
------------------------------------------------------------------- 
Gemeente           : Boxtel                             Objectnr.  : BOX-163 
Plaats + postcode : Boxtel  5281 GA                   Bladnr.    : 2 
Straat + nummer   : Stationsstraat 13                
Naam               :                                   
Datum         : april 1991 
Kad. aanduiding   : F 3494                             Negatiefnrs.  : P16,17,20 
Eigenaar           : W.J. Düthman                      Staat v. onderhoud : goed 
Aard object        : gebouw met erf                    
Huidige functie   : winkel                             Kwalificatie  : cat. 1 
Oorspr. functie   : winkelwoonhuis                    Bescherming   : gemeente 
Opdrachtgever     : v.d. Velden (?) 
Architect          :  
Aannemer           :  
Bouwjaar           : 1910 
Bouwtype           : tweelaags diep winkelwoonhuis 
Bouwstijl          : Jugendstil 
 
------------------------------------------------------------------- 
Beschrijving: 
In de gevelwand gelegen pand, met rechts opzij een open erf. 
Het bakstenen pand beslaat een vierhoekige plattegrond, aan de rechterzijde gérend toelopend. Het 
bakstenen pand telt twee bouwlagen onder plat. 
De voorgevel is vier traveeën breed, waarbij de drie linker traveeën een symmetrische opzet vertonen: 
beneden een winkelpui met centrale toegang (met secundaire deur en bovenlicht) aan weerszijden 
geflankeerd door een groot winkelvenster; de pui wordt aan weerskanten geflankeerd door een liseen met 
hardstenen kop met Jugendstil-versiering; op de verdieping een balkon met openslaande deuren en 
bovenlicht (secundair: oorspronkelijk een erkervenster, bovenlicht nog origineel), aan weerszijden 
geflankeerd door een venster met draairaam, zij- en bovenlicht. Een zelfde venster in beide bouwlagen van 
de rechter travee (het benedenvenster is gewijzigd). Alle boven- en zijlichten van de vensters zijn bezet met 
glas in lood in geometrisch patroon. 
Het muurwerk is opgetrokken in crèmekleurige verblendsteen (kruisverband met verdiepte voeg), 
verlevendigd met rode verblendsteen in banden en in de segmentbogige strekken boven de vensters. 
Hardsteen, deels met uitgehaald profiel, is toegepast voor de plint, lekdorpels, lateien en in negblokken ter 
hoogte van de tussendorpels. 
De geveltop is versoberd: oorspronkelijk bezat het pand boven de drie linker traveeën een breed houten 
overstek op consoles en aan de rechterkant een bakstenen topgevel, waaraan de aanzet in de vorm van 
twee (asymmetrische) uitkragende lisenen nog herinnert. 
De rechter gevel in grauwe metselsteen is blind. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Motivering: 
Tweelaags diep winkelwoonhuis in Jugendstil vormgeving anno 1910. 
Van architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype en de bouwstijl, alsmede vanwege de redelijk 
gave hoofdvorm en detaillering, met name wat betreft de voorgevel. 
Situeringswaarde als beeldbepalend en redelijk gaaf onderdeel van de historische winkel/woonbebouwing 
aan de Stationsstraat. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Opmerkingen:  
Het interieur is niet gezien; tijdens de inventarisatie was het pand in verbouwing. 
Eerste steen onder rechter venster, met tekst: `EERSTE STEEN GELEGD/ 8/6 DOOR 1910/H. V.D. VELDEN JR.' 
 
------------------------------------------------------------------- 



Lit./Archief: 
Boxtel: kijk nòu 'ns!, 1985, nr. 154. 
De monumenten van Noord-Brabant, cultuurhistorische inventarisatie, Boxtel/ 
Liempde, 1986, p. 72. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 


