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Boekel 
 

1.  Gemeentelijke monumenten Boekel 
 
 

In dit hoofdstuk worden de objecten weergegeven die zijn aangewezen tot gemeentelijk monument 
in de kern Boekel. Het betreft hier een overzicht met de aangewezen objecten tot en met 31 mei 
2019. Zodra er meer objecten aangewezen zijn worden deze in de lijst opgenomen. 
 
1.1.  Bergstraat 9 1.2.  Bernhardstraat 15 
1.3.  Bovenstehuis 19 1.4.  Burgtstraat 18 
1.5.  Burgtstraat (ong.); Sint Petrusbeeld  1.6.  Mr. Van Hooffstraat 11 
1.7.  Sint Janplein (ong.); gedenkteken 1.8.  Sint Janplein 20 
1.9.  Julianastraat 11 1.10. Julianastraat 52 
1.11. Kerkstraat 26 1.12. Kerkstraat 30 
1.13. Kerkstraat 41 1.14. Kerkstraat 43 
1.15. Peelstraat 19-21 1.16. Raadstraat (ong.); kerkhof 
1.17. Rutger v Herpenstr/Burg. Schafratstraat 1.18. Rutger van Herpenstraat 6 
1.19. Rutger van Herpenstraat 8 1.20. Schutboom 1 
1.21. Statenweg 7 1.22. Volkelseweg 8 
1.23. Wilhelminastraat 32 1.24. Zandhoek 3 
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1.1 Bergstraat 9 
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Bergstraat 9 
Datum aanwijzing:   20 juli 2010 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 I00541 G0000 
Tenaamstelling:   Boerderij 
 
Beschrijving: 

 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Woonhuis 
Huidige functie:    Woonhuis 
Bouwjaar:    1936 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Vrijstaand, onderkelderd woonhuis met een eenlaags en een tweelaags bouwdeel. Het woonhuis 
staat op een L-vormige plattegrond enige meters achter de rooilijn met de Bergstraat. Het eenlaags 
linkerbouwdeel heeft een zadeldak met de nok evenwijdig aan de Bergstraat. Het rechter tweelaags 
bouwdeel heeft een zadeldak met nok haaks op de Bergstraat. Beide daken snijden elkaar met gelijke 
nok en ongelijke voet. Het huis is met zakelijk expressionistische vormen in 1936 gebouwd naar 
ontwerp van P.A. v.d. Eijnden. Rondom is een tuin. Later is (mogelijk in 1966) links, achter het huis 
een garage in aangepaste stijl gebouwd. Nadien hebben in de jaren tachtig en negentig van de 20ste 
eeuw nog enkele uitbreidingen plaatsgevonden waarbij onder meer een verbindingsbouwdeel is 
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gebouwd tussen de garage en het huis. Tevens is aan de achterzijde, in het verlengde van de woning, 
een bestaande oorspronkelijke aanbouw door een forse eenlaags aanbouw met zadeldak vervangen.  
 
Het pand is opgetrokken in gele imitatie handvorm baksteen die met een diepe voeg in 
halfsteensverband is gemetseld. Rondom loopt een plint die is uitgevoerd in rode baksteen. De 
vensters hebben grotendeels de oorspronkelijke keramische zwartgeglazuurde lekdorpels en 
gedeeltelijk (op de verdieping) de oorspronkelijke roedenverdeling behouden. De daken zijn gedekt 
met bruingeglazuurde tuile de Nord. 
 
