
------------------------------------------------------------------- 
Gemeente           : Boxtel                             Objectnr.  : BOX-171 
Plaats + postcode : Boxtel  5281 GG                   Bladnr.    : 2 
Straat + nummer   : Stationsstraat 66              
Kad. aanduiding   : F 4331                             Datum         : maart 1993 
Eigenaar           : H.A.M. Schimmel-van Oorschot Negatiefnrs.  : J25-27 
Aard object        : gebouw met erf                    Staat v. onderhoud : goed 
Huidige functie   : woonhuis                          
Oorspr. functie   : woonhuis                          Kwalificatie  : cat. 1 
Opdrachtgever     : J. de Vries*                      Bescherming  : gemeente 
Architect          : J. de Vries (Boxtel)* 
Aannemer           :  
Bouwjaar           : 1910 
Bouwtype           : kleine villa 
Bouwstijl          : Traditionalisme 
 
------------------------------------------------------------------- 
Beschrijving: Kleine villa met aan de voorzijde een ondiepe siertuin, afgesloten met een laag hek 
(secundair); siertuin aan de achterzijde; oorspronkelijk geheel vrijstaand: een uitbouw aan de linkerzijde 
grenst nu tegen het buurpand. 
Het bakstenen pand beslaat een samengestelde plattegrond en telt twee bouwlagen met vliering onder een, 
met blok- en schubleien gedekt, samengesteld dak (met aan weerszijden een authentieke schoorsteen): aan 
de rechterkant een, aan de voor- en achterzijde projecterend, volume onder schilddak met de nok haaks op 
de straat en aan de voorzijde een wolfeind met windveer-overstek en opzij opliggende bakgoten; het linker 
volume onder schilddak met de nok evenwijdig aan de straat (gelijke nokhoogte) en aan de voorzijde een 
doorschietend steil schild, waarin een dakkapel onder plat dak, met overstekende bakgoot; aan de linker 
gevel een dito goot en windveer; aan de achterzijde hier een uitgebouwd en hoger opgaand trappenhuis 
onder steil schilddak met houten noklijst en overstekende bakgoot op gesneden klossen. 
Aan het projecterende volume van de voorgevel een driezijdige erker met balkon (het hekwerk ontbreekt); in 
de erker drie schuifvensters; dubbele balkondeur met boven- en zijlichten. In het linker deel van de voorgevel 
twee schuifvensters. In de linker gevel o.m. de toegang, een paneeldeur met hardstenen stoep. Links 
hiervan, naast het trappenhuis, een eenlaags aanbouw met bakstenen balustrade en aan de voorzijde een 
houten veranda. De rechter gevel is blind. Rechts aan de (secundair witgeverfde) achtergevel een eenlaags 
uitbouw onder plat met op de verdieping een balkondeur; links een overdekt terras met dubbele tuindeur met 
bovenlicht; hierboven een driestrooksvenster. 
De vensters met roedeverdeelde bovenlichten en cathedraalglas; (vernieuwde) houten rolluikkasten; 
afgebiljoende kozijnen en deuren. 
Het in kruisverband gemetselde muurwerk wordt verlevendigd door de toepassing van gele verblendsteen in 
banden (met rode voeg), in afsluitende rollagen van de daklijsten met gepleisterde panelen onder de 
overstekende bakgoten, en rond een drietal gepleisterde medaillons in de topgevel (met opschrift: 
`ANNO/19/10'); vensters met hardstenen lekdorpels en hanekammen met aanzetstenen; gepleisterde plint. 
De voorgevel en zijgevel zijn onlangs voorzien van originele knipvoegen. 
Interieur: hal met bordestrap, paneeldeuren met gesneden architraven, stucplafond met perklijst, glas in lood 
traplicht; in de voorkamers schuifdeuren met cathedraalglas, zwartmarmeren schouwen, stucplafonds, in de 
erker vensterbanken; keukenschouw; kelder met troggewelf, rode plavuizen; koekoek in achtergevel. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Motivering: Kleine villa anno 1910. 
Van achitectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype en de bouwstijl, alsmede de gaafheid van de 
hoofdvorm en de detaillering; mede vanwege authentieke interieurelementen. 
Situeringswaarde als beeldbepalend en gaaf onderdeel van de historisch bebouwing aan de Stationsstraat. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Opmerkingen: * Mededeling bewoner. Circa twee jaar geleden is het pand gerestaureerd. 



 
------------------------------------------------------------------- 
Lit./Archief: De monumenten van Noord-Brabant, cultuurhistorische inventarisatie, Boxtel/Liempde, 1986, p. 
74. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


