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Complexnaam
Zorghvliet
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

34

509163, 509164, 509165, 509166,
509167, 509168, 509169, 509170,
509171, 509172, 509173, 509174,
509175, 509176, 509177, 509178,
509179, 509180, 509181, 509182,
509183, 509184, 509185, 509186,
509187, 509188, 509189, 509190,
509191, 509192, 509194, 509195,
509196, 509197

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Ellewoutsdijk

Borsele

Zeeland

Hoofdadres van hoofdobject
Langeviele 6, 4437 AB Ellewoutsdijk
Complexomschrijving
Inleiding
Complex van tuinen, bouwwerken en ornamenten, onderdeel uitmakend van de voormalige buitenplaats Zorghvliet.
Zorghvliet ontwikkelde zich voornamelijk in de 19e eeuw op en bij het terrein van het middeleeuwse Huis te
Ellewoutsdijk, aan de rand van het dorp Ellewoutsdijk, tot een omvangrijke buitenplaats. Na verwoestingen in de
Tweede Wereldoorlog en de overstroming in 1953 resteert van de oude buitenplaats nog de gerenoveerde
parkaanleg die grotendeels de oude hoofdlijnen van de parkaanleg in landschapsstijl volgt en waarin oorspronkelijke
elementen als vijvers, tuinmuren, tuinhuisjes, tuinvazen, tuinbeelden, tuinsieraden en bruggen zijn opgenomen.
Omschrijving
Het parkcomplex bestaat uit drie hoofdonderdelen: het gedeelte gelegen ten oosten van de Langeviele waar zich het
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oorspronkelijke negentiende eeuwse huis bevond en waar na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe woning
(Langeviele 6) is gebouwd, een gedeelte ten westen van de Langeviele dat verdeeld is in een gedeelte rond de
burchtheuvel, de zogenaamde overtuin, en een gedeelte dat ten noorden daarvan, in het verlengde van de
Zwinweg, gelegen is. In deze drie onderdelen worden oorspronkelijke parkelementen en -decoraties aangetroffen
welke voornamelijk dateren uit de 19e eeuw.
Waardering
Complex van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarden van de oorspronkelijke en zeldzame
parkelementen en vanwege historisch-ruimtelijke waarde van het patroon van begroeiing, open ruimten, paden en
waterpartijen dat nog grotendeels de 19e eeuwse opzet volgt.
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Monumentnummer*: 509163
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

11 februari 1998

Kadaster deel/nr:

