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ACTUALISATIE REDENGEVENDE BESCHRIJVING 
 
Gemeente  : Boxtel     Objectnr. : BOX-106 
Plaats + postcode : Boxtel 5281 AT   __________________________ 
Straat + nummer : Markt 1 
Naam   : Raadhuis    Datum beschrijving : april 1991 
Kad. aanduiding : K 2363 (ged.)    Datum actualisatie   : 19-01-05  
Eigenaar  : de gemeente Boxtel   Staat van onderhoud: goed 
Aard object  : gebouw met erf   __________________________ 
Huidige functie  : gemeentehuis 
Oorspr. functie  : gemeentehuis    Kwalificatie: cat. 1 
Opdrachtgever  : gemeentebestuur Boxtel  Bescherming: gemeente 
Architect  : Cor. Roffelsen (Helmond)      
Aannemer  : Gebr. Struijcken (Tilburg) 
Bouwjaar  : 1936 
Bouwtype  : raadhuis 
Bouwstijl  : Delftse School 
 
 
Wijzigingen en aanvullingen bestaande redengevende beschrijving 
 
Exterieur 

• De moderne bordestrap (1982) is niet meer aanwezig. 
• Gemoderniseerde dagkanten bij de ingang; 
• Vernieuwde plinten; 
• De getoogde dubbele glas/paneeldeur in de hoofdingang is vervangen door een moderne 

dubbele deur en een tochtportaal met schuifdeuren. 
• De gesmede lantaarns aan weerszijden van de hoofdingang zijn niet meer aanwezig. 
• Op het balkon een kozijn met dubbele houten deur met roedenverdeling en een dubbel 6-

ruits bovenlicht. 
• Op de achtergevel sluit de nieuwbouw van het gemeentehuis aan. De achtergevel is 

hierdoor geheel inpandig komen te liggen en voorzien van nieuwe doorbraken om oud- en 
nieuwbouw met elkaar te verbinden. 

 
Interieur 

• Brede bordestrap in de hal is niet meer aanwezig. 
• Het moerbalken- en kinderbintenplafond in de bovenhal is –voor zover nog aanwezig – aan 

het zicht onttrokken door een modern verlaagd plafond. 
• Raadzaal: grote rechthoekige zaalruimte, overdekt door een eiken moerbalk- en 

kinderbintenplafond (omtimmerde ijzeren balken), de moerbalken rustend op grote 
geprofileerde consoles; raadzaal is toegankelijk via een dubbele houten toegangsdeur met 
panelen; vensterpartij met negendelig houten kruiskozijn, gevuld met glas-in-lood in art-
decotrant, ontwerp van glazenier A. Stroucken & Co. te Rotterdam; in de grotendeels 
ornamentale afbeelding is het gemeentewapen van Boxtel opgenomen; houten 
radiatorkasten met koperen bespanning; houten piëdestal met gesneden wapenschild en 
bronzen buste van Juliana (gesigneerd Van Amelsvoort); diverse portretten koninklijk huis 
en mgr. Wilmers;  

• de gesmede kronen in de bovenhal en de raadzaal zijn niet meer aanwezig. 
• in beneden- en bovenhal bevinden zich nog enkele arcades met kolommen, die geheel 

modern zijn afgewerkt. 
• eikenhouten zitgroep in de bovenhal, in traditionele (zuid-Duitse) trant. 
• overige ruimtes in het raadhuis zijn geheel gemoderniseerd. 
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Wijzigingen en aanvullingen bestaande motivering 
 

• In het interieur bleef met name de raadzaal als enige ruimte grotendeels intact. Deze zaal 
heeft vanwege de aankleding en inrichting, en vooral ook door de aanwezigheid van het 
monumentale glas-in-loodraam, hoge cultuurhistorische waarde.  

    
Opmerkingen:   
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