EIGENTIJDS LEVEN IN
LANDELIJK ERFGOED

Langeviele 7 Ellewoutsdijk

Woningbrochure

Vastgoedaanbod
langeviele 7
Het pand is in 2021 in
zeer
verouderde
staat
aangekocht door ElleMaison
om deze in 5 maanden tijd
grondig te renoveren tot een
zeer comfortabele woning.
Kosten nog moeiten zijn
gespaard om dit Zeeuwse
erfgoed in eer te herstellen.
Dit met zorg gerestaureerd
Hollandse herenhuis heeft
een ruime onder architectuur
aangelegde tuin.
Op dit moment doet het
pand dienst als 2e woning en
pop- up showroom van De
Woonwijzer, gespecialiseerd
in het turnkey- opleveren van
unieke woon- of restaurant
objecten in Zeeland.
Het pand wordt wanneer u

wenst compleet gestoffeerd
aangeboden
met
de
nieuwste wooncollectie van
2022, instap-klaar!
De lijst met roerende zaken
ter overname kunt u inzien
tijdens uw afspraak.
Verder biedt de eigenaar u de
mogelijkheid de woning na
verkoop een periode terug
te huren. Zo krijgt u ruim de
tijd om uw eigen woning te
verkopen.

Specificaties:
Bouwjaar: 1910
Woonoppervlakte: 140 m²
Perceel oppervlakte: 615 m²
Inhoud: 576 m3

Bieden vanaf: € 549.500 K.K.
exclusief stoffering en roerende zaken
Vraagprijs inclusief stoffering: € 575.000 K.K.
Vraagprijs: € 625.000 K.K. all inclusief

Interieur
Achter de gevels van “Elle
Maison” vindt u maar liefst 576
m3 ruimte om te wonen en te
genieten van al het moois wat dit
erfgoed u biedt.

BEGANE GROND

Entree en kantoor
Na binnenkomst in een lichte doorzonhal
wacht u een gastvrij ontvangst in het
kantoor dat tijdens de openhuisdagen
gebruikt wordt als ontvangstruimte met
garderobe.
U geeft de rede aan van uw komst1) interesse in de woning of 2) in de
tijdelijke pop-up showroom van De
Woonwijzer, of wellicht in beiden?

Keuken
Hal
De statige hal bestaat uit 2 delen, een
tikje scheve deurpost verraad de leeftijd
van de woning. Grappig benadrukt door
de diagonale kubusverlichting. De hal
aan de zuidzijde heeft een gewaagde
zwarte afwerking. De 4 deuren geven
een gevoel van keuzestress. Wil ik naar
boven, loop ik meteen door naar buiten,
ga ik naar de dining- & livingroom of
naar de keuken?

De gesloten keuken is compleet nieuw
gerenoveerd. Het oude systeemplafond
is verwijderd voor aanleg van nieuw
leidingwerk naar de eerste verdieping
voor de badkamer en toilet. Het
plafond is strak gestuukt en voorzien
van ingebouwde ledverlichting. De
nieuwe handgevormde geglazuurde
terracottategels
zijn
gedurfd
gecombineerd met het gezellige fornuis
naar keuze, op inductie of gas. De
design hoogglans antraciet keuken met
praktisch houtlook werkblad is voorzien
van nieuwe apparatuur, afwasmachine,
magnetron, koelkast. En een heerlijke
ruime provisiekast. Het keukenraam
biedt schitterend zicht op het bos.

De nieuwe designkeuken in hoogglans
geeft de keuken een luxe uitstraling.
Het onderhoudsvriendelijke houtlook
keukenwerkblad combineert prachtig
met de houtlook pvc in elleboogverband.
De oranje handvormtegels in combinatie
met hip zilveren crocobehang vormt een
mooi geheel.
Een extra verrassing is de ruime
provisiekast onder de trap. Ondanks
het feit dat de SRV wekelijks 2x met
boodschappen voor de deur rijdt is het
in een dorp als Ellewoutsdijk fijn om een
voorraad te hebben.

Bijkeuken en toilet
Grenzend aan de keuken ligt de
bijkeuken welke is voorzien van een
wasen
droogmachineaansluiting,
nieuw betegeld met Hollandse witjes
en keramische terracottategels. Het
nieuw geplaatste daklicht en de twee
ramen zorgen voor een heerlijk lichte
werkruimte. In de bijkeuken bevindt zich
ook de combiketel.

Eerste
Verdieping
Trappenhuis
Via de hal komen we bij het trappenhuis.
De luxe gestoffeerde wenteltrap brengt
ons naar de overloop.
De overloop biedt een zee van licht
en ruimte met maar liefst 6 strak grijs
geschilderde deuren, voorzien van
prachtige glanzende deurklinken.

De bijkeuken heeft een deur met
toegang naar de achtertuin. Ideaal
wanneer u beschikt over een huisdier.

Drie slaapkamers
Dining- & Livingroom
Vroeger was deze ruimte een kameren- suite met eet- en woongedeelte.
De geëtste glasdeuren zijn bewaard op
zolder. Nu is de doorgang strak gestuukt
en verlicht met spots wat zorgt voor een
eigentijdse doorgang naar de living.
Deze lichte doorzonruimte biedt zicht
op de voor- zij en achtertuin. Tijdens
de renovatie is het systeemplafond
verwijderd zodat het authentieke
plafond nu weer zichtbaar is. Dit
plafond is vakkundig gerenoveerd met
schitterend lijstwerk.

Aan de zijgevel zijn twee praktische
draai-kiepramen. Drie ramen zijn
voorzien van wit houten lamellen, twee
ramen van praktische duo- rolgordijnen.
Over deze ruimte kunnen we lang
schrijven. Beter is de sfeer zelf te
beleven om te ontdekken hoe dit huis
voorziet in uw behoefte.

