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boerderijcomplex
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Nr*
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2
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B
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Woonplaats*

Situering

3214 LM

Zuidland

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1588

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
De SIERTUIN, behorende tot het complex aan de Schoutsweg 2 in de gemeente Bernisse, is waarschijnlijk
aangelegd niet lang na de verbouwing van het woongedeelte in 1880. De tuin heeft een voor de Boerensiertuinstijl
typerende samenstelling van omhaagde bloemen- en gazonperken en wilgen- en fruitbomen. Een verbreding van de
sloot is als een vijver in de tuin opgenomen.
Omschrijving
De siertuin is gesitueerd voor het woonhuis aan een verbreding van de sloot aan de Schoutsweg. De sloot heeft een
houten beschoeiïng. Een circa één meter hoge haag heeft een U-vorm, lopend van de sloot, voor het woonhuis
langs, wederom tot aan de sloot. Het omsluit een gazon met langs de randen enkel bloemenperken. In de
zuidwestelijke hoek van de tuin, naast de toerit vanaf de Schoutsweg staat een wilg en voor het linker deel van het
woonhuis een fruitboom.
Waardering
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De siertuin is van algemeen belang vanwege cultuurhistorische, architectuurhistorische en en ensemblewaarde.
- De tuin heeft cultuurhistorische waarde als een bijzonder onderdeel van een boerderijcomplex op Voorne-Puten.
- De tuin heeft tuinarchitectuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van een tuin in de Boerensiertuinstijl.
- De tuin heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijk-functionele en visuele relatie met de overige
complexonderdelen en vanwege de vrije ligging in het weiland- en akker-landschap ten westen van Zuidland.
- De tuin is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuin
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