82744/140

Complexnummer

Complexnaam

509162

Zorghvliet

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Ellewoutsdijk

Borsele

Zeeland

Straat*

Nr*

Langeviele

6

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Borsele

AE

Postcode*

Woonplaats*

4437 AB

Ellewoutsdijk

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1466

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 1
Inleiding
Park in landschapsstijl rondom de woning Langeviele 6 (die niet voor bescherming in aanmerking komt), grotendeels
daterend uit de negentiende eeuw, onder meer met tuinaanleg met een vijver, bruggetjes, tuinornamenten,
tuinbeelden, tuinmuren, tuinhekken, een tuinhuis, een koetshuis, een druivenkas, een boomgaard, een moestuin
(diverse objecten apart beschreven).
De beplanting dateert grotendeels van na de overstroming in 1953. De op het terrein aanwezige schuur (ten zuiden
van het toegangshek bij de oprijlaan) valt buiten de bescherming.
Omschrijving
De voortuin wordt aan de straatzijde afgesloten door een ijzeren hekwerk. Vanaf de straat loopt een rechte oprit
richting koetshuis. Aan het eind van de oprit een ijzeren toegangshek. De voortuin is grotendeels na de Tweede
Wereldoorlog, bij de bouw van het nieuwe huis, vormgegeven en bestaat uit een groot grasveld met oudere
objecten uit de oorspronkelijke tuin, onder meer de tuinmuur aan de noordzijde, eensokkel met zonnewijzer in het
midden van het gazon, een 18e eeuws beeld van Mercurius ten noorden van de woning, en verschillende
tuinornamenten. Ten zuiden van de oprit bevindt zich aan de straatzijde een ijzeren hekwerk met aansluitend
hieraan en haaks hierop een L-vormige tuinmuur.
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Achter de woning bevindt zich de tuinaanleg met de 8-vormige slingervijver uit het midden van de negentiende
eeuw met twee eilandjes en een bruggetje. Aan de westoever van de vijver twee dolfijnen. De overgang van de
ruimte achter het huis naar de tuin wordt gevormd door een aantal rozenvakken. In de tuin bevinden zich diverse
tuinornamenten, met name op de uiteinden van zichtassen. Aan de noordzijde van de tuin achter de woning loopt
een recht laantje, eveneens met tuinornamenten, dat aan de oostzijde uit komt op een heuveltje. Aan de zuidzijde
van de vijver staat een veelhoekig, 19e eeuws tuinhuisje, Lottenlust genaamd. Verder zuidelijk, dit is achter het
koetshuis, bevindt zich een restant van een wandelbos, eveneens in landschapsstijl, dat echter in de twintigste eeuw
gedeeltelijk is omgevormd tot boomgaard. In het bos smalle, slingerende paadjes en een hondenkerkhof. Aan de
zuidoost zijde van het wandelbos bevindt zich een bruggetje.
Het meest oostelijke deel van het terrein is in de twintigste eeuw omgevormd tot bos.
Zuidelijk van de oprijlaan (dit is eveneens ten westen van de boomgaard) bevindt zich een druivenkas.
Waardering
Onderdeel van buitenplaats, van algemeen belang als functioneel onderdeel van het totale complex en vanwege
ruimtelijk-historische waarde als goed herkenbaar voorbeeld van 19e eeuwse tuinaanleg en van
zeldzaamheidswaarde vanwege de op het terrein voorkomende tuinornamenten en bijgebouwen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuin
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Monumentnummer*: 509164
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

11 februari 1998

Kadaster deel/nr:

82744/125

Complexnummer

Complexnaam

509162

Zorghvliet

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Ellewoutsdijk

Borsele

Zeeland

Straat*

Nr*

Langeviele

5

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Borsele

AE

Postcode*

Woonplaats*

Situering

4437 AA

Ellewoutsdijk

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1404

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 2
Inleiding
Park en overtuin van de oorspronkelijke buitenplaats "Zorghvliet", gelegen naast (voornamelijk ten zuiden van) de
woning op Langeviele no.5 (die niet voor bescherming in aanmerking komt). Het geheel is aangelegd rondom de
burchtheuvel van het middeleeuwse "Huis te Ellewoutsdijk" en omvat de eigenlijke overtuin, een terrein met ruïne
en het terrein rondom de burchtheuvel. De overtuin en het terrein met de ruïne worden van het terrein rond de
burchtheuvel gescheiden door een oost-west lopende pad. De opzet en het karakter van het huidige terrein volgt
grotendeels de oude hoofdlijnen.
Omschrijving
Tegenover de woning op Langeviele no.6 bevindt zich de overtuin met een vrijwel rechthoekige open ruimte. In deze
open ruimte zijn een vijftal tuinvazen op sokkels geplaatst. Aan de zuidzijde van dit terrein staat een zinken
tuinkoepel in neo-renaissance stijl die afkomstig zou zijn van de wereldtentoonstelling in Parijs in 1885.
Aan het oostelijke uiteinde van het oost-west lopende pad is een beeld van een engel met trompet geplaatst. Het
pad loopt over geaccidenteerd terrein.
Westelijk achter de, aan drie zijden door opgaand geboomte en begroeiing omsloten overtuin, bevindt zich een
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tweede omsloten open ruimte waarin een kunstmatige ruïne is geplaatst.
Ten noorden van deze open ruimte ligt de middeleeuwse burchtheuvel, omringd door een slotgracht die in de 19e
eeuw bij de verlandschappelijking van het terrein een min of meer ronde vorm kreeg. Het eiland is te bereiken via
een rijk uitgevoerde brug. Het burchtterrein wordt aan de westzijde begrensd door opgaande begroeiing, waaronder
een boomgaard.
Waardering
Onderdeel van buitenplaats, van algemeen belang als functioneel onderdeel van het totale complex en vanwege
ruimtelijk-historische waarde als goed herkenbaar voorbeeld van 19e eeuwse tuinaanleg en van
zeldzaamheidswaarde vanwege de op het terrein voorkomende tuinornamenten en de middeleeuwse burchtheuvel.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Monumentnummer*: 509165
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

