
`------------------------------------------------------------------ 
Gemeente           : Boxtel                             Objectnr.  : BOX-168 
Plaats + postcode : Boxtel  5281 GB                   Bladnr.    : 2 
Straat + nummer   : Stationsstraat 45                 
Naam               :                                   
Datum         : maart 1993 
Kad. aanduiding   : F 5846                             Negatiefnrs.  : M9-11;R28,33 
Eigenaar           : D. Bol                             Staat v. onderhoud : goed 
Aard object        : gebouw met erf                    
Huidige functie   : woonhuis                          Kwalificatie  : cat. 1 
Oorspr. functie   : woonhuis                          Bescherming   : gemeente 
Opdrachtgever     : J. van Hoogerwou 
Architect          :  
Aannemer           :  
Bouwjaar           : XIXc 
Bouwtype           : herenhuis; tweelaags dwarshuis 
Bouwstijl          : eclectische trant 
 
------------------------------------------------------------------- 
Beschrijving: In de gevelwand van de Stationsstraat gelegen pand, met links belendend pand en rechts een 
inrijpad, afgesloten met tweevleugelig smeedijzeren spijlenhek.  
Aan de voorzijde een verhoogde hardstenen stoep met stoeppalen, versierd met gestileerde bloemmotieven, 
met onvolledig daartussen gedeeltelijk smeedijzeren kettingen; laarzenkrabber aan stoepje voorzijde. 
Het in kruisverband gemetselde bakstenen pand beslaat een rechthoekige plattegrond en tel twee 
bouwlagen met zolderverdieping onder een met, blauwe oudhollandse pannen gedekt, zadeldak tussen 
topgevels, de nok evenwijdig aan de straat. 
De symmetrische voorgevel is vijf traveeën breed; in het midden een paneeldeur met pseudonaald, 
geprofileerd kalf en bovenlicht; aan weerszijden twee T-vensters; op de verdieping vijf identieke vensters 
alleen iets minder hoog. Alle gevelopeningen hebben een geprofileerde gestucte omlijsting met kuiven en 
kwartronde bovenhoeken. De gevel bezit voorts een hardstenen plint en hardstenen waterlijsten onder de 
vensters; aan de bovenzijde een kroonlijst, gevormd door een gepleisterde, geprofileerde daklijst met een 
overstekende, geprofileerde bakgoot op voluutvormige consoles. 
De rechtergevel bezit in de bovenste bouwlaag een schuifvenster onder strek en in de zolderverdieping een 
vierruits stolpvenster; gepleisterde plint, ankers in het zicht en strakke windveren. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Motivering: Herenhuis in eclectische trant uit XIXc, met voorstoep c.a.  
Van architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype en de bouwstijl, alsmede de gaafheid van de 
hoofdvorm en de detaillering. 
Situeringswaarde als beeldbepalend en gaaf onderdeel van de historische bebouwing aan de Stationsstraat. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Opmerkingen: Het interieur is niet gezien. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Lit./Archief: Boxtel: kijk nòu 'ns, 1985, nr. 159. 
De monumenten van Noord-Brabant, cultuurhistorische inventarisatie, Boxtel/ 
Liempde, 1986, p. 73. 



 
 
 
 
 

 
 