De voorgevel bestaat uit een eenlaags langsgeveldeel en rechts daarvan een tweelaags 
topgevelgedeelte van het bouwdeel dat naar voren springt. Het langsgeveldeel heeft een 
drielichtvenster waarvan de bovenlichten met glas-in-lood is bezet. Rechts hiervan is de 
oorspronkelijke paneeldeur met bovenlicht dat met glas-in-lood zijn bezet. Ter hoogte van de 
deurkalf is een luifel aangebracht. Links van de deur is een nauwelijks nog leesbare stichtingssteen 
geplaatst. De ver overstekende bakgoot bij de dakvoet van dit langsgeveldeel heeft een geprofileerde 
gootlijst. De goot is omgezet naar de linkerzijgevel. In het dakschild is een dakkapel geplaatst met 
overstekend plat dak. De dakkapel heeft een tweelichtvenster met vierruits(draai)ramen. Rechts van 
de voordeur is op de begane grond van het uitspringende geveldeel een enkelvoudig staand venster 
geplaatst. Dit geveldeel heeft bij de dakvoet een ver overstekende bakgoot met een geprofileerde 
gootlijst. De goot is omgezet naar het topgeveldeel. Het topgevelgedeelte heeft siermetselwerk in de 
top dat is uitgevoerd in rode baksteen. Een rollaag van strekken langs de dakrand is eveneens 
uitgevoerd in rode baksteen. Op de begane grond is een drielichtvenster waarvan de bovenlichten 
met glas-in-lood zijn bezet. Ter hoogte van de verdieping is een drielichtvenster met vierruits(draai) 
ramen. Onder dit venster is een houten plantenbak op klossen geplaatst. In de top is een klein staand 
venster met vierruitsdraairaam. 
De linkerzijgevel is een topgevel met siermetselwerk in de top dat is uitgevoerd in rode baksteen. Een 
rollaag van strekken langs de dakrand is eveneens uitgevoerd in rode baksteen. Op de begane grond 
is een enkelvoudig staand venster waarvan het bovenlicht waarschijnlijk met glas-in-lood is bezet 
(niet zichtbaar door rolluiken). Later zijn twee nieuwe gevelopeningen gemaakt voor een venster in 
aangepaste stijl en een deur. Ter hoogte van de zolder zijn twee vensters met vierruitsdraairamen 
geplaatst. In de top is een klein staand venster met vierruitsdraairaam. 
De rechterzijgevel heeft op de begane grond een enkelvoudig staand venster en een drielichtvenster 
met draairamen. Beide vensters hebben bovenlichten die met glas-in-lood zijn bezet. Op de 
verdieping is een enkelvoudig staand venster en een drielichtvenster. Beide vensters hebben 
vierruits(draai)ramen. De ver overstekende bakgoot bij de dakvoet heeft een geprofileerde gootlijst. 
De goot is omgezet naar de voorgevel. 
De achtergevel is als gevolg van aanbouwen grotendeels verdwenen.  
 

Waardering 

Het pand is van architectuurhistorische waarde vanwege de bewaard gebleven hoofdvorm met 
zakelijk expressionistische vormen en vanwege het materiaalgebruik en de detaillering. De jongere 
aanbouwen en bijgebouwen zijn van bescherming uitgesloten.  
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1.2 Bernhardstraat 15 
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Bernhardstraat 15 
Datum aanwijzing:   20 juli 2010 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 I00839 G0000 
Tenaamstelling:   Woonhuis 
 
Beschrijving: 

 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Woonhuis 
Huidige functie:    Woonhuis 
Bouwjaar:    1924-1926 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Eenlaags diep pand op een rechthoekige plattegrond met aan de korte achterzijde een lagere 
eenlaags aanbouw op rechthoekige plattegrond. Beide bouwdelen, die dus in het verlengde van 
elkaar liggen, zijn gelijktijdig rond 1924-1926 gebouwd. Het voorste bouwdeel, het woongedeelte, 
heeft een mansardedak met nok haaks op de Bernhardstraat. Het achterste bouwdeel heeft een 
zadeldak. Beide daken zijn gedekt met gesmoorde kruispannen. Een groot deel van de ramen (niet de 
kozijnen) is vernieuwd en zijn nu enkelvoudige ramen met, op de begane grond, de oorspronkelijke 
bovenlichten. Ter hoogte van de zolder zijn de twee draairamen in de voorgevel ook vernieuwd 
waarbij veel aandacht is besteed om met name de bovenlichten in oorspronkelijke indeling te 
herstellen en te voorzien van kathedraalglas. Het pand is opnieuw gevoegd en aan de achterzijde is 
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later bebouwing toegevoegd. Inwendig zijn de oorspronkelijke indeling en een aantal oorspronkelijke 
elementen behouden. Het vrijstaande huis staat ver terug van de rooilijn op een groot perceel met 
een diepe, smalle voortuin. 
 
Beide bouwdelen zijn opgetrokken uit machinale baksteen. Het voorste bouwdeel is in 
halfsteensverband gemetseld. Rondom loopt een bakstenen plint die ter hoogte van de onderdorpels 
van de vensters met een rollaag wordt afgesloten. Alle vensters zijn voorzien van groengeglazuurde 
bakstenen lekdorpels. De bovenlichten hebben alle een roedenverdeling en zijn voorzien van 
okerkleurig kathedraalglas. Boven de vensters is siermetselwerk aangebracht. De vensters op de 
begane grond hebben opgeklampte luiken.  
De korte voorgevel heeft rechts een rondboogportiek met de oorspronkelijke paneeldeur met 
zesruitsbovenlicht. Het bovenlicht is voorzien van okerkleurig kathedraalglas. Links van de portiek is 
een enkelvoudig venster met zesruitsbovenlicht (klepraam). In de top zijn twee vernieuwde 
enkelvoudige draairamen geplaatst waarbij de driedelige met okerkleurig kathedraalglas bezette 
‘bovenlichten’ deel uitmaken van het draairaam. Langs de dakrand loopt een rollaag van strekken.  
De linkerzijgevel heeft drie enkelvoudige vensters met zesruitsbovenlichten. De gevel wordt 
beëindigd met een rollaag van strekken. Bij de dakvoet is een zinken bakgoot op beugels 
aangebracht. 
In de rechterzijgevel is één enkelvoudig venster met zesruitsbovenlichten geplaatst. De gevel wordt 
beëindigd met een rollaag van strekken. Bij de dakvoet is een zinken bakgoot op beugels 
aangebracht. 
De achtergevel heeft in de top een vernieuwd draairaam waarbij het driedelige met okerkleurig 
kathedraalglas bezette ‘bovenlichten’ deel uitmaken van het draairaam. Langs de dakrand loopt een 
rollaag van strekken.  
 