11 februari 1998

Kadaster deel/nr:

82744/109

Complexnummer

Complexnaam

509162

Zorghvliet

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Ellewoutsdijk

Borsele

Zeeland

Straat*

Nr*

Langeviele

5

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Borsele

N

Postcode*

Woonplaats*

Situering

4437 AA

Ellewoutsdijk

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
197

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 3
Inleiding
Park van de oorspronkelijke buitenplaats "Zorghvliet", gelegen ten noorden/noordwesten van de woning op
Langeviele no.5 (die niet voor bescherming in aanmerking komt). De opzet en het karakter van het huidige terrein
volgt grotendeels de oude hoofdlijnen.
Omschrijving
Het terrein bestaat uit een open ruimte, grotendeels omsloten door opgaand geboomte en begroeiing. In het open
terrein bevindt zich een vijvertje met een vorm die in de landschapsaanleg past. Het terrein is langs de buitenrand
voorzien van een omlopend pad. In het verlengde van de Zwinweg is de opgaande, omsluitende begroeiing
onderbroken. Hier bevindt zich een 19e eeuws beeld, voorstellende Ceres.
Waardering
Onderdeel van buitenplaats-terrein, van algemeen belang als functioneel onderdeel van het totale complex en
vanwege ruimtelijk-historische waarde als goed herkenbaar voorbeeld van 19e eeuwse tuinaanleg en van
zeldzaamheidswaarde vanwege het op het terrein voorkomende tuinbeeld.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 509166
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

11 februari 1998

Kadaster deel/nr:

82744/93

Complexnummer

Complexnaam

509162

Zorghvliet

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Ellewoutsdijk

Borsele

Zeeland

Straat*

Nr*

Langeviele

6

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Borsele

AE

Postcode*

Woonplaats*

4437 AB

Ellewoutsdijk

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1466

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 4
Omschrijving
Tuinmuur aan de noordzijde van de voortuin. Gemetselde, gedeeltelijk gepleisterde tuinmuur met 9 vierkante
kolommen waarvan er 6 bekroond worden door een zinken vaas.
Waardering
Tuinmuur van cultuurhistorische en ensemblewaarde en van waarde vanwege zeldzaamheid van met name de vazen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinmuur
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Monumentnummer*: 509167
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

11 februari 1998

Kadaster deel/nr:

82744/77

Complexnummer

Complexnaam

509162

Zorghvliet

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Ellewoutsdijk

Borsele

Zeeland

Straat*

Nr*

Langeviele

6

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Borsele

AE

Postcode*

Woonplaats*

4437 AB

Ellewoutsdijk

Kad. object*

Situering

Appartement

Locatie

Grondperceel
1466

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 5
Omschrijving
Geornamenteerde, vierkante, natuurstenen sokkel met zonnewijzer, midden in de voortuin.
Waardering
Sokkel met zonnewijzer van cultuurhistorische en ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Zonnewijzer
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Monumentnummer*: 509168
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

11 februari 1998

Kadaster deel/nr:

