
------------------------------------------------------------------ 
Gemeente           : Boxtel                            Objectnr.  : BOX-175 
Plaats + postcode  : Boxtel  5281 GC                  Bladnr.    : 2 
Straat + nummer    : Stationsstraat 87               
Kad. aanduiding    : F 5848                           
Datum         : mei 1991 
Eigenaar            : E.G.J.M. Bogaerts                Negatiefnrs.  : J17-18 
Aard object         : gebouw met erf                   Staat v. onderhoud : goed 
Huidige functie    : kantoor                       
Oorspr. functie    : woonhuis                         Kwalificatie  : cat. 1 
Opdrachtgever      : Jac. van Elk                     Bescherming  : gemeente 
Architect/aannemer : J. de Vries (Boxtel) 
Bouwjaar            : 1908 
Bouwtype           : tweelaags herenhuis 
Bouwstijl           : eclectische trant 
 
------------------------------------------------------------------- 
Beschrijving: Op de hoek van de Stationsstraat/Kasteellaan gelegen herenhuis uit 1908; rechts opzij een 
poort naar het achtererf; aan de achterzijde een moderne eenlaags aanbouw (indifferent). / Het in 
kruisverband gemetselde bakstenen pand bestaat uit een tweelaags hoofdvolume op nagenoeg vierkante 
plattegrond, een tweelaags uitbouw onder plat op L-vormig grondplan centraal aan de achtergevel, en - 
rechts hiervan (aan de Kasteellaan) - een rechthoekige eenlaags aanbouw met balkon. Het hoofdvolume 
met zolderverdieping is gebracht onder een, met schub-leien gedekt, afgeplat schilddak met houten noklijst. / 
Symmetrische, vijf traveeën brede voorgevel met hoek-pilasters en een licht risalerende, in een topgevel 
uitlopende middenpartij. In de as - in een ondiep portiek met een hardstenen voorstoep en trede - een 
paneeldeur met smeedijzeren raamrooster en een bovenlicht; aan weerskanten hiervan twee gewijzigde T-
vensters; op de verdieping in elke travee een T-venster en in de topgevel een kleiner stolpvenster; de gevel-
openingen beganegronds onder halfronde ontlastingsbogen, op de verdieping onder licht getoogde 
ontlastingsbogen; alle bogen met geaccentueerde aanzet- en sluitstenen, en boogvelden met 
metselmozaïek; de bovenlichten zijn bezet met glas in lood; afgebiljoende kozijnen. Horizontale geleding 
door hardstenen plint, dito waterlijsten, gecementeerde banden ter hoogte van de dorpels en een daklijst met 
stuclijst en metselmozaïek-vlakken tussen consoles onder een overstekende kroonlijst (bakgoot) met 
druppelmotief; de plint en lijsten zijn gekornist om de ge-velvoorsprongen. Topgevel met geschouderde trap 
(geprofileerde kraagstenen; aanzetstenen en deklijsten) met vaasvormige sierstukken op de schouders en 
een overhoekse bekroning met obelisk; in de top een gepleisterd (jaartal-)paneel. / De overige gevels zijn 
soberder gedetailleerd. Langs de zijgevels een overstekende en geprofileerde bakgoot; achtergevel met 
opliggende bakgoot; omgaande gepleisterde plint. In de rechter gevel vier blinde vensters. Linker gevel met 
beneden twee T-vensters en op de verdieping twee blinde vensters; alle onder licht getoogde ontlastings-
bogen met geaccentueerde aanzetstenen en hardstenen onderdorpels. In het verlengde van de linker gevel, 
een weinig teruggeplaatst, voornoemde eenlaags aanbouw met houten balkonhek; in de straatgevel een T-
venster onder anderhalfsteens strek; in de achtergevel van het hoofdvolume o.m. een dubbele balkondeur 
met bovenlicht. / Interieur: tochtdeur met geëtst glas, gang met zwarte en witte marmeren tegels; 
paneeldeuren; stucplafonds met rozetten; zwart marmeren schoorsteenmantels; schuifdeuren met geslepen 
glas; keukenschouw; kelder met troggewelf, plavuizen en koekoek met diefijzers in de linker gevel. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Motivering: Op straathoek gelegen tweelaags herenhuis anno 1908. 
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: Blauwdruk van bouwtekening (1908) aanwezig in het pand. 1933: verbouw van een lederma-



gazijn (geen tekening). 1982: bouw kantoor op achtererf. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Lit./Archief: Archief B.W.T., nrs. 3629 (1933), 1982/160 (1982). Boxtel in oude ansichten, deel 1, 1985, nr. 
99. Boxtel: kijk nòu 'ns, 1985, nrs. 162-163. De monumenten van Noord-Brabant, cultuurhist. invent., 
Boxtel/Liempde, 1986, p. 74. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 


