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De buitenplaats Tjadenhoeve in Westerbroek was eeuwenlang in het bezit van de familie 

Tjaden. Deze werd in 1798 door erven van Raadsheer Rudolph Emmen (1724-1782) en 

Anna Margaretha Tjaden (1732-1797) verkocht. De verkoopadvertentie beschreef de 

Tjadenhoeve als een ‘Aangename Buitenplaats met diverse bouw, weide en hooylanden, 

meestal zeer geschikt om te baggelen’. 

De Groningse zaden- en graanhandelaar Willem Jacobsz. Hesselink (1752-1803), een 

oom van de later in Paterswolde residerende Abraham Derks Hesselink, was de koper 

van de (veen)borg en liet het huis in 1798 verbouwen tot buitenhuis ‘Vaartwijk’. Deze naam 

heeft waarschijnlijk te maken met de ontginnings- of ‘baggel’bezigheden van Hesselink 

en de vele vaarten in de omgeving waarlangs turf werd vervoerd. Na Willem’s overlijden 

in 1803 volgden uiteindelijk zijn jongste zoon Hendrik Willemszoon Hesselink (1796-1867) 

en diens vrouw Catharina Blaupot (1817-1901) hem als eigenaren van Vaartwijk op. 



Vaartwijk in 1802

Zicht op Vaartwijk, 1901

Op de scheidingsakte van Vaartwijk in 1885 wordt de buitenplaats als volgt beschreven: 

‘De buitenplaats Vaartwijk genaamd bestaan uit Heerenbehuizing, hoven, tuinen met 

druivenkast en broeiramen, vruchtboomen, vijvers, boschen en lanen met zwaar opgaand 

en hakhout, groote boerenwoning, schuur, bijschuur, wagenhuis en tuinmanswooning 

benevens weide- bouw- hooi en veenlanden riet en water (…)’ 

Het is bekend dat Vaartwijk een indrukwekkende formele tuinaanleg bezat. Dit blijkt 

ondermeer uit een tekening van Gerrit Hesselink, een broer van Willem Jacobz. Hij heeft 

de formele aanleg van Vaartwijk in 1802 met de bijhorende landerijen naar voorbeeld van 

een afbeelding uit 1798 getekend. Hendrik Willemsz en Catharina Blaupot hebben voor 

1827 de formele tuin gewijzigd in een landschappelijke tuinaanleg, die voor het eerst op 

het Kadastraal Minuutplan (opgemaakt in 1827) zichtbaar is. De aanleg is omvangrijk, met 

achter het buitenhuis een lange, slingerende vijver. In het ‘bosch als grond van vermaak’ 

waren twee vijvers aanwezig. Op de Topografisch Militaire Kaart van 1853 is eveneens de 

landschappelijke aanleg rondom Vaartwijk zichtbaar. 

 

Uit historisch beeldmateriaal uit het huisarchief van Vaartwijk blijkt, net als uit de eerder 

beschreven verkoopakte, dat de appelhof voorzien was van een oranjerie. 

In de twintigste eeuw is de landschappelijke tuin verkleind en zijn de bijgebouwen 

(waaronder een tuinmanswoning en boerderij) van Vaartwijk gesloopt. Tegenwoordig 

rest van de buitenplaats Vaartwijk het hoofdgebouw en de achterliggende slingerende 

vijver met kenmerkend en bijzonder reliëf. Roodbaard kan vanwege de familierelatie in 

Paterswolde en de ruimtelijke kenmerken betrokken zijn geweest bij deze aanleg. Door de 

lage grond-waterstand staat de vijver echter al enkele jaren zo goed als droog.