82744/63

Complexnummer

Complexnaam

509162

Zorghvliet

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Ellewoutsdijk

Borsele

Zeeland

Straat*

Nr*

Langeviele

6

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Borsele

AE

Postcode*

Woonplaats*

4437 AB

Ellewoutsdijk

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1466

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 6
Omschrijving
Geornamenteerde, vierkante, natuurstenen sokkel met stenen vaas in de zuidwesthoek van de voortuin.
Waardering
Sokkel met vaas van cultuurhistorische en ensemblewaarde en van waarde vanwege zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinvaas
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Monumentnummer*: 509169
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

11 februari 1998

Kadaster deel/nr:

82744/55

Complexnummer

Complexnaam

509162

Zorghvliet

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Ellewoutsdijk

Borsele

Zeeland

Straat*

Nr*

Langeviele

6

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Borsele

AE

Postcode*

Woonplaats*

4437 AB

Ellewoutsdijk

Kad. object*

Situering

Appartement

Locatie

Grondperceel
1466

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 7
Omschrijving
Zinken vaas met kinderfiguurtjes, geplaatst in het zuidwestelijke deel van de voortuin (vermoedelijk niet de
originele locatie).
Waardering
Vaas van cultuurhistorische en ensemblewaarde en van waarde vanwege zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinvaas
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Monumentnummer*: 509170
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

11 februari 1998

Kadaster deel/nr:

82739/104

Complexnummer

Complexnaam

509162

Zorghvliet

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Ellewoutsdijk

Borsele

Zeeland

Straat*

Nr*

Langeviele

6

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Borsele

AE

Postcode*

Woonplaats*

4437 AB

Ellewoutsdijk

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1466

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 8
Omschrijving
Vierkante, natuurstenen sokkel met marmeren borstbeeld van een man, in de noordwesthoek van de voortuin.
Waardering
Sokkel met borstbeeld van cultuurhistorische en ensemblewaarde en van waarde vanwege zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinbeeld
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Monumentnummer*: 509171
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

11 februari 1998

Kadaster deel/nr:

82739/93

Complexnummer

Complexnaam

509162

Zorghvliet

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Ellewoutsdijk

Borsele

Zeeland

Straat*

Nr*

Langeviele

6

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Borsele

AE

Postcode*

Woonplaats*

4437 AB

Ellewoutsdijk

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1466

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 9
Omschrijving
Rechthoekige gepleisterde sokkel met beeld van Mercurius ten voeten uit, uit de 18e eeuw, in de noordoosthoek van
de voortuin.
Waardering
Sokkel met beeld van cultuurhistorische en ensemblewaarde en van waarde vanwege zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinbeeld
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Monumentnummer*: 509172
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

11 februari 1998

Kadaster deel/nr:

82739/88

Complexnummer

Complexnaam

509162

Zorghvliet

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Ellewoutsdijk

Borsele

Zeeland

Straat*

Nr*

Langeviele

6

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Borsele

AE

Postcode*

Woonplaats*

4437 AB

Ellewoutsdijk

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1466

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 10
Omschrijving
Marmeren tuinbeeld, voorstellende een dolfijn met daarop een putto in een schelp, in de zuidoosthoek van de
voortuin. De bakstenen sokkel is niet origineel en komt niet voor bescherming in aanmerking.
Waardering
Tuinbeeld van cultuurhistorische en ensemblewaarde en van waarde vanwege zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinbeeld
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Monumentnummer*: 509173
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

11 februari 1998

Kadaster deel/nr:

82739/81

Complexnummer

Complexnaam

509162

Zorghvliet

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Ellewoutsdijk

Borsele

Zeeland

Straat*

Nr*

Langeviele

6

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Borsele

AE

Postcode*

Woonplaats*

4437 AB

Ellewoutsdijk

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1466

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 11
Omschrijving
IJzeren toegangshek met Chinoiserie-motieven, gelegen aan het eind van de oprijlaan. Vermoedelijk daterend uit de
18e eeuw.
Waardering
Toegangshek van cultuurhistorische en ensemblewaarde en van waarde vanwege de toegepaste ornamentiek.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 509174
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

