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WIJCHGELSHEIM

Naam:    Wijchgelsheim (Schattersum)

Type:    buitenplaats

Ontwerpjaar:   na 1822 [vermoedelijk]

Uitgevoerd:   ja

Nog bestaand:   nee

Architect/bureau:  Roodbaard, L.P. [vermoedelijk]

Opdrachtgever:   Hendrik Lodewijk en Hillegonda Lousia Wijchgel

Adres:    Hoofdweg 108 Schildwolde

Archief:    GA 629

Literatuur:   48

 

De veenborg Schattersum in Schildwolde bestond tot circa 1822 en was in het bezit van 

de bestuursfamilie Wijchgel. Bij deze borg komen veel familielijnen samen. Schattersum 

kwam, na de dood van eigenaren Hendrik Lodewijk Wijchgel en Hillegonda Hermanna 

Geertsema rond 1789 via vererving in handen van zoon Jan Geertsema Wijchgel (1758-

1820), vrederechter te Appingedam. Na zijn dood in 1820 werd Jan Geertsema’s oudste 

zoon, eveneens Hendrik Lodewijk Wijchgel geheten, eigenaar van Schattersum. 

De broer van Jan Geertsema Wijchgel, Hendrik Louis Wijchgel (1757-1830), was door zijn 

huwelijk met Harmanna van Gesseler (1757-1797) heer van Lellens geworden. Zijn gezin 

is door Gerard de San (tekenleraar Roodbaard 1807-1813) geportretteerd. Zijn dochter 

Hillegonda Louisa Wijchgel van Lellens (1791-1857) trouwde met neef Hendrik Lodewijk 

Wijchgel van Schildwolde waardoor het Huis te Lellens en Wijchgelsheim in bezit van 

de familie Wijchgel kwamen. Zij lieten rond 1822 Schattersum afbreken en stichtten  

op dezelfde plek de buitenplaats Wijchgelsheim. 



Impressie van de aanleg

Zicht op het huis van Wijchgelsheim, voor 1880

De ouders van Harmanna van Gesseler waren Enna Hillegonda Geertsema (1824-1797) 

(de zus van Hillegonda Harmanna Geertsema) en Hermannus van Gesseler (1718-1780). 

Laatstgenoemde stierf in 1780 op Schattersum te Schildwolde. Harmanna’s broer Jan 

Ernst Willem van Gesseler (1767-1836) had tot 1805 Nijenstein te Zandeweer in bezit, was 

woonachtig op het buiten Zandvoort bij en een herenhuis in Groningen. Hij werd na 1810 

eigenaar van Brinkhoven te Paterswolde. Roodbaard was in ieder geval omstreeks die 

periode bij de familie Van Gesseler op Zandvoort als hovenier in dienst. 

Het Kadastraal Minuutplan (opgemaakt na 1822) laat een Wijchgelsheim met een 

landschappelijke aanleg zien. Het huis werd omringd door een gracht en had aan de 

voorzijde een omvangrijke grillig vormgegeven vijver. Aan de overzijde van de weg lag 

een overtuin met maar liefst drie vijvers. De grootste was grillig van vorm en had een 

rond eiland; de tweede was langgerekt en de derde vijver was erg klein. De overtuin 

werd met een ronde bossage (volgens de beschrijving bij het kadastraal minuutplan 

‘grond tot vermaak (bosch)’) in het noorden begrensd. Op basis van de indrukwekkende 

aanleg en het feit dat Roodbaard al voor deze familie rond 1810 werkte, kan het ontwerp 

vermoedelijk aan Roodbaard worden toegeschreven. De huidige villa Wijchgelsheim en 

het tegenoverliggende huis hebben beide kleine landschappelijke vijvers. Wijchgelsheim 

werd rond 1880 afgebroken.


