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Gemeente  : Boxtel     Objectnr. : BOX-215 
Plaats + postcode : Boxtel  5283 SB   __________________________ 
Straat + nummer : Selissen 5 
Naam   :      Datum invent.: 19-01-05 
Kad. aanduiding :        
Eigenaar  :      Staat van onderhoud: redelijk 
Aard object  : gebouw met erf   __________________________ 
Huidige functie  : schuur       
Oorspr. functie  : bakhuis    Kwalificatie : cat. 1  
Opdrachtgever  :       
Architect  :       
Aannemer  :  
Bouwjaar  : midden 19de eeuw 
Bouwtype  : rechthoekig bakhuis met zadeldak 
Bouwstijl  :  
 
 
Bouwgeschiedenis/historie:  Dit bakhuis dateert in oorsprong waarschijnlijk uit het midden of 
derde kwart van de 19de eeuw en is daarmee van wat oudere datum dan de huidige 
langgevelboerderij, die ten oosten van het bakhuis is gelegen. Het erf maakt deel uit van het oude 
gehucht Selissen, aan de noordrand van de bebouwde kom van Boxtel.  
Het bakhuisje had verschillende functies. Niet alleen werd er brood gebakken, ook werd er 
vermoedelijk, zoals veel gebruikelijk in dergelijke gebouwtjes, varkensvoer bereid, was er een plee 
en werden op de vliering duiven gehouden. Volgens mededeling heeft er altijd een kippenhok tegen 
de zuidoostelijke kopgevel aangesloten. De huidige is echter van vrij recente datum. 
Het bakhuisje verkeert in opmerkelijk gave staat. In het recente verleden uitgevoerde herstellingen 
zijn zorgvuldig en met gebruikmaking van oude materialen uitgevoerd.  
 
Beschrijving:  Klein bakhuis, direct gelegen aan de oostzijde van de weg Selissen, op het 
westelijke deel van het grote erf van de boerderij Selissen 5, een in zijn huidige gedaante uit het 
begin van de 20ste eeuw daterende langgevelboerderij. 
Het bakhuis heeft een rechthoekige plattegrond, één bouwlaag en een zadeldak met de nokrichting 
haaks op de voorgevel. Het dak is gedekt met gesmoorde oud Hollandse pannen. Goten 
ontbreken. Op de nok een bakstenen schoorsteen. 
De gevels zijn deels in kruisverband gemetseld, deels in halfsteens verband, in handvormbaksteen, 
met gepleisterde plint. In de voorgevel centraal een oud deurkozijn met vellingkantversieringen, 
daarboven een halfsteens rollaag; voorts een bakstenen dorpel. Het kozijn bevat een houten 
opgeklampte deur met oude deurklink. Aan weerszijden is er een klein venster met rollaag aan 
boven- en onderzijde, een kozijntje met luiksponning en 4-ruits raampje. Het rechter kozijn heeft 
nog duimen van een verdwenen luik. In de topgevel een zestal in een driehoek geplaatste duifgaten 
met kepervormige afsluiting.  
Het houten kippenhok tegen de zuidoostelijke gevel is van recente datum en niet 
beschermenswaardig. 
Volgens mededeling verkeert het interieur nog grotendeels in de oorspronkelijke staat en zijn de 
schouw met bakoven en hier achterliggende plee nog behouden gebleven. 
 
Op het aansluitende erf van de boerderij Selissen 5 bevinden zich diverse karakteristieke 
groenelementen, zoals beukenhagen en enkele oude beuken. 
 
Motivering:  Klein 19de-eeuws bakhuis nabij de boerderij Selissen 5. Het gebouwtje heeft een hoge 
architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype, waarvan het zowel uit- als inwendig zeer 
gaaf bewaard gebleven voorbeeld is. In deze betekenis heeft het object in de gemeente Boxtel zelfs 
zeldzaamheidswaarde. Het geeft een goede indruk van een voor verschillende doeleinden bestemd 
19de-eeuws bakhuis, waarvan er vroeger vele in de gemeente te vinden waren. Situeringswaarde 
als beeldbepalend en zeer markant onderdeel van het gehucht Selissen, dat in deze omgeving in 
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het wegenverloop, de ligging van enkele oude boerenerven en vele groenelementen herkenbaar is 
gebleven. Tezamen met de nabij gelegen boerderij, het erf met oude bomen en de bochtige weg 
met diverse groenelementen vormt het balkhuisje een karakteristiek ensemble.  
 
Opmerkingen:  Het interieur is niet bekeken, maar volgens mededeling van een omwonende in 
gave staat behouden gebleven.  
 
Bronnen: 
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