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HUIS TERHEIJL

Naam:    Huis Terheijl

Type:    buitenplaats

Ontwerpjaar:   voor 1810

Uitgevoerd:   ja

Nog bestaand:   nee

Architect/bureau: 

Opdrachtgever:   Willem de Lille en Johanna Philippina Sloet van Dedem

Adres:    Vagevuurselaan Nietap

 

Over Huis Terheijl werd in 1853 geschreven:

Een ‘aanzienlijk hecht en sterk wel doortimmerd en goed onderhouden Heerenhuis 

genaamd Ter Heijl, met 8 beneden- en bovenkamers, zaal, provisie- en badkamers, keuken, 

kelder, stallingen, koetshuis en schuur, koetsiers- en tuimanswoningen, fraai aangelegden 

tuin met druivenkast, hoven met uitmuntende vruchtboven, riante vischrijke waterpartijen 

enz. enz. enz., bosch- en andere gronden, benevens de laan naar Tautenburg en die naar 

Leek.

In 1783 kocht Arend baron Sloet Huis Terheijl van Jan Carel baron Van der Borch. Het huis 

had op dat moment al lange tijd leeg gestaan. Omstreeks 1790 werd het complex in ere 

hersteld door Willem de Lille (1750-1810), in 1789 getrouwd met de weduwe van Arend 

baron Sloet, baronesse Johanna Philppina Sloet van Dedem. In deze periode werden 

vermoedelijk het huis en het park gewijzigd. Nadat in 1815 de baronesse was overleden 

kwam Huis Terheijl in bezit van dochter Catharina Christina Conradina barones Sloet tot 

Tweenijenhuizen (1776-1849) en haar man Borchart Frederik Willem van Westerholt (1776-

1852). Nadat Westerholt was overleden werden Terheijl en de omliggende landerijen in 

1853 geveild. 



 
 
Collectie: Drents Archief 
Deelcollectie: Collectie Deodatus 
Fotonummer: DA023910107 
Datering: tussen 1900 en 1920 
Soort afbeelding: raster zwartwit 
Inhoudsbeschrijving: Huize Terheijl nabij Roden. Naar een gravure van J. Reijnders. 
Plaats: Roden 
Trefwoorden: Gebouwen 
 

 
 
Collectie: Drents Archief 
Deelcollectie: Collectie Deodatus 
Fotonummer: DA023909022 
Datering: tussen 1920 en 1930 
Soort afbeelding: raster kleur 
Inhoudsbeschrijving: Pentekening van Huize Terheijl te Roden. Op de voorgrond een aantal 
schapen.
Plaats: Roden 
Trefwoorden: Gebouwen 
 

Historische kaarten geven een duidelijk beeld van de aanleg. De Topografische 

Militaire Kaart uit 1852 toont Huis Terheijl (zuidelijk gelegen van Leek) te midden van 

veenontginningen. Op deze kaart springen de bijzondere waterpartijen direct in het oog. 

Het Kadastraal Minuutplan (1811-1832) biedt gedetailleerde informatie. Het complex 

gronden waaruit het Huis Terheijl bestond, wordt doorbroken door een pad dat tussen het 

westelijk gelegen Hoofddiep ligt en de oostelijk gelegen weg naar Roden. Het woonhuis 

ligt ten zuiden van dit pad en wordt door een geometrische grachtstelsel begrensd. 

Binnen dit grachtenstelsel is ook de tuin gelegen. Daarnaast is een klein deel van dit 

terrein ingericht als ‘opgaand Bosch’. Aan de noordkant buiten het grachtenstelsel is een 

opvallende rechthoekige vijver gesitueerd. De vormgeving doet ook hier vermoeden dat 

het om een bewaard gebleven element uit de formele aanleg gaat. De vijverpartij staat 

direct in rechte lijn tot het woonhuis. De omliggende gronden zijn - volgens het Kadastraal 

Minuutplan - ingericht als ‘opgaand Bosch’.

Een opmerkelijk element is de westelijk gelegen grote waterpartij. Deze vijver wordt aan 

de noordzijde begrensd door de weg. De overige drie zijden hebben een slingerende 

en grillige vormgeving gekregen. In de vijver zijn op twee plekken eveneens grillig 

vormgegevens vijvers gesitueerd. Historisch beeldmateriaal toont aan dat vanuit het huis 

zicht was op het water. Langs de vijver hebben enkele solitaire bomen gestaan. Ten 

westen van de grote vijver is nog een kleine ronde vijver zichtbaar. De vormgeving doet 

vermoeden dat het een overblijfsel is uit de formele aanleg.  De omliggende gronden 

hadden grotendeels de functie van bosgronden. Bij de grote vijver was een boomgaard 

gesitueerd.

Wanneer het Kadastraal Minuutplan vergeleken wordt met latere kaarten kunnen er 

slechts enkele verschillen worden waargenomen. Aan de zuidkant om het huis is een 

extra grachtenstel vergraven, deze heeft een rondere vormgeving. Ook is er een verbinding 

tot stand gekomen tussen het grachtenstelsel en de grote vijver. Dit duidt er op dat ook 

onder het eigendom van Catharina Christina Conradina barones Sloet tot Tweenijenhuizen 

haar man Borchart Frederik Willem van Westerholt nog enkele wijzigingen hebben 

plaatsgevonden. 

Tegenwoordig is er niets meer van de aanleg herkenbaar.