Het achterste bouwdeel is goedkoper uitgevoerd wat betreft onder meer soort baksteen en 
venstervormen. Het bouwdeel heeft enkele enkelvoudige vensters met enkelvoudig bovenlicht. De 
vensters hebben een betonnen lekdorpel. Tevens is in een lange zijgevel een moderne deur 
aangebracht. Beide zijgevels hebben bij de dakvoet een zinken bakgoot op beugels. Tegen de korte 
achtergevel bevinden zich jongere aanbouwen.  
 

Waardering 

Het pand is van cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een eenlaags diep huis uit 
circa 1925. Het woonhuis is van architectonische waarde vanwege de gaaf bewaarde hoofdvorm, 
detaillering en vanwege het materiaalgebruik. De bescherming betreft de twee bouwdelen uit 1924-
1926. De jongere aanbouwen zijn van bescherming uitgesloten.  
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1.3 Bovenstehuis 19 
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Bovenstehuis 19 
Datum aanwijzing:   02 juni 2009 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 K00453 G0000 
Tenaamstelling:   Langgevelboerderij 
 
Beschrijving: 

 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Boerderij 
Huidige functie:    Boerderij 
Bouwjaar:    1934 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Vrijstaande langgevelboerderij met dwarsdeel en met zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan de 
Bovenstehuis loopt. De deels onderkelderde boerderij staat op een rechthoekige plattegrond met 
aan de achterzijde een kleine uitbouw met lessenaardak. De boerderij is 1934 gebouwd naar 
ontwerp van Van Lankveld en heeft in de loop van de tijd weinig wijzigingen ondergaan. Zo zijn onder 
meer de kelder en de opkamer nog aanwezig. Wel zijn bijvoorbeeld de ramen vernieuwd. Op het erf 
staat een schuur die buiten de bescherming valt. Aan de voorzijde staan enkele fruitbomen. Aan de 
achterzijde en linkerzijde staat een groot aantal lindebomen. De boerderij is beeldbepalend gelegen 
in het open landelijk gebied en maakt deel uit van de historische agrarische structuur van het 
buurtschap Bovenstehuis. 
 
De boerderij is gebouwd in ambachtelijk traditionele bouwtrant met siermetselwerk en heeft de voor 
langgevelboerderijen kenmerkende langgerekte vorm met de toegangen tot de woning en tot het 
bedrijfsgedeelte in de lange voorgevel. Het woongedeelte, dat zich links bevindt, is met een 
brandmuur van het bedrijfsgedeelte gescheiden. Het zadeldak is gedekt met rode Muldenpannen. De 
boerderij is opgetrokken uit machinale donkerrode baksteen die in Noords verband is gemetseld. De 
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achtergevel van de stal is in kruisverband gemetseld. Rondom loopt een bakstenen plint die met een 
rollaag wordt afgesloten. Bij de dakvoet van de langsgevels en langs de dakrand van de topgevels 
(zijgevels) is een lijst siermetselwerk in de vorm van een muizentand en/of een tandlijst aangebracht. 
 
In de lange voorgevel bevindt zich links ter plaatse van het woongedeelte een opgeklampte deur met 
aan weerszijden een tweelichtvenster met bovenlicht. De deur heeft eveneens een bovenlicht. De 
bovenlichten van de deur en de vensters hebben een roedenverdeling. De vensters hebben 
bakstenen lekdorpels. Boven de vensters en de deur is de latei uitgevoerd in siermetselwerk. De 
vensters hebben opgeklampte luiken. Ter plaatse van het stalgedeelte zijn achtereenvolgens van 
links naar rechts geplaatst: een opgeklampte deur met bovenlicht voorzien van roedenverdeling en 
met een latei die is uitgevoerd in siermetselwerk, een getoogd ijzeren negenruitsstalraam met 
bakstenen lekdorpel, een getoogde dubbele deur en een getoogd ijzeren negenruitsstalraam met 
bakstenen lekdorpel. Het bovenste deel van de stalramen is een valraam. Boven de ramen is een 
getoogde rollaag en een koppenlaag gemetseld. Boven de dubbele deur is een strek en een 
koppenlaag gemetseld. De gevel heeft enkele steekankers. 
 
