
------------------------------------------------------------------- 
Gemeente           : Boxtel                              Objectnr.  : BOX-161 
Plaats + postcode : Boxtel  5281 GA                    Bladnr.    : 2 
Straat + nummer   : Stationsstraat 3                 
Kad. aanduiding   : F 5958                            
Datum         : maart 1993 
Eigenaar           : Mw.M.J.J.S. Hendriks-Mostermans   Negatiefnrs.  : F23,26 
Aard object        : gebouw met erf                     Staat v. onderhoud : goed 
Huidige functie   : winkel/kantoor                    
Oorspr. functie   : woonhuis                           Kwalificatie  : cat. 1 
Opdrachtgever     :                                     Bescherming   : gemeente 
Architect          :  
Aannemer           :  
Bouwjaar           : ca. 1900 
Bouwtype           : tweelaags diep huis 
Bouwstijl          : eclectisch 
 
------------------------------------------------------------------- 
Beschrijving: 
Op de historische rooilijn, in de gevelwand gelegen diep pand. 
Het bakstenen (metselwerk in kruisverband) pand beslaat een rechthoekige plattegrond en telt twee 
bouwlagen met een zolderverdieping, onder een afgeplat dak dat aan de voorzijde een met schubleien 
gedekt schild bezit. In dit schild een tweetal zinken, neobarokke oeil de boeuf-zolderlichten. De voorgevel is 
drie traveeën breed, met beneden links de licht verdiepte toegang met secundaire deur en tweeruits boven-
licht, rechts daarvan twee gewijzigde zesruits schuifvensters; op de verdieping twee dito vensters. De 
gevelopeningen onder anderhalfsteens, segmentbogige strek en een gepleisterd, met kraslijnen versierd 
boogveld. De kozijnen zijn afgebiljoend. Onder de vensters een doorgaande hardstenen waterlijst. Hardste-
nen, gefrijnde en met profiel afgesloten plint. Gesmede sierankers in Jugendstil-vormen. Aan de bovenzijde 
wordt de gevel - hoger opgaand dan de belendingen -  afgesloten met een kroonlijst bestaande uit een 
gepleisterde, geprofileerde daklijst onder een overstekende, geprofileerde bakgoot. 
De zijgevels zijn nagenoeg blind. De achtergevel is gemoderniseerd. 
Het interieur is geheel gewijzigd. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Motivering: 
Tweelaags diep huis in eclectische trant uit ca. 1900. 
Van architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype en de bouwstijl, alsmede vanwege de gaafheid 
van de hoofdvorm en de detaillering, met name wat betreft het aanzicht. 
Situeringswaarde als beeldbepalend en gaaf onderdeel van de historische bebouwing aan de Stationsstraat. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Opmerkingen: 
1980: verbouwing samen met Stationsstraat 1; muren beganegronds doorgebroken t.b.v. winkelruimte; 
verdieping verbouwd tot kantoorruimte, bereikbaar via nr. 1a. 
1985: wijziging aan dak. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Lit./Archief: 
Archief B.W.T., nrs. 1980/50, 1985/224. 
Boxtel: kijk nòu 'ns!, 1985, nr. 153. 
De monumenten van Noord-Brabant, cultuurhistorische inventarisatie, Boxtel/ 
Liempde, 1986, p. 72. 



 

 
 


