
------------------------------------------------------------------- 
Gemeente           : Boxtel                              Objectnr.  : BOX-162 
Plaats + postcode : Boxtel  5281 GA                    Bladnr.    : 2 
Straat + nummer   : Stationsstraat 11                
Naam               : 't Geveltje                       
Datum         : april 1991 
Kad. aanduiding   : F 4133                              Negatiefnrs.  : P18-19 
Eigenaar           : Beheer en Belegging Rogely B.V.   Staat v. onderhoud : goed 
Aard object        : gebouw met erf                   
Huidige functie   : café                                Kwalificatie  : cat. 1 
Oorspr. functie   : winkel/woonhuis                    Bescherming   : gemeente 
Opdrachtgever     :  
Architect          :  
Aannemer           :  
Bouwjaar           : XXa 
Bouwtype           : eenlaags dwarshuis 
Bouwstijl          : eclectisch 
 
------------------------------------------------------------------- 
Beschrijving: 
Op de historische rooilijn, in de gevelwand gelegen pand, met rechts opzij een met een houten poortje 
afgesloten steeg naar het achtererf. 
Het bakstenen pand beslaat een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag met zolderverdieping onder 
een, met blauwe bouletpannen gedekt, gebroken zadeldak met de nok evenwijdig aan de straat. In het met 
blokleien beklede voorschild, centraal een bakstenen dakkapel met trapgevel (obelisk op de top), aan 
weerszijden geflankeerd door een houten dakkapel met geprofileerd fronton, alle met stolpvensters. 
Voorgevel met nog gave pui-indeling: toegang met secundaire deur en bovenlicht, met ter rechterzijde één, 
en ter linkerzijde twee grote etalagevensters met bovenlichtstrook, van elkaar gescheiden door smalle 
penanten. De puibalk gaat schuil achter een secundaire betimmering. Het muurwerk is opgetrokken in gele 
verblendsteen in kruisverband, verlevendigd met banden van groene en witte verglaasde baksteen en 
rollagen van rode verblendsteen boven puibalk en in de daklijst; hardstenen plint. Overstekende, 
geprofileerde bakgoot op gesneden klossen. 
Linker zijgevel met zolderlicht en metselwerk (kruisverband) in handvormsteen. 
Aan de achterzijde heeft het pand diverse verbouwingen ondergaan. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Motivering: 
Eenlaags dwarshuis in eclectische trant uit XXa. 
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:  
Voorheen was in het pand een manufacturenzaak gevestigd; sedert 1978 horeca-bestemming. 
Het interieur is niet gezien. 
1946: herstelling van door oorlogsgeweld beschadigde kleermakerij en winkel. 
1977: verbouwing winkel/woonhuis; wijzigingen aan achtergevel en aanbouw. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Lit./Archief: 
Archief B.W.T., nrs. 3449 (1946), 1124 (1977). 
Boxtel: kijk nòu 'ns!, 1985, nr. 154. 
De monumenten van Noord-Brabant, cultuurhistorische inventarisatie, Boxtel/ Liempde, 1986, p. 72. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


