
------------------------------------------------------------------- 
Gemeente           : Boxtel                            Objectnr.  : BOX-166 
Plaats + postcode  : Boxtel  5281 GA                  Bladnr.    : 2 
Straat + nummer    : Stationsstraat 39-41            
Naam                :                                  
Datum         : mei 1991 
Kad. aanduiding    : nr. 39: F 5936; nr. 41: F 5935   Negatiefnrs.  : M6-9; R29 
Eigenaar            : B.J.W.M. Vekemans                Staat v. onderhoud : goed 
Aard object         : gebouw met erf               
Huidige functie    : woonhuizen                       Kwalificatie  : cat. 1 
Oorspr. functie    : woonhuizen                      Bescherming   : gemeente 
Opdrachtgever      : Hendrikus van Lieshout (leerlooier) 
Architect/aannemer :  
Bouwjaar            : ca. 1875 
Bouwtype           : dubbel dwarshuis met inrijpoort 
Bouwstijl           : traditioneel 
 
------------------------------------------------------------------- 
Beschrijving:  
In de gevelwand gelegen bouwblok van twee dwarshuizen met centrale inrijpoort en een voorstoep (kasseien 
tussen hardstenen banden) met secundaire stoephekken; achter nr. 39 een bijgebouw. 
Oorspronkelijk twee identieke panden op rechthoekig grondplan. 
Nr. 39 (+ poort) telt één bouwlaag met zolderverdieping onder een, met blauwe verbeterde Hollandse pannen 
gedekt, zadeldak met de nok evenwijdig aan de straat; op de nok twee schoorstenen; in zowel het voor- als 
achterschild secundaire (1955) dakkapellen met frontonlijst. 
Bij nr. 41 is in 1935 zowel de voor- als achtergevel hoger opgetrokken, en gebracht onder een zadeldak - met 
een gelijke nokhoogte -  met flauwhellende schilden, gedekt met blauwe oudhollandse pannen. 
Beide voorgevels zijn symmetrisch van opzet en op de begane grond gelijk aan elkaar: in het midden - achter 
een hardstenen stoepsteen - een paneeldeur (secundair: oorspr. met raamroosters) met glas in lood (secun-
dair) bovenlicht, aan weerszijden geflankeerd door twee (oorspr. zesruits) schuifvensters met glas in lood 
bovenlicht; alle kozijnen met duivejagerprofiel en licht getoogde bovendorpel onder strek, de vensters met 
hardstenen lekdorpels. 
Tussen beide panden een inrijpoort onder korfboog, waarin een opgeklampte dubbele deur; de doorgang is 
met klinkers bestraat. 
Metselwerk in kruisverband, gepleisterde plint, nr. 39 met een kroonlijst, gevormd door een gepleisterde, 
geprofileerde daklijst en een overstekende, geprofileerde bakgoot; bij nr. 41 een gepleisterde band ter 
hoogte van de verdieping. 
De achtergevels zijn gepleisterd en hebben diverse latere aanbouwen. 
Achter nr. 39 een bijgebouw op rechthoekig grondplan, één bouwlaag met zolderverdieping onder met 
blauwe oudhollandse pannen gedekt zadeldak met wolfeinden; de bakstenen gevels zijn grijsgeverfd; in 
beide langsgevels o.m. inrijdeur onder korfboog. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Motivering:  
Blok van twee dwarshuizen met centrale inrijpoort en voorstoep uit ca. 1875, met achter nr. 39 een 
bijgebouw. 
Van architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype alsmede vanwege de gaafheid van de hoofdvorm 
(i.c. nr. 39), de voorgevelindeling en de detaillering. 
Situeringswaarde als beeldbepalend onderdeel van de historische bebouwing aan de Stationsstraat. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Opmerkingen:  
1935: nr. 41, verhoging met een verdieping, sloop van privaat en portaal tegen achtergevel, bouw schuur 
onder plat tegen achtergevel en interne verbouwing. 



1990: renovatie nr. 39. 
In het gebouw achter nr. 39 was voorheen een koffiebranderij gevestigd. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Lit./Archief: Archief B.W.T.: nr. 3584 (1935). 
Boxtel in oude ansichten, deel 1, 1985, nr. 91. Boxtel: kijk nòu 'ns!, 1985, nr. 155. De monumenten van 
Noord-Brabant, cultuurhistorische inventarisatie, Boxtel/ Liempde, 1986, p. 73. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


