zand, het Wolfersveen en het landgoed De 

Baakse Kamp.

18 Heisterboomdijk 1 Badhuis aan het Pikgat Gebouwd circa 

1938 op Landgoed de Baakse Kamp aan een uitgediept 

heideven. Het badhuis is ontworpen door de eigenaar van het 

landgoed, ir. P. de Fremery, die studeerde aan de TU in Delft. 

Het is een mooi voorbeeld van de stijl van het Nieuwe 

Bouwen.

19 Meeneweg 1 Villa Berkenhof Woning met schuur, daterend 

uit 1930. Voormalig pension en dokterswoning. Het woonhuis 

is fraai gesitueerd midden op een bosperceel, ingeklemd door 

de Meeneweg en de Bielemansdijk, omgeven door 

berkenbomen.

20 Burg. Rijpstrastraat 16 - 18 Het dubbele woonhuis uit 1910  is 

een goed voorbeeld van de Overgangsarchitectuur. Het is 

onderdeel van de historisch gegroeide bebouwing aan de 

Burgemeester Rijpstrastraat.

21 Hengeloseweg Monument ter herinnering aan de geallieerde 

militairen en de burgerslachtoffers in de tweede wereldoorlog. 

Het beeld is ontworpen door Betsy Thoden van Velzen.



22 Markt 2 Lambertikerk De protestantse Lambertikerk dateert 

uit de 15e eeuw en kreeg als patroonheilige Lambertus van 

Maastricht. De kerk heeft veel doorstaan, de laatste grote 

beschadiging van de kerk vond plaats in de Tweede 

Wereldoorlog, waarbij de kerk door geallieerde bommen werd 

getroffen. Na de oorlog werd de kerk weer herbouwd.


