
------------------------------------------------------------------- 
Gemeente           : Boxtel                            Objectnr.  : BOX-174 
Plaats + postcode  : Boxtel  5281 GC                  Bladnr.    : 2 
Straat + nummer    : Stationsstraat 85                
Kad. aanduiding    : F 3108                           
Datum         : maart 1993 
Eigenaar            : J.B.M.T. Jonkergouw              Negatiefnrs.  : J19-22 
Aard object         : gebouw met erf                   Staat v. onderhoud : goed 
Huidige functie    : woonhuis/praktijk             
Oorspr. functie    : woonhuis                         Kwalificatie  : cat. 1 
Opdrachtgever      : Ch. Stappaerts                   Bescherming  : gemeente 
Architect/aannemer : J. de Vries (Boxtel) (?) 
Bouwjaar            : 1902 
Bouwtype           : tweelaags herenhuis 
Bouwstijl           : eclectische trant 
 
------------------------------------------------------------------- 
Beschrijving: Op de hoek van de Stationsstraat/Kasteellaan gelegen herenhuis uit 1902; overlangs de 
voorgevel een voorstoep; aan de linkerzijde een secundaire eenlaags aanbouw; aan de Kasteellaan een 
ondiepe siertuin en een ommuurd achtererf. / Het in kruisverband gemetselde bakstenen pand beslaat een 
L-vormige plattegrond en telt twee bouwlagen met een zolderverdieping onder een, met schubleien gedekt, 
afgeplat L-vormig schilddak met een houten noklijst en op de nok een schoorsteen. / Symmetrische, drie 
traveeën brede voorgevel met hoek-pilasters en een licht risalerende, in een topgevel uitlopende 
middenpartij. Centraal, in een ondiep portiek met een hardstenen trede, een neorenaissance paneeldeur met 
smeedijzeren raamroosters en een bovenlicht; aan weerskanten hiervan in beide bouwlagen een drie-
strooksvenster met bovenlicht; centraal op de verdieping een (gewijzigd) T-venster en in de topgevel een 
kleiner stolpvenster met bovenlicht; alle gevelopeningen onder licht getoogde strekken met geaccentueerde 
aanzet- en sluitstenen (met diamantkop) en gepleisterde boogvelden; afgebiljoend houtwerk. Horizontale 
geleding door hardstenen plint, dito waterlijsten en een daklijst met stuclijst en metselmozaïek-vlakken 
tussen consoles onder een overstekende kroonlijst (met bakgoot); de plint en lijsten zijn gekornist om de 
gevelvoorsprongen. Topgevel met geschouderde trap (geprofileerde kraag- en aanzetstenen) en driehoekige 
top met deklijst en obelisk-vormige bekroning. Jugendstil sierankers. / In de linker gevel op de verdieping een 
blind venster en een T-venster (gedetailleerd als voornoemd) en een dak- en kroonlijst als voornoemd. / In 
beide bouwlagen van de rechter gevel twee T-vensters als voornoemd en een dak- en kroonlijst als 
voornoemd. / In het verlengde van de rechter gevel, tegen het teruggelegen deel van de achtergevel een 
houten serre/balkon op stenen voeting, met afgeschuinde hoeken; bovenlichtstrook met glas in lood (met 
Jugendstil-motieven); balkon met houten balustrade. Verder vensters, deuren, dak- en kroonlijst met 
detaillering als voornoemd. 
Authentieke interieurelementen: terrazzovloer in tochtportaal, tochtdeur en zijlichten met geëtst glas, gang 
met zwarte en witte marmeren tegels; paneeldeuren; stucplafonds met rozetten; twee zwartmarmeren 
schouwen; bordestrap met houten leuning; kelder met troggewelf en rode plavuizen. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Motivering: Op straathoek gelegen tweelaags herenhuis anno 1902, met voorstoep. 
Van architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype en de bouwstijl, vanwege de gaafheid van de 
hoofdvorm en de detaillering, alsmede authentieke interieurelementen. 
Situeringswaarde - mede vanwege de hoekligging en als pendant van een gelijksoortig herenhuis op de 
andere hoek - als beeldbepalend en gaaf onderdeel van de historische bebouwing aan de Stationsstraat. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Opmerkingen: In de achtergevel een eerste steen, met opschrift: `EERSTE STEEN GELEGD/DOOR JOZEF STAP-
PAERTS/26 APRIL 1902'; achter het pand lag de houtwerf van Stappaerts & Coenen. 1947: plaatsing dakkapel 
op rechter dakvlak. 1980: vergroting aanbouw aan linker gevel en wijziging interieur. 
 



------------------------------------------------------------------- 
Lit./Archief: Archief B.W.T., nrs. 3629 (1947), 1980/353 (1980). 
-Boxtel in oude ansichten, deel 1, 1985, nr. 99.  -Boxtel: kijk nòu 'ns, 1985, nr. 162.  -De monumenten van 
Noord-Brabant, cultuurhistorische inventarisatie, Boxtel/Liempde, 1986, p. 74. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


