
------------------------------------------------------------------- 
Gemeente           : Boxtel                             Objectnr.  : BOX-38 
Plaats + postcode : Boxtel  5281 AZ                   Bladnr.    : 2 
Straat + nummer   : Clarissenstraat 8                 
Kad. aanduiding   : K 2209                            
Datum         : april 1991 
Eigenaar           : E.C.M. van Ingen                  Negatiefnrs.  : A23-24 
Aard object        : gebouw met erf                    Staat v. onderhoud : goed 
Huidige functie   : woonhuis                          
Oorspr. functie   : woonhuis                         Kwalificatie  : cat. 1 
Opdrachtgever     : Van Lieshout (?)                  Bescherming   : gemeente 
Architect          : W. van Aalst ('s-Hertogenbosch) 
Bouwjaar           : 1896 
Bouwtype           : tweelaags vierkant herenhuis 
Bouwstijl          : eclectisch 
 
------------------------------------------------------------------- 
Beschrijving: Op de hoek van de Clarissenstraat/Kerkstraat gelegen, enigszins overhoeks geplaatst 
herenhuis, de historische rooilijn en percelering volgend; rechts opzij grenzend aan buurpand, de linker gevel 
nagenoeg vrijstaand, gedeeltelijk grenzend aan hoekpand met omheind tuintje in de Kerkstraat; aan de 
achterzijde een diepe siertuin met uitgang aan Duinendaal. 
Het in kruisverband opgetrokken bakstenen pand beslaat een nagenoeg vierkante plattegrond en telt twee 
bouwlagen met een zolderverdieping onder een met leien (in Maasdekking) gedekt afgeplat schilddak. De 
symmetrische, vijf traveeën brede voorgevel is geleed door middel van spaarvelden tussen een licht 
projecterende middenpartij en hoeklisenen ; beganegronds worden de twee traveeën brede spaarvelden 
afgesloten met een tandlijst en op de verdieping met een rondboogfries (met siermetselwerk in de 
boogvullingen). In de middenpartij enigszins teruggeplaatst de voordeur (secundair) met bovenlicht, en op de 
verdieping een T-venster met daarboven een hardstenen plaat met `ANNO 1896'. De spaarvelden aan 
weerszijden van de middenpartij hebben ieder twee T-vensters als voornoemd. De gevelopeningen hebben 
een omlijsting van profielsteen en zijn segmentbogig gesloten; in de verdiepte boogvelden is siermetselwerk 
toegepast. De voorgevel wordt verlevendigd door banden van gele verblendsteen en het gebruik van hard-
steen in aanzet- en sluitstenen (met diamantkop), en in consoles in de diverse overkragende lijsten. 
Eveneens van hardsteen zijn de plint en de waterlijsten onder de vensters. De gevels worden afgesloten met 
een overstekende, geprofileerde bakgoot boven een uitkragende tandlijst. In het voorschild, boven de 
middenpartij een gemetselde dakkapel met klein venster, hardstenen voluutvormige klauwstukken, en een 
hardstenen kroonlijst met een obeliskvormige bekroning op een halfrond fronton met gestileerd schelpmotief; 
aan weerszijden hiervan een kleine dakkapel onder overstekend en ingezwenkt leien schilddak. 
Linker gevel met hardstenen plint en in beide bouwlagen een T-venster. 
Achtergevel met onder meer twee T-vensters op de verdieping. 
Van het interieur zijn als vermeldenswaardige onderdelen uit de bouwtijd te noemen: kelder met troggewelf, 
stucplafonds, de trap en paneeldeuren. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Motivering: Tweelaags vierkant herenhuis in eclectische stijl anno 1896. 
Van architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype en de bouwstijl, alsmede vanwege de gaafheid 
van de hoofdvorm en de detaillering. 
Situeringswaarde als markant gelegen, enigszins overhoeks geplaatst hoekpand, en als gaaf onderdeel van 
de historische bebouwing aan de Clarissenstraat. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Opmerkingen: Dwars door de huidige achtertuin stroomde het in 1930 gedempte Binnendommeltje. 
Oorspronkelijk was het pand gedekt met blauwe bouletpannen. 1982: erfafscheiding van bakstenen muur 
met poort aan Duinendaal. 
 



------------------------------------------------------------------- 
Lit./Archief: 
Archief B.W.T., 1982/62. 
Boxtel in oude ansichten, deel 1, 1985, nr. 7. 
De monumenten van Noord-Brabant, cultuurhistorische inventarisatie, Boxtel/ 
Liempde, 1986, pp. 30-31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