De linkerzijgevel is de topgevel van het woongedeelte en heeft nabij de achtergevel een 
keldervenster met diefijzers. Op de begane grond zijn twee tweelichtvensters geplaatst met 
bovenlicht. Deze bovenlichten hebben een roedenverdeling. Boven deze vensters is de latei 
uitgevoerd in siermetselwerk. Deze vensters hebben opgeklampte luiken. Ter hoogte van de zolder 
zijn twee tweelichtvensters met bovenlicht geplaatst. De bovenlichten hebben een roedenverdeling 
en zijn met kathedraalglas bezet. Boven de vensters is een strek gemetseld. In de top is een 
driehoekig venster geplaatst met langs de schuine zijden een rollaag. Alle vensters in deze gevel 
hebben bakstenen lekdorpels. Langs de dakrand is een lijst siermetselwerk met onder meer een 
tandlijst. In de geveltop wordt de lijst doorbroken door de uitgemetselde console van de 
overkragende schoorsteen. De gevel heeft een aantal steekankers. 
 
De rechterzijgevel is de topgevel van het stalgedeelte met op de begane grond twee opgeklampte 
deuren met betonnen latei en twee getoogde ijzeren negenruitsstalramen met bakstenen lekdorpels. 
Het bovenste deel van de stalramen is een valraam. Boven de ramen is een getoogde rollaag en een 
koppenlaag gemetseld. Ter hoogte van de zolder op een getoogd opgeklampt hooiluik geplaatst met 
daarboven een rollaag. In de top is een driehoekig venster geplaatst met rondom een rollaag. Langs 
de dakrand is een lijst siermetselwerk met onder meer een tandlijst. In de geveltop wordt de lijst 
doorbroken door de uitgemetselde console van de overkragende schoorsteen. De gevel heeft een 
aantal steekankers.  
 
De achtergevel heeft ter plaatse van het woongedeelte twee tweelichtvensters waarvan één met 
gedeeld bovenlicht met roedenverdeling en één met bovenlicht met roedenverdeling. De vensters 
hebben bakstenen lekdorpels en opgeklampte luiken. Tussen de vensters is een opgeklampte deur 
met driedelig bovenlicht. Dit bovenlicht is met kathedraalglas bezet. Boven de deur en boven de 
vensters is een anderhalfsteens strek gemetseld. Ter plaatse van de deur is bij de dakvoet een zinken 
bakgoot op beugels aangebracht. In de uitbouw bevindt zich een opgeklampte deur, twee 
enkelvoudige vensters en een getoogd ijzeren zesruitsstalraam en een klein venster. Ter plaatse van 
het stalgedeelte heeft de achtergevel drie getoogde ijzeren negenruitsstalramen met bakstenen 
lekdorpels. Het bovenste deel van de stalramen is een valraam. Boven de ramen is een getoogde 
rollaag en een koppenlaag gemetseld. Onder elk stalraam is een opgeklampt luik geplaatst dat de 
toegangen tot de varkenshokken afsluit. De hele gevel heeft een aantal steekankers.  
 

Waardering 

De boerderij heeft cultuurhistorische waarde als typologisch goed en gaaf bewaard voorbeeld van 
een langgevelboerderij met dwarsdeel uit circa 1935. Daarnaast is de boerderij onderdeel van de 
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economische en historisch agrarische ontwikkeling van Boekel. De boerderij heeft 
architectuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van de ambachtelijke traditionele bouwtrant 
en vanwege de hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik. Door de fraaie en markante 
ligging in het open landelijk gebied heeft de boerderij in combinatie met de genoemde bomen een 
hoge landschappelijke- en situeringswaarde en is het sterk bepalend voor het zichtbaar houden van 
de oorspronkelijke situatie. Daarnaast heeft de boerderij een stedenbouwkundige waarde als 
onderdeel van de gaaf bewaard gebleven historisch agrarische structuur van het buurtschap 
Bovenstehuis.  
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1.4 Burgtstraat 18 
             

 
Plaatselijke aanduiding:  Burgtstraat 18 
Datum aanwijzing:   02 juni 2009 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 I02554 G0000 
Tenaamstelling:   Kloosterkapel 
 
Beschrijving: 

 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Kloosterkapel 
Huidige functie:    Kapel 
Bouwjaar:    1935 
 

 
 
Deze kapel is in 1935 gebouwd als kloosterkapel behorend bij het uit 1886-1887 daterende, naar 
ontwerp van architect Heijkants gebouwde, klooster van de congregatie van de Zusters van Liefde uit 
Schijndel die zich toen (1887) in Boekel vestigden. Dit kloostercomplex, waarmee de kapel in 
verbinding stond, is gesloopt en door bejaardenwoningen vervangen. De kapel is thans vrij gelegen 
en is, in een compleet gewijzigde context, de enige herinnering aan het religieuze verleden van deze 
plek. 
 
