
------------------------------------------------------------------- 
Gemeente           : Boxtel                             Objectnr. 
 : BOX-33 
Plaats + postcode : Boxtel  5281 CH                   Bladnr.    : 2 
Straat + nummer   : Burgakker 19                      
Naam               :                                   
Datum         : maart 1993 
Kad. aanduiding   : K 2275                            Negatiefnrs.  : L21-22 
Eigenaar           : P.J. van der Meijden-v.d.Hout   Staat v. onderhoud : goed 
Aard object        : gebouw met erf                    
Huidige functie   : woonhuis                          Kwalificatie  : cat. 1 
Oorspr. functie   : woonhuis                          Bescherming   : gemeente 
Opdrachtgever     : J.H. Mahie 
Architect          : A. Goyarts (?) 
Aannemer           :  
Bouwjaar           : ca. 1865 
Bouwtype           : eenlaags diep huis 
Bouwstijl          : Waterstaatsstijl 
 
------------------------------------------------------------------- 
Beschrijving: Aan de Burgakker gelegen vrijstaand bakstenen huis, met links opzij de Dommel met 
voetgangersbrug naar het kasteelpark van Stapelen. 
Het pand beslaat een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag met zolderverdieping onder een met 
blauwe tuiles du Nord gedekt zadeldak - tussen topgevels - met de nok haaks op de weg; secundaire 
bakgoten: oorspronkelijk was het dak gootloos. 
Symmetrische drie traveeën brede voorgevel met drie achtruits (2x3+1x2) schuifvensters (in 1985 is de 
voordeur vervangen door het middenvenster), met een licht getoogde bovendorpel, onder anderhalfsteens 
strekken, met hardstenen onderdorpel en halve luiken; op de verdieping een klein rondvenster. Op de 
hoeken pilasters - uitstekend boven de dakvoet - met hardstenen dekplaat en een bolvormige bekroning als 
op de top (voorheen met tuit); rollaag op de schuine zijden, waarlangs een getrapt fries op kraagstenen in 
contrasterende gele baksteen. Metselwerk in kruisverband met geknipte voeg; gepleisterd plint. 
In de oorspronkelijk blinde linker gevel een secundair liggend venster met glas in lood. 
In de rechter gevel de verplaatste toegang en een secundair venster. 
Aan de achtergevel moderne aanbouwen (indifferent). 
Bij verbouwing in 1985 werd tevens de indeling van het interieur geheel gewijzigd. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Motivering: Eenlaags diep woonhuis in Waterstaatsstijl uit ca. 1865. 
Van architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype en de (zeldzame) bouwstijl, alsmede vanwege de 
gaafheid van de hoofdvorm en de redelijk gave detaillering van met name de voorgevel. 
Situeringswaarde vanwege de markante ligging nabij de Dommel en de toegang tot het park van kasteel 
Stapelen, en als redelijk gaaf onderdeel van de historische bebouwing aan de Burgakker. 
Van historische waarde als voormalige dienstwoning van kasteel Stapelen. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Opmerkingen: Het pand was oorspronkelijk een dienstwoning behorende bij kasteel Stapelen, evenals de 
identieke woning aan de Konijnshoolsedreef nr. 9. 
1985: wijziging in voorgevel, voordeur veranderd in venster, wijziging rechterzijgevel en interieur. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Lit./Archief: Archief B.W.T., nr. 1985/135 (1985). 
Boxtel in oude ansichten, deel 1, 1985, nr. 38. 
Boxtel: kijk nòu 'ns!, 1985, nr. 14. 
De monumenten van Noord-Brabant, cultuurhistorische inventarisatie, Boxtel/ Liempde, 1986, pp. 29-30. 


