
------------------------------------------------------------------- 
Gemeente           : Boxtel                             Objectnr.  : BOX-172 
Plaats + postcode : Boxtel  5281 GG                   Bladnr.    : 2 
Straat + nummer   : Stationsstraat 68                
Kad. aanduiding   : F 3559                            
Datum         : mei 1991 
Eigenaar           : G.W.J. van Berkel                 Negatiefnrs.  : J23-24 
Aard object        : gebouw met erf                    Staat v. onderhoud : goed 
Huidige functie   : woonhuis                          
Oorspr. functie   : woonhuis                          Kwalificatie  : cat. 1 
Opdrachtgever     : Th. Verheijden                    Bescherming  : gemeente 
Architect          : F.P.J. Ruts (Tilburg) 
Aannemer           :  
Bouwjaar           : 1929 
Bouwtype           : tweelaags diep woonhuis 
Bouwstijl          : Expressionisme 
 
------------------------------------------------------------------- 
Beschrijving:  
Nagenoeg vrijstaand bakstenen woonhuis, met links opzij een steeg en rechts het toegangspad naar het 
buurpand; aan de voorzijde een secundair ijzeren spijlenhek op stenen voeting tussen ezelsrugpijlers. 
Plastisch vormgegeven bouwmassa op nagenoeg rechthoekig grondplan, twee bouwlagen met zolder onder 
een, met rode verbeterde Romaanse pannen, gedekt samengesteld dak: zadeldak met de nok loodrecht op 
de straat, met schild aan de voor-zijde, op de rechter hoek geknikt en doorschietend, en links - waar de 
voorgevel eindigt in een puntgevel - een aankappend zadeldak met lagere nokhoogte. 
Asymmetrische voorgevel met links een projecterende en hoog oprijzende vierkante schoorsteen; daarnaast 
een erker met balkon met afgeronde rechter hoek, in de erker een samengesteld vierlichts venster, achter 
het balkon een dubbele glas-deur met tussenlicht en in de top een smal staand zolderlicht; op de rechter 
hoek een tweezijdig geopend inpandig portiek met paneeldeur en een glas in lood venster; op de verdieping 
een venster met zijlicht, met ervoor een overstekende houten bloembak, en erboven een overstekende 
bakgoot (met verheelde afvoer). 
Het metselwerk is uitgevoerd in kettingverband (Noors verband), met siermetselwerk (rollagen afgewisseld 
met uitkragende koppenlagen) aan de kop van de schoorsteen, in de borstwering (afgedekt met zwarte 
geglazuurde gevelpannen) van het balkon, en aan de rechterhoek naast het verdiepingsvenster; geknikte 
strek-ken sluiten het portiek. Zolder-, zij- en tussenlicht met horizontale opliggende roeden en glas in lood. 
Blinde zijgevels met opliggende bakgoten. 
Achtergevel in halfsteens verband; gave gevelindeling; links tegen de achtergevel een langgerekte uitbouw 
met balkon; op de linkerhoek het hoger opgaande muurwerk van het trappenhuis (met rond traplicht) onder 
plat; centraal een uitgemetselde schoorsteen. 
Interieur: woonkamer met samengestelde balklaag, schuifdeuren; paneeldeuren met glas in lood bovenlicht; 
trap met getordeerde spijlen; lambrizering met polychroom tegelwerk; kelder met rode plavuizen. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Motivering:  
Tweelaags diep woonhuis in expressionistische stijl anno 1929. 
Van architectuurhistorische waarde als goed en relatief zeldzaam voorbeeld van een woonhuis in 
expressionistische stijl met een gave hoofdvorm en detaillering. Situeringswaarde als beeldbepalend en gaaf 
onderdeel van de historische woonbebouwing aan de Stationsstraat. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Opmerkingen:  
 
------------------------------------------------------------------- 
Lit./Archief:  



Archief B.W.T., nr. 3609 (1929, bouwtekening en bestek). 
De monumenten van Noord-Brabant, cultuurhistorische inventarisatie, Boxtel/ 
Liempde, 1986, p. 74. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