De kapel is uitgevoerd in Delftse Schoolstijl. Deze stijl is, met name als het katholieke religieuze 
gebouwen betreft, geïnspireerd op Romaanse voorbeelden. De kapel in Boekel past, onder meer 
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door de ‘romaanse’ rondboogvensters goed in deze traditie. Het interieur van de kapel heeft een 
open houten kapconstructie en een aantal oorspronkelijke elementen en oudere, ingebrachte, 
elementen behouden.  
 
Monumentenbeschrijving 
Het betreft een éénbeukige kapel op een samengestelde plattegrond met halfronde apsis, met een 
lager voorportaal en een uitgebouwde sacristie aan de zuidzijde. De klokkentoren is asymmetrisch 
geplaatst nabij de apsis en sacristie aan de zuidzijde. Onder de hele kapel is een kelder die 
aanvankelijk functioneerde als opvangreservoir van regenwater. De kapel is opgetrokken uit imitatie 
handvorm kloostermoppen (groot formaat bakstenen) die in halfsteensverband zijn gemetseld. De 
samengestelde kap is gedekt met leien in maasdekking; met uitzondering van de apsis die is gedekt 
met dakleer. Langs de dakranden van de topgevels is een uitkragen strekken- en koppenlaag 
gemetseld. Ter hoogte van de dakvoet kragen de topgevels iets uit en zijn de geprofileerde 
kraagstenen uitgevoerd in tufsteen. De kapel heeft rondboogvensters waarvan een groot deel is 
voorzien van voorzetramen. Boven de vensters en deuren is een rollaag gemetseld. De vensters 
hebben bakstenen lekdorpels en zijn bezet met glas-in-lood met onder meer afbeeldingen van 
heiligen.  
 
Het voorportaal heeft een hoger opgetrokken middenrisaliet met overstekend zadeldak en een 
dubbele rondboogdeur. In de top van de voorgevel is en klok aangebracht. Naast de rondboogdeur is 
een klein rondboogvenster geplaatst. Hoog in de zijgevels zijn oculi geplaatst. Aan weerszijden van 
het risaliet is een lager bouwdeel met lessenaardak. In de rechterzijgevel van het portaal is een 
rondboogdeur.  
 
De éénbeukige kapel heeft een zadeldak. Beide lange zijgevels worden beëindigd met enkele 
uitkragende strekkenlagen waarboven, bij de dakvoet, de overstekende bakgoot is geplaatst die rust 
op doorgetrokken sporen van de kap. Beide zijgevels hebben enkele rondboogvensters die met glas-
in-lood zijn bezet. De linkerzijgevel (noordgevel) heeft een toegang ter plaatse waarvan de restanten 
van een houten overkapping die de kapel met het bejaardenhuis verbond nog aanwezig zijn.  
De apsis heeft een halfrondlopend schilddak. De plint van de apsis is een afwijkende kleur baksteen 
uitgevoerd. In de gevels zijn enkele rondboogvensters geplaatst die met glas-in-lood zijn bezet. 
Verder zijn een dichtgezet kelderluik en een rondboogdeur in de apsis aangebracht. De apsisgevel 
wordt beëindigd met enkele uitkragende strekkenlagen waarboven, bij de dakvoet, de overstekende 
bakgoot is geplaatst die rust op doorgetrokken sporen van de kap. 
 
De sacristie heeft een driezijdig schilddak. Ter hoogte van de plint, die in een afwijkende kleur 
baksteen is uitgevoerd, is een keldervenster geplaatst. In de gevels zijn enkele rondboogvensters 
geplaatst die met glas-in-lood zijn bezet. De gevels van de sacristie worden beëindigd met enkele 
uitkragende strekkenlagen waarboven, bij de dakvoet, de overstekende bakgoot is geplaatst die rust 
op doorgetrokken sporen van de kap. 
 
De ranke bakstenen klokkentoren is geplaatst tussen de apsis en de sacristie. De toren heeft 
rondboog galmgaten en wordt afgesloten met een zadeldakje waarop een kruis staat. Aan de 
westzijde van de sacristie bevindt zich een Lourdesgrot. 
 