11 februari 1998

Kadaster deel/nr:

82740/67

Complexnummer

Complexnaam

509162

Zorghvliet

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Ellewoutsdijk

Borsele

Zeeland

Straat*

Nr*

Langeviele

6

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Borsele

AE

Postcode*

Woonplaats*

4437 AB

Ellewoutsdijk

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1466

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 12
Omschrijving
IJzeren hekwerk tussen gepleisterde kolommen die gedeeltelijk bekroond worden door gietijzeren vazen. Het hek
vormt de erfscheiding met de openbare weg, ten zuiden van de oprijlaan.
Waardering
Hekwerk van cultuurhistorische en ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 13
Omschrijving
L-vormige tuinmuur ten zuiden van de oprijlaan. Gemetselde, grotendeels nog gepleisterde tuinmuur met een
achthoekige hoekkolom en acht vierkante kolommen, waarvan het grootste deel bekroond wordt door een metalen
vaas.
Waardering
Tuinmuur van cultuurhistorische en ensemblewaarde en van waarde vanwege zeldzaamheid van met name de vazen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinmuur
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Onderdeel 14
Omschrijving
8-Vormige slingervijver met twee eilandjes, gelegen in de tuin achter de woning. De vijver dateert uit het midden
van de 19e eeuw. Op ieder eilandje een zuiltje met een cupido die een schaal draagt.
Waardering
Vijver met eilandjes en beeldjes, van cultuurhistorische en ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Vijver
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Onderdeel 15
Omschrijving
Boogbruggetje over de kruising van de 8 van de 8-vormige slingervijver achter de woning. Het bruggetje is voorzien
van ijzeren hekjes en aan beide oevers bevinden zich twee vierkante stenen sokkels met metalen vazen.
Waardering
Brug van cultuurhistorische en ensemblewaarde en van waarde vanwege zeldzaamheid en gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 16
Omschrijving
Twee vermoedelijk 18e eeuwse vissen, oorspronkelijk voor een fontein bedoeld, die aan de westoever van de 8vormige vijver achter de woning staan. Volgens de overlevering zijn de vissen afkomstig van een buitenplaats aan
de Vecht. De houten vissen zijn bekleed met koper.
Waardering
Vissen van cultuurhistorische en ensemblewaarde en van waarde vanwege zeldzaamheid en gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinbeeld
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 17
Omschrijving
Tuinhuis, "Lottenlust" genaamd, gelegen ten zuiden van de 8-vormige vijver achter het woonhuis. Het houten
tuinhuis is 6-hoekig en dateert vermoedelijk uit de 19e eeuw. Het is aan drie zijden voorzien van dubbele,
openslaande houten deuren met glasruiten. Het zeshoekige tentdak heeft een overkraging met een uitgezaagde
dakrand. In de nok een puntige bekroning met een bol.
Waardering
Tuinhuis van cultuurhistorische en ensemblewaarde en van waarde vanwege zeldzaamheid en gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinhuis
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 18
Omschrijving
Tuinvaas op sokkel, staand ten noordoosten achter de woning, tegen de bosrand. De vierkante ijzeren sokkel is rijk
geornamenteerd met onder meer draken en kopjes en wordt bekroond door de metalen vaas.
Waardering
Tuinvaas op sokkel van cultuurhistorische en ensemblewaarde en van waarde vanwege zeldzaamheid en gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinvaas
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 19
Omschrijving
Twee tuinvazen, ieder op een sokkel, staand in de tuin achter de woning tegenover elkaar en tegen een bosrand, de
ene ten zuidoosten en de andere ten noordoosten van het woonhuis. De vierkante stenen sokkels worden bekroond
door de metalen vazen.
Waardering
Tuinvazen op sokkel van cultuurhistorische en ensemblewaarde en van waarde vanwege zeldzaamheid en gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinvaas
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 20
Omschrijving
Tuinvaas op een sokkel, staand in de tuin achter de woning tegen de bosrand, ten oosten van het tuinhuis en ten
zuiden van het bruggetje over de 8-vormige vijver. De natuurstenen gecanneleerde, ronde sokkel wordt bekroond
door de metalen vaas.
Waardering
Tuinvaas op sokkel van cultuurhistorische en ensemblewaarde en van waarde vanwege zeldzaamheid en gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinvaas
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 21
Omschrijving
Gietijzeren tuinvaas op vierkante, gepleisterde sokkel, ten noorden in de tuin achter de woning, aan het westelijk
uiteinde van het west-oost georiënteerde laantje.
Waardering
Tuinvaas op sokkel van cultuurhistorische en ensemblewaarde en van waarde vanwege zeldzaamheid en gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinvaas
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 22
Omschrijving
Gepleisterde sokkel, ten noorden in de tuin achter de woning, in het west-oost georiënteerde laantje, ter hoogte van
het bruggetje over de 8-vormige vijver.
Waardering
Sokkel van cultuurhistorische en ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinsieraad
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 23
Omschrijving
Bruggetje ten oosten van het wandelbos achter de woning. Het bruggetje is voorzien van ijzeren spijlenhekjes.
Waardering
Brug van cultuurhistorische en ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Onderdeel 24
Omschrijving
Gietijzeren tuinvaas op vierkante, gepleisterde sokkel, in de zuidoosthoek van het wandelbos achter de woning,
vlakbij het bruggetje.
Waardering
Tuinvaas op sokkel van cultuurhistorische en ensemblewaarde en van waarde vanwege zeldzaamheid en gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinvaas
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Onderdeel 25
Omschrijving
Koetshuis op rechthoekige plattegrond, één bouwlaag hoog met zadeldak gedekt met golfplaat. De gevels zijn wit
gepleisterd.
De westelijke kopgevel is voorzien van een afgeronde houten wagendeur, een rond venster met geprofileerde
gepleisterde omlijsting in de top, en windveer met makelaar. In de langsgevels bevinden zich houten
rondboogramen met geprofileerde, gepleisterde omlijsting.
Waardering
Koetshuis van cultuurhistorische en ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Koetshuis(L)
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Onderdeel 26
Omschrijving
Druivenkas gelegen ten westen van de boomgaard en ten zuiden van de oprijlaan. De lage, rechthoekige kas is
voorzien van een houten kopgevel met houten deur in het midden. Voorts opgetrokken uit gepleisterde bakstenen
gevels. Het zadeldak is voorzien van glazen platen.
Waardering
Druivenkas van cultuurhistorische en ensemblewaarde en van waarde vanwege zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Kas(L)
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Onderdeel 27
Omschrijving
Hondenbegraafplaats met een stenen grafmonumentje bestaande uit een sokkel bekroond door een urn.
Waardering
Hondenbegraafplaats met grafmonument van cultuurhistorische en ensemblewaarde en van waarde vanwege
zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Onderdeel 28
Omschrijving
Stenen tuinbeeld, in de achtergevel van het woonhuis geplaatst (is niet de originele locatie), voorstellende een
jongeling ten voeten uit met drietand.
Waardering
Tuinbeeld van cultuurhistorische en ensemblewaarde en van waarde vanwege zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinbeeld
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Onderdeel 29
Omschrijving
Marmeren borstbeeld, geplaatst in een vensternis in de noordgevel van het koetshuis (is niet de originele locatie).
Waardering
Tuinbeeld van cultuurhistorische en ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinbeeld
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Inschrijving register*:

11 februari 1998

Kadaster deel/nr:

82740/185

Complexnummer

Complexnaam

509162

Zorghvliet

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Ellewoutsdijk

Borsele

Zeeland

Straat*

Nr*

Langeviele

5

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Borsele

AE

Postcode*

Woonplaats*

Situering

4437 AA

Ellewoutsdijk

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1404

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 30
Omschrijving
Vijf tuinvazen in de zogenaamde overtuin. De ijzeren tuinvazen staan ieder op een sokkel.
Waardering
Tuinvazen van cultuurhistorische en ensemblewaarde en van waarde vanwege zeldzaamheid en gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinvaas

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinvaas

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 29 november 2022
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Monumentnummer*: 509194
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

11 februari 1998

Kadaster deel/nr:

82740/177

Complexnummer

Complexnaam

509162

Zorghvliet

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Ellewoutsdijk

Borsele

Zeeland

Straat*

Nr*

Langeviele

5

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Borsele

AE

Postcode*

Woonplaats*

Situering

4437 AA

Ellewoutsdijk

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1404

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 31
Omschrijving
Gietijzeren beeld van een engel ten voeten uit met een trompet, geplaatst op een sokkel. Het beeld staat aan de
oostzijde van het oost-west lopende pad (tussen de overtuin en de burchtheuvel).
Waardering
Tuinbeeld van cultuurhistorische en ensemblewaarde en van waarde vanwege zeldzaamheid en gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinbeeld

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 29 november 2022
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Monumentnummer*: 509195
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

11 februari 1998

Kadaster deel/nr:

82740/169

Complexnummer

Complexnaam

509162

Zorghvliet

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Ellewoutsdijk

Borsele

Zeeland

Straat*

Nr*

Langeviele

5

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Borsele

AE

Postcode*

Woonplaats*

Situering

4437 AA

Ellewoutsdijk

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1404

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 32
Omschrijving
Kunstmatige ruïne uit de 19e eeuw, vermoedelijk opgetrokken uit afbraakgesteente van het middeleeuwse "Huis te
Ellewoutsdijk". De ruïne bevindt zich midden in de open ruimte ten westen van de overtuin.
Waardering
Ruïne van cultuurhistorische en ensemblewaarde en van waarde vanwege zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Ruïne

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 29 november 2022
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Monumentnummer*: 509196
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

11 februari 1998

Kadaster deel/nr:

82741/29

Complexnummer

Complexnaam

509162

Zorghvliet

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Ellewoutsdijk

Borsele

Zeeland

Straat*

Nr*

Langeviele

5

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Borsele

N

Postcode*

Woonplaats*

Situering

4437 AA

Ellewoutsdijk

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
197

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 33
Omschrijving
Tuinbeeld in de noordoosthoek van het park ten noorden van de woning op Langeviele 5 (in het verlengde van de
Zwinweg). Het 19e eeuwse gietijzeren tuinbeeld, voorstellende Ceres, staat op een sokkel. Het beeld werd
vervaardigd in de gieterij L. Sch tz te Zeist.
Waardering
Tuinbeeld van cultuurhistorische en ensemblewaarde en van waarde vanwege zeldzaamheid en gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinbeeld

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 29 november 2022

Pagina:

Monumentnummer*: 509197
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

11 februari 1998

Kadaster deel/nr:

82741/22

Complexnummer

Complexnaam

509162

Zorghvliet

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Ellewoutsdijk

Borsele

Zeeland

Straat*

Nr*

Langeviele

5

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Borsele

AE

Postcode*

Woonplaats*

Situering

4437 AA

Ellewoutsdijk

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1404

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 34
Omschrijving
Voetgangersbrug uit de 19e eeuw over de slotgracht die de burchtheuvel omringd. De houten brug heeft een iets
verhoogd middendeel. Het hekwerk is voorzien van ijzeren spijlen.
Waardering
Voetgangersbrug van cultuurhistorische en ensemblewaarde en van waarde vanwege zeldzaamheid en gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 29 november 2022
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