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Gemeente  : Boxtel     Objectnr. : BOX-204 
Plaats + postcode : Boxtel, 5291 NB   _________________________ 
Straat + nummer : St. Lambertusweg 6 
Naam   :     Datum invent.: 13-04-05 
Kad. aanduiding :        
Eigenaar  :      Staat van onderhoud: goed 
Aard object  : gebouwen en erf   __________________________ 
Huidige functie  : woonhuis/boerderij       
Oorspr. functie  : boerderij    Kwalificatie :  1 
Opdrachtgever  :       
Architect  :       
Aannemer  :  
Bouwjaar  : midden 19de eeuw-1900 
Bouwtype  : langgevelboerderij 
Bouwstijl  : traditioneel 
 
Bouwgeschiedenis/historie: Het betreft een middelgrote langgevelboerderij , die in zijn huidige 
verschijningsvorm uit de tweede helft van de 19de eeuw dateert en sinds de bouw in vrij gave staat 
behouden is gebleven. Wel kreeg het bedrijfsgedeelte een nieuwe detaillering in de vorm van 
grotere betonnen stalvensters.  
De boerderij ligt op een groot erf aan de oostzijde van de St.Lambertusweg, de oude 
verbindingsweg tussen de Schijndelsedijk en het dorp Gemonde. In de eerste helft van de 19de 
eeuw heette deze weg nog de “Langenbergsche straat”, naar de gelijknamige buurtschap aan de 
Schijndelsedijk. Destijds behoorde het gebied al tot de gemeente Boxtel (Gemonde, sectie C). Op 
de kadastrale kaart van circa 1830 komt de boerderij nog niet voor, waardoor aangenomen mag 
worden, dat het erf pas rond het midden van de 19de eeuw is ontstaan.  
 
Beschrijving:  Groot erf met langgevelboerderij en twee bijgebouwen aan de oostelijke zijde van 
de St. Lambertusweg, schuin tegenover de aansluiting van de Oud Boomgaard op deze weg. Direct 
ten noorden van het erf bevindt zich de gemeentegrens tussen Boxtel en Sint-Michielsgestel. De 
boerderij wordt van de openbare weg gescheiden door een ruim voorerf met sier- en moestuin.  
 
Langgevelboerderij: 
Het betreft een flinke boerderij van het langgeveltype. Het pand heeft een rechthoekige plattegrond, 
één bouwlaag en een zadeldakdak met de nokrichting evenwijdig aan de voorgevel en wolfeinden 
boven beide kopgevels. Het dak is gedekt met gesmoorde tuiles du Nord, met zinken bakgoten en 
een bakstenen schoorsteen op de nok.  
De gevels zijn gemetseld in machinale baksteen in kruisverband, met lage gepleisterde plint. In de 
gevels diverse eenvoudige smeedijzeren staafankers. Het woongedeelte bevindt zich in het rechter 
(zuidelijke) gedeelte van de bouwmassa. In de voorgevel bevindt zich hier geheel rechts een 
ingang met aan weerszijden een groot venster, alle aan de bovenzijde afgesloten met een strek. De 
ingang heeft een houten opgeklampte deur en een 2-ruits bovenlicht; de vensters hebben houten 
kozijnen met luiksponning, opgeklampte luiken en 6-ruits schuiframen. Verder naar links is er een 
ingang met opgeklampte deur en 2-ruits bovenlicht. In het bedrijfsgedeelte zijn er vijf getoogde 
betonnen stalvensters met segmentbogen en één lage houten opgeklampte staldeur.  
In de zuidelijke kopgevel zijn er op de begane grond twee vensters met houten opgeklampte luiken 
en in de zolderverdieping twee kleine vensters met 4-ruits raampjes.  
De noordelijke kopgevel heeft beneden twee getoogde 4-ruits stalvensters en in de 
zolderverdieping een kozijntje met houten opgeklampt luik. 
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. 
Het interieur van de boerderij is niet bezocht. 
 
Erf/bijgebouwen: Voor de langgevelboerderij bevindt zich een ruim rechthoekig voorerf, aan de 
noordzijde toegankelijk via een door een haag geflankeerde oprit. Op het voorerf een sier- en 
moestuin met onder andere enkele oude vruchtbomen.  
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Direct ten noordoosten van de boerderij staat een langgerekte rechthoekige bakstenen schuur met 
deels houten zijgevels en een zadeldak met pannendekking. De voorgevel, een topgevel, bezit 
enkele staafankers en een ingang met opgeklampte deur. Ten oosten van de boerderij staat een 
kleiner bakstenen bijgebouw, vermoedelijk een oud bakhuis, op rechthoekige plattegrond, en 
voorzien van een met gesmoorde pannen gedekt schilddak.  
 
Motivering: Het betreft een bakstenen langgevelboerderij uit de tweede helft van de 19de eeuw, 
met bijgebouwen en erf. De boerderij heeft architectuur- en bouwhistorische waarde als een goed 
en opvallend gaaf voorbeeld van een traditionele Brabantse langgevelboerderij, die nog in het bezit 
is van een geheel intacte hoofdvorm en vele oorspronkelijke details. Ook het omringende erf is wat 
betreft aanleg, indeling en inrichting goed behouden gebleven en wordt gekenmerkt door enkele 
oude bijgebouwen, diverse karakteristieke groenelementen, zoals hagen, vruchtbomen en een 
moestuin aan de voorzijde. Het geheel heeft in deze gave samenstelling ensemble- en 
zeldzaamheidswaarde en is van heeft vanwege het sterk beeldbepalende karakter een hoge 
situeringswaarde voor zijn omgeving.  
 
Opmerkingen: 
 
Bronnen: 
J. Coenen, Baanderheren, boeren & burgers. Een overzicht van de geschiedenis van Boxtel, 
Liempde en Gemonde, Boxtel 2004
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