Waardering 

De kapel, alsmede het interieur, is van cultuurhistorische waarde en van algemeen belang als 
belangrijk element in de dorpsgeschiedenis van Boekel en als herinnering aan het katholieke leven in 
Boekel in het bijzonder. De kapel heeft architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaarde 
hoofdvorm, de detaillering en vanwege het materiaalgebruik en het interieur. Daarnaast is het een 
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goed voorbeeld van de Delftse Schoolstijl met, zoals gebruikelijk bij Katholieke gebouwen in deze 
stijl, Romaanse invloeden.  
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1.5 Burgtstraat (ong.); Sint Petrusbeeld 
             

 
Plaatselijke aanduiding:  Burgtstraat (ong.) 
Datum aanwijzing:   02 juni 2009 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 I02786 G0000 
Tenaamstelling:   St. Petrusbeeld 
 
Beschrijving: 

 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    St. Petrusbeeld 
Huidige functie:    St. Petrusbeeld 
Bouwjaar:    1897 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Het St. Petrusbeeld, dat door pastoor Verkuijlen boven in de voorgevel van het St. Petrus-gesticht 
werd geplaatst, is in 1897 door hem ingezegend. Het St. Petrusgesticht, ook wel het “Liefdesgesticht” 
genoemd, bestond uit een klooster met een vleugel voor dames en heren in pension en bejaarden, 
een bewaarschool/kleuterschool, een lagere school voor meisjes, later een VGLO-school voor 
meisjes, een kloosterboerderij, een gebouw voor de wijkverpleging en een kapel. De kloosterorde 
dat het complex beheerde en zorg droeg voor de maatschappelijke activiteiten, was van de Zusters 
van Schijndel. De architect van het oude kloostercomplex was J. Heijkants uit Erp. 
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In 1971 is het gehele complex afgebroken met uitzondering van de kapel. Op dezelfde plek zijn 
bejaardenwoningen en een bejaardencentrum gebouwd. 
 
Het geschilderde St. Petrusbeeld met baard en een gewaad staat op een gemetselde sokkel en ze is 
vervaardigd van massief Antrude. De figuur staat in contrapost positie en kijkt weg naar de 
linkerzijde. In de linkerhand bevindt zich een sleutel en in de rechterhand wordt de Bijbel 
vastgehouden. 
 
Het beeld is ter nagedachtenis aan het voormalige kloostercomplex bij het bejaardencentrum 
geplaatst.  
 

Waardering 

Het beeld is van cultuurhistorische waarde vanwege de weerspiegeling en verwijzing naar het 
kloostercomplex met de daaraan verbonden sociaal-historische en maatschappelijke ontwikkeling 
van het dorp. 
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1.6 Julianastraat 11 
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Julianastraat 11 
Datum aanwijzing:   30 oktober 2012 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 I01278 G0000 
Tenaamstelling:   Woonhuis 
 
Beschrijving: 
 
Algemene gegevens 
 
Oorspronkelijke functie:    Woonhuis 
Huidige functie:    Woonhuis 
Bouwjaar:    Circa 1900 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Vrijstaand eenlaags dwarshuis met middengang. De dorpswoning heeft een zadeldak waarvan de nok 
evenwijdig aan de Julianastraat loopt. De woning staat op een rechthoekige plattegrond en is rond 
1900 gebouwd als burgemeesterswoning in opdracht van burgemeester Bouwens. Op de 
linkerachterhoek is een kelder met daarboven een opkamer. Op de rechterachterhoek is tegen de 
achtergevel een eenlaags haakse aanbouw met zadeldak geplaatst. Tegen de achterzijde van deze 
aanbouw is later een lagere eenlaags aanbouw met zadeldak toegevoegd. Tegen het achterste 
gedeelte van de linkerzijgevel van het huis is rond 1930 een bakstenen garage met lessenaardak 
toegevoegd. De voorgevel is hoger opgetrokken en heeft verdiept siermetselwerk. Het pand staat op 
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de rooilijn met de Julianastraat en maakt deel uit van de karakteristieke dorpsbebouwing aan de 
Julianastraat. Aan de achterzijde is een diepe tuin.  
 
Het woonhuis is opgetrokken uit machinale baksteen die in kruisverband is gemetseld. De 
dakschilden zijn gedekt met gesmoorde kruispannen. Rondom loopt een gepleisterde donkergrijs 
geschilderde plint. De aanbouw tegen de achtergevel is in wild verband gemetseld en heeft 
dakschilden die gedekt zijn met gesmoorde Muldenpannen.  
 
