
------------------------------------------------------------------- 
Gemeente           : Boxtel                           Objectnr.  : BOX-152 
Plaats + postcode : Boxtel  5281 BX                 Bladnr.    : 2 
Straat + nummer   : Rechterstraat 82-84             
Naam               : Kuykenhof (nr. 82)              
Datum         : april 1991 
Kad. aanduiding   : nr. 82-82a: K 2281              Negatiefnrs.  : E22,25-29;F14-15 
    : nr. 84 K 2184 (ged.)        Staat v. onderhoud : goed>matig 
Eigenaren          : nr. 82-82a: A.B. Looijmans      
   : nr. 84 C.A.J. Looijmans    Kwalificatie  : cat. 1 
Aard object        : gebouw met erf                  Bescherming   : gemeente 
Huidige functie   : nr. 82-82a: kantoor/woning 
   : nr. 84 woonhuis 
Oorspr. functie   : dubbel woonhuis 
Opdrachtgever     :  
Architect          :  
Bouwjaar           : XIXd 
Bouwtype           : tweelaags dwarshuizen met dienstwoningen 
Bouwstijl          : eclecticisme 
 
------------------------------------------------------------------- 
Beschrijving: 
Enigszins overhoeks ten opzichte van de wegas geplaatst dubbel dwarshuis; nr. 82 met ijzeren spijlenhek 
om voorstoep; achter nr. 82 een haaks geplaatst tweelaags volume. 
Het pand telt twee bouwlagen met zolderverdieping onder een secundair (1937) afgeplat schilddak (nr. 82) 
en een afgewolfd zadeldak (nr. 84) met oudhollandse pannen. Metselwerk in kruisverband, oorspronkelijk 
geknipt gevoegd. 
De huizen hebben beide een vijf traveeën brede symmetrische voorgevel, waarbij nr. 82 aan de rechterzijde 
nog een smalle blinde extra travee bezit, oorspronkelijk met een doorgang naar het achtererf; bij beide 
huizen wordt de toegang (nr. 84 een secundaire deur met bovenlicht en nr. 82 een oorspronkelijke 
neorenaissance paneeldeur met smeedijzeren roosters en bovenlicht) aan weerszijden geflankeerd door 
twee tweeruits schuifvensters en bezit de verdieping een vijftal schuifvensters waarbij nr. 84 nog met de 
originele zesruiters; alle bovenlichten met kwartronde bovenhoeken; deuren en vensters met geprofileerde, 
gecementeerde omlijsting met kuifstuk-bekroning; onder de vensters een doorgaande hardstenen waterlijst; 
kroonlijst met geprofileerde, gepleisterde daklijst waarin liggende achthoekige mezzaninovensters tussen de 
voluutvormige consoles onder de overstekende, geprofileerde bakgoot; hardstenen plint. 
De westgevel sluit aan tegen de voorgevel van het buurpand nr. 80; de bouwmassa's zijn hier op vreemde 
wijze inelkaar geschoven; de westgevel heeft een blindvenster, dat qua formaat overeenkomt met de ven-
steropeningen van nr. 80. 
De oostgevel, met een smalle osendrop tussen de belending, laat een bouwspoor met ouder metselwerk 
zien; het wolfeind is gootloos. 
Aan de achtergevel van nr. 82 een secundaire serre-achtige aanbouw met balkon. Aan de achtergevel van 
nr. 84. een tweelaags toiletuitbouw. Voorts in deze gevels onder meer stolpvensters en bij nr. 84 een ver-
zonken kelderlicht. 
Achter nr. 84 een haaks geplaatst tweelaags volume onder een met oudhollandse pannen gedekt zadeldak; 
het betreft hier een drietal voormalige dienstwoningen, waarvan de zuidelijke later is aangebouwd; 
oorspronkelijke gevelindeling met op-geklampte onder/bovendeuren en gewijzigde vensters onder rollagen 
(op de verdie-ping oorspronkelijk vermoedelijk vierruits schuifvensters), gepleisterde plint, kruisverband, 
opliggende bakgoten. 
Van het interieur van nr. 84 is vermeldenswaard: de oorspronkelijke gang met marmeren vloer en tochtdeur 
met geëtst glas, de trap, paneeldeuren, vensterbanken, vouwblinden (herplaatst), stucplafonds, spekkastjes 
en kelder. 
In de glas in lood bovenlichten van de benedenvensters van nr. 82 zijn gebrandschilderde medaillons 
aangebracht, onder meer met voorstellingen van de watermolen aan de Molenstraat, kasteel Stapelen, een 



spinster en een weefgetouw. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Motivering: 
Dubbel tweelaags dwarshuis in eclectische trant uit XIXd, met erachter een haaks geplaatst tweelaags 
volume (voormalige dienstwoningen) uit XIXd. 
Van architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype en de bouwstijl, en vanwege de gaafheid van 
hoofdvorm en detaillering. 
Situeringswaarde als beeldbepalend en gaaf onderdeel van de historische woonbebouwing aan de 
Rechterstraat, mede te zien in relatie tot de verspringende gevelwand ter plaatse. 
Vanwege de voormalige bestemming zijn de achtergelegen dienstwoningen van bijzondere historische 
waarde. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Opmerkingen: 
1937: verbouw nr. 82, het oorspronkelijke schilddak wordt vervangen door afgeplat schilddak met twee paar 
dakkapellen onder plat. 
De bij nr. 82 ingemetselde naamsteen `KUYKENHOF' herinnert aan een van de vorige bewoners. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Lit./Archief:  
Archief B.W.T., nr. 3162 (1937). 
Boxtel in oude ansichten, deel 1, 1985, nr. 24. 
Boxtel: kijk nòu 'ns!, 1985, nr. 19. 
De monumenten van Noord-Brabant, cultuurhistorische inventarisatie, Boxtel/ 
Liempde, 1986, p. 66. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


