Kasteellaan
Op 19 november 1910 ontvangt het college van
Burgemeester en Wethouders bericht dat er
een nieuwe kazerne gebouwd gaat worden
voor de in de gemeente Boxtel gestationeerde
brigade Koninklijke Marechaussee. De kazerne
gaat gebouwd worden op een stuk grond, dat
voorheen eigendom was van de weduwe Mahie-de Ceva, eigenaresse van het kasteel Stapelen. Op 30 maart 1908 werd tussen mevrouw
Mahie-de Ceva en de gemeente Boxtel een
overeenkomst gesloten, waarbij een aantal
percelen grond, die eigendom waren van mevrouw Mahie, zouden worden verkocht aan de
gemeente Boxtel. Bij deze verkoop werden
door mevrouw Mahie een aantal eisen gesteld,
waaraan de gemeente verklaarde te zullen voldoen. Zo werd o.a. bepaald dat de gemeente
de weg overneemt die van het kasteel naar de
Stationsstraat loopt.
Deze weg zal de naam Kasteellaan voeren.
Ten behoeve van het kasteel Stapelen worden
voor eeuwig een aantal erfdienstbaarheden
bepaald, zoals:
1e het recht van weg in de ruimste zin
met alle soort van voertuigen;
2e het recht langs beide zijden van het
dienstbare erf een rij bomen te planten,
echter zodanig dat de straat tussen de
bomen minstens 8 meter breed blijft. De
gemeente Boxtel verbindt zich binnen
een jaar na ondertekening van dit contract de Kasteellaan met bazalt- of porfierslag te verharden, of met klinkers te
bestraten over een breedte van min

stens 4,50 meter en deze laan in goede
staat te onderhouden.
De gemeente Boxtel verplicht zich in de Kasteellaan verlichting en riolering aan te leggen.
De kazerne, die gebouwd gaat worden, bestaat
uit een middengedeelte, waarin zich het bureau voor de brigadecommandant en een verblijf voor drie ongehuwde Marechaussees zullen bevinden. Dit middengedeelte krijgt een
uitbouw aan de achterzijde, waarin zich de stal
en de zadelkamer bevinden. Aan zowel de linker- als de rechterkant wordt een woning gebouwd voor een gehuwde Marechaussee. Op
het terrein aan de achterzijde zal nog een
mestbak gemaakt worden. De bouw zal worden
uitgevoerd door de eerste luitenant der Genie
J.C. Hardeman en als opzichter wordt toegevoegd de heer A.J. van Loon, die in Boxtel
woonachtig is. De Eerstaanwezend-Ingenieur
verzoekt de gemeente om met spoed een
bouwvergunning af te geven en verwijst naar
de gemeente Tilburg, waar ook heel snel een
bouwvergunning werd afgegeven. De kazerne
heeft tot het begin van de tweede wereldoorlog dienst gedaan. Na de tweede wereldoorlog
werd de Nederlandse politie gereorganiseerd
en de kazerne in de Kasteellaan werd betrokken door de bereden groep van de Rijkspolitie.
Na het vertrek van de Rijkspolitie naar Nergena, werd de kazerne in 1984 gesloopt om
plaats te maken voor woningen.
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