De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft in het midden een getoogde portiek met paneeldeur 
met kussens en met ongedeeld bovenlicht. Aan weerszijden van de portiek zijn twee zesruitsvensters 
geplaatst met stolpramen met gedeeld bovenlicht. De kozijnen van de deur en van de vensters 
hebben getoogde bovendorpels. Boven de portiek en de vensters is een getoogde anderhalfsteens 
strek gemetseld. De vensters hebben hardstenen lekdorpels. De bovenlichten van de vensters zijn 
met kathedraalglas bezet. De gevel heeft enkele gietijzeren sierankers en wordt beëindigd met een 
band siermetselwerk met onder meer een muizentand. Bij de dakvoet is een overstekende bakgoot 
met geprofileerde gootlijst aangebracht. In het dakvlak is, ter plaatse van de portiek, direct boven de 
dakgoot, een (niet oorspronkelijke) dakkapel met plat dak aangebracht. De dakkapel heeft twee 
stolpramen waarvan de vier kleine bovenlichten met kathedraalglas zijn bezet. 
De rechterzijgevel heeft op de begane grond een (niet oorspronkelijk) enkelvoudig venster met 
bovenlicht. Boven het venster, dat een hardstenen lekdorpel heeft, is een rollaag gemetseld. 
Ter hoogte van de kap is een opgeklampt luik geplaatst. Rechts van het luik is een vierruits-stolpraam 
geplaatst en links van het luik een kleiner vierruitsvenster. Boven het luik en de vensters is een 
anderhalfsteens strek gemetseld. De gevel heeft enkele steekankers. 
De linkerzijgevel heeft op de begane grond een zesruitsvenster met stolpraam met gedeeld 
bovenlicht en met hardstenen lekdorpel. Het bovenlicht van het venster is met kathedraalglas bezet. 
Het kozijn heeft een getoogde bovendorpel waarboven een getoogde anderhalfsteens strek 
gemetseld is. Ter hoogte van de zolder zijn twee kleine vensters met roedenverdeling geplaatst 
waarboven een anderhalfsteens strek is gemetseld. De vensters hebben hardstenen lekdorpels. De 
gevel heeft enkele steekankers. 
De achtergevel heeft een modern venster en een vierruitsvenster met hardstenen lekdorpel Onder 
dit venster van de opkamer is het keldervenster met diefijzers. Boven de vensters is een rollaag 
gemetseld. De gevel heeft enkele steekankers. 
 
De haakse eenlaags aanbouw op de rechterachterhoek heeft in de linkerzijgevel twee kleine vensters 
met klepramen en in de gevel aan de tuinzijde twee vensters met vierruits-draairamen. Tussen deze 
twee vensters is een paneeldeur die gedeeltelijk met glas is bezet. De gevel aan de tuinzijde en de 
topgevel aan de achterzijde zijn gecementeerd. Beide gevels hebben enkele steekankers.  
 

Waardering 

Het woonhuis is van cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een eenlaags 
dorpswoning met middengang, kelder en opkamer uit circa 1900. Het is daarnaast als 
burgemeesterswoning van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de dorpsgeschiedenis van 
Boekel. Het pand is van architectuurhistorische waarde vanwege de goed bewaarde hoofd-vorm, 
detaillering en materiaalgebruik. Het heeft stedenbouwkundige waarde als karakteristiek onderdeel 
van de dorpsbebouwing aan de Julianastraat. 
 
De garage tegen de linkerzijde van het pand en de jongere aanbouw in het verlengde van aanbouw 
met zadeldak aan de rechterachterzijde zijn van bescherming uitgesloten. 
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1.7 Julianastraat 52 
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Julianastraat 52 
Datum aanwijzing:   02 juni 2009 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 I02538 G0000 
Tenaamstelling: Directeurswoning van Coöperatieve Stoomzuivel-fabriek ‘de 

Boterbloem’ 
 
Beschrijving: 
 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:  Directeurswoning van Coöperatieve Stoomzuivelfabriek ‘de 

Boterbloem’ 
Huidige functie:    Woonhuis 
Bouwjaar:    1913; 1980 verbouwd 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
De directeurswoning van melkfabriek ‘De Boterbloem’ is in 1913 gelijktijdig met de fabriek gebouwd. 
De fabriek stond aan de rechterzijde op enige afstand van de woning maar is inmiddels gesloopt. De 
directeurswoning is met neorenaissance elementen gebouwd naar een ontwerp van Th. de Groot. 
Het is een eenlaags dwarshuis met middengang op een rechthoekige plattegrond. Het huis heeft een 
mansardedak met nok evenwijdig aan de Julianastraat. Het vrijstaande pand staat op de hoek van de 
Julianastraat en de Beatrixlaan. Volgens de bouwtekening heeft de woning aanvankelijk op beide 
hoeken tegen de achtergevel een haakse aanbouw gehad. Deze zijn thans verdwenen. Rond 1980 is 
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het pand verbouwd waarbij onder meer aan de achterzijde een nieuwe eenlaags aanbouw met plat 
dak is gebouwd. Ook tegen de linkerachterhoek is een bouwdeel toegevoegd. De oorspronkelijke 
vensters met draairamen zijn gewijzigd.  
 