De eerste twee slaapkamers zijn
gezellig gerenoveerde met nieuwe
strak gestuukte tussenwand. De zijen tussenwanden zijn vernieuwd en
voorzien van isolatie. De wanden
aan de voorgevel zijn voorzien van
zilver behang, en de nieuwste 3D
lamelgordijnen op maat zorgen voor de
gewenste privacy.
De masterbedroom is een heerlijke
lichte ruimte met draai-kiep dakvenster,
voorzien van verduisterende zonwering
en prachtige authentieke balken,
Deze ruimte is voorzien van het nieuwste
vintage tapijt in neutraal grijs van het
merk Jabo. De wanden zijn bekleedt
met prachtig behang van Elitis.

Welness badroom
Deze schitterend nieuwe welnessruimte , voorzien van ventilatie,
biedt alles om te ontspannen. De wand en vloertegels vormen
een prachtige gewaagde combinatie van keramisch parket,- luxe
keramisch marmer en
groene handvormtegels
in
elleboogverband.
Compleet
met
nieuwe
wastafel,
designradiator, bad op
pootjes, inloopdouche
met
thermostatische
regendouche,
luxe
sunshower
met
infrarood
en
een
praktische hangtoilet.
Installatie voorzien van
mogelijkheid voor 2e
wastafel.

Separaat toilet

Dress

Geïsoleerde ruime bergzolder

U zult begrijpen dat de badkamer
geregeld voor langere tijd bezet zal zijn.
Daarom is er gekozen voor een separaat
toilet. Eigentijds betegeld met witte
natuurlijke handvormtegels betegeld
in de populaire visgraat. Prachtig met
robuuste keramische houten vloerdelen
en praktisch hangcloset met
softclose-zitting.

Prachtig gestoffeerde ruimte in sfeervol
terra vintagetapijt die perfect dienst kan
doen als dress, of als extra slaapkamer,
grenzend aan de masterbedroom. De
wanden zijn geschilderd in Tuscan Red
van Little Green.

De Franse mansardekap garandeert
een heerlijk ruimte bergzolder.
Compleet nieuw geïsoleerd. Te betreden
met vlizotrap. De kap leent zich prima
voor de aanleg van zonnepanelen.

ONDER ARHITECTUUR
AANGELEGDE TUIN

Tuin

Aan de tuin is minstens zoveel werk
besteed als het huis. De in slecht
onderhouden staat verkerende tuin
heeft plaatsgemaakt voor nieuw
tuinontwerp met onderhoudsvriendelijke
bestrating en plantperken die de nieuwe
bewoners wanneer gewenst verder
kunnen beplanten.
Het huis staat prachtig centraal op een
zeer royale kavel van ruim 615m2, en
is omringd met een prachtig bosrijk
landgoed.
Bij aankoop was de tuin niet afgeschermd
met het perceel van de buren, waardoor
de grens niet zichtbaar was. Er is veel
geïnvesteerd in duurzame schuttingen
van beton en hardhout, tuinverharding,
verlichting. Een belangrijk detail zijn de
zichtlijnen met doorkijkjes zodat men
toch het uitzicht houdt en kan genieten
van de aangrenzende boomgaard met
hazen, fazanten en eekhoorntjes en
prachtige zonsondergang. Lijnend met
het raam van de achtergevel een riant
uitzicht. De tuin is compleet omheind
en biedt volop privacy. Verder geeft de
tuin ook een mediterraan gevoel met

groenblijvende olijfwilgen in leivorm,
palmen en cipressen. Dankbaar genieten
we via doorkijkjes van het naastgelegen
landgoed, waar de konijnen en fazanten
vrolijk rondhuppelen. In de achtertuin
bevindt zich een authentiek bakhuisje,
handig als fietsenstalling, voor het
bergen van tuingereedschap en
zwembad toebehoren.
Zijtuin
De nieuwe ruime carport met epdmdakbekleding biedt ruimte voor 2 auto’s
maar het nodigt ook uit voor zitje om
’s avonds nog langer van de tuin te
genieten. En.. voor de liefhebber staat
een zwembad gereed voor een frisse
duik in eigen tuin.

Plattegronden

OMGEVING

Kadastrale kaart

Wonen in Ellewoutsdijk
Het dorpje Ellewoutsdijk is een historisch
dorpje in de Zeeuwse provincie Borsele.
Nog geen kwartier rijden van de
snelweg bereikt u het dorp, gelegen in
het Nationaal Landschap, aan de oevers
van de Westerschelde.
Wie rust zoekt vind deze in dit geliefde
dorp. Het straatbeeld van de Langeviele
is divers. Verzamelaars van brocante,
en oldtimers hebben hun stekje aan de
Langeviele gevonden, gebroederlijk
tussen markante landgoederen.
In deze straat vindt u dit fantastisch
gerenoveerde herenhuis.

Ellewoutsdijk (Ellesdiek) is het kleinste
dorpje van Zuid Beveland en ligt
aan de Westerschelde met een
idyllisch haventje, in het zuiden van
Zuid-Beveland. Ondanks de kleine
gemeenschap is Ellewoutsdijk een actief

dorp met veel activiteiten. Het dorp
heeft mooie bezienswaardigheden,
twee landgoederen in een prachtig
landschap. Deze zijn gebouwd door de
ambachtsheer van Ellewoutsdijk. Fort
Ellewoutsdijk en niet te vergeten het
bekende kerkje van ‘Ellesdiek’.

HEEFT U NOG VRAGEN?

OF WILT U EEN BEZICHTIGING
PLANNEN?

NEEM GERUST
CONTACT MET
ONS OP
HENNIE BOSMAN

+31 6 54792245

www.ellemaison.nl

Info@ellemaison.nl

