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Redengevende omschrijving gemeentelijk monument gemeente Moerdijk: 

‘Huize Roville’, Zuiddijk 1a en 1b Langeweg 

 

 
Vooraanzicht 

 

‘Huize Roville’, Zuiddijk 1a en 1b Langeweg 

 

Kenmerken: 
 
Adres    Zuiddijk 1a en Zuiddijk 1b    
Postcode/plaats  4771 PB Langeweg  
Kadastraal bekend:  gemeente Zevenbergen, sectie N nummers: 1a: 1800 1b: 1801 
Huidige functie   woning 
Oorspronkelijke functie  woning / buitenplaats 
Bouwjaar   eind 19

e
 eeuw  

MIP-code    - 
 

 

Redengevende omschrijving 

 
Historie: De vermoedelijke voormalige buitenplaats is gelegen in de oksel van de Zuiddijk en Pootweg. Deze 
locatie was voorheen gelegen aan het adres Pootweg 15 Langeweg (gemeente Terheijden).  
 
Op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832 staat op de locatie al bebouwing ingetekend. De bebouwing op het 
Kadastrale Minuutplan is dichter naar de hoek Pootweg – Zuiddijk gesitueerd. Dit is vermoedelijk de 
voormalige hofstede. Pas rond 1900 verschijnt er op de kadastrale kaarten de vorm zoals deze nu nog 
herkenbaar is. 
 
Architectuur- en kunsthistorische kenmerken: 
Exterieur: het object kan als neoclassicistisch gekenmerkt worden en is voorzien van een dak met 
kruispannen met een Keulse goot (omlopend dakschild) en heeft een dakruiter. Uit het MIP blijkt dat hier 
vroeger een klok op stond. Het object is van baksteen en is voorzien van gietijzeren sierankers. Het heeft 
zesruits schuiframen en een omlijste ingang. Kruispannen. De dakkapellen zijn oeils-de-boeufs. Rondom het 
huis staan oude bomen.  
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Algemeen belang:  
Het object is van algemeen belang. Het gebouw heeft architectuurhistorische waarde omdat de oeils-de-
boeufs zeer uniek zijn voor het West-Brabantse kleigebied. Het object is sober maar voorzien van subtiele 
monumentale details.  
 
Het is straatbeeldbepalend. Het landhuis met een buitenhuis-karakter is als “stads” element in het landelijk 
gebied aan te merken. In de Noordwesthoek van Noord-Brabant bouwden herenboeren statige 
woonboerderijen met vrijstaande opslagschuren. Notabelen vestigden zich destijds meer in de woonkernen. 
Er is in de gemeente Moerdijk  geen traditie bekend met betrekking tot de bouw van buitenplaatsen of 
landgoederen. De ligging in het open polder gebied is bijzonder.  
 
Staat van onderhoud: 
De algemene staat van onderhoud is goed. Alhoewel er door woningsplitsing een tweede (gelijkvormige en -
kleurige) ingangspartij aan Noordoostelijke zijde is gerealiseerd, is het object goed herkenbaar gebleven. 
 
Bescherming: 
De bescherming betreft het pand aan de Zuiddijk 1a en 1b in Langeweg.  
De hoofdaspecten van de monumentaal beschermingswaardige onderdelen die in relatie staan tot de 
monumentale waarden van het gehele object, zijn opgenomen in de redengevende omschrijving. Voor het 
pand Zuiddijk 1a en 1 b te Langeweg gaat het om relevante onderdelen van het exterieur en (delen van) 
aanzichten die vanuit openbare ruimten zichtbaar zijn, in dit geval de noordoostelijke, zuidelijke en 
zuidwestelijke gevels (voor- en zijgevels) met bijbehorende dakvlakken en de genoemde elementen in de 
redengevende omschrijving.  
 
Van bescherming uitgezonderd zijn: de aangebrachte serre, de niet-authentieke dakvensters en de 
zonnepanelen die op het dakvlak zijn aangebracht. 
Toekomstige veranderingen of aanpassingen zullen hieraan getoetst worden. 
 
 

Foto’s;  

 
Zuidwestelijke ingangspartij (origineel) 
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Zuidoostelijke gevel met nieuwe ingangspartij ten behoeve van de splitsing 

 

 
 
 
Kadastrale situatie 
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vogelvluchtopname bron: nedbrowser gemeente Moerdijk (vanuit noordwesten) 

 