Het huis is opgetrokken uit roodbruine machinale baksteen die in kruisverband is gemetseld. 
Rondom loopt een gepleisterde donkergrijs geschilderde plint. De dakschilden zijn gedekt met 
gesmoorde kruispannen.  
 
De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft bakstenen hoekpilasters en een tot dakkapel met 
tuitgevel hoger opgetrokken middenrisaliet. De dakkapel heeft een zadeldak met nok haaks op de 
hoofdkap. De voorgevel heeft ter hoogte van de onder- en bovendorpel en de kalf van de vensters 
sierbanden in gele verblendsteen.  
 
In het middenrisaliet is de portiek met paneeldeur die een verticale vensterband heeft en een 
bovenlicht. Ter hoogte van de kalf is een betonnen luifel. Boven de deur is een ontlastingsboog in de 
vorm van een segmentboog gemetseld. Het boogveld is met een houten witgeschilderd paneel 
dichtgezet. De dakkapel heeft een enkelvoudig vensters met bovenlicht. Boven het venster, dat een 
hardstenen lekdorpel heeft, is een ontlastingsboog in de vorm van een segmentboog gemetseld. Het 
boogveld is met een houten witgeschilderd paneel dichtgezet. In de top van de tuitgevel is 
uitkragend siermetselwerk aangebracht dat onder meer is uitgevoerd in gele verblendsteen. De 
tuitgevel heeft een hardstenen afdeklijst en toppinakel. 
 
Op de begane grond zijn aan weerszijden van het middenrisaliet twee rechtgesloten enkelvoudige 
vensters met bovenlicht aangebracht. Boven deze vensters, die alle een hardstenen lekdorpel 
hebben, is een ontlastingsboog in de vorm van een segmentboog gemetseld. Het boogveld is met 
een houten witgeschilderd paneel dichtgezet. De gevel heeft een aantal gietijzeren sierankers en 
wordt beëindigd met een band siermetselwerk van onder meer gele verblendsteen. Ter hoogte van 
de dakvoet is een bakgoot op gesneden klossen aangebracht met een geprofileerde gootlijst.  
 
De linkerzijgevel heeft zowel op de begane grond als ter hoogte van de kap twee rechtgesloten 
enkelvoudige vensters met bovenlicht. Boven deze vensters, die alle een hardstenen lekdorpel 
hebben, is een ontlastingsboog in de vorm van een segmentboog gemetseld. Het boogveld is met 
een houten witgeschilderd paneel dichtgezet. Tussen de vensters ter hoogte van de kap is een 
enkelvoudig staand venster met hardstenen lekdorpel aangebracht. De gevel heeft een aantal 
gietijzeren sierankers.  
 
De rechterzijgevel heeft op de begane grond één en ter hoogte van de kap twee rechtgesloten 
enkelvoudige vensters met bovenlicht. Boven deze vensters, die alle een hardstenen lekdorpel 
hebben, is een ontlastingsboog in de vorm van een segmentboog gemetseld. Het boogveld is met 
een houten witgeschilderd paneel dichtgezet. Op de begane grond is verder een modern enkelvoudig 
venster met bovenlicht en met gecementeerde omlijsting aangebracht. De gevel heeft een aantal 
gietijzeren sierankers. 
 
De oorspronkelijke achtergevel is grotendeels verdwenen door de toevoeging van een eenlaags 
bouwdeel met plat dak. Een deel van de achtergevel is hoger opgetrokken zodat een dakkapel met 
lessenaardak is ontstaan. Ter hoogte van de dakvoet is een bakgoot op gesneden klossen 
aangebracht met een geprofileerde gootlijst.  
 

Waardering 

De voormalige directeurswoning heeft cultuurhistorische waarde als belangrijk onderdeel van de 
dorpsgeschiedenis van Boekel en als herinnering aan de sociaal-economische en agrarische 
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geschiedenis van Boekel. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de behouden 
hoofdvorm en vanwege de detaillering met neorenaissance elementen. De bescherming betreft het 
oorspronkelijke eenlaags dwarshuis. De aanbouwen zijn van bescherming uitgesloten.  
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1.8 Kerkstraat 26 
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Kerkstraat 26 
Datum aanwijzing:   02 juni 2009 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 I02018 G0000 
Tenaamstelling: Dorpscafé 
 
Beschrijving: 
 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Dorpscafé 
Huidige functie:    Dorpscafé 
Bouwjaar:    1832/1913/1937 
 

 
Monumentenbeschrijving 
Het dorpscafé bestaat uit een aantal eenlaags bouwmassa’s die zijn samengevoegd op een 
samengestelde plattegrond. Het complex dateert in de kern mogelijk uit 1832. De samenvoeging van 
de afzonderlijke bouwdelen is in 1913 naar ontwerp van Th. De Groot uitgevoerd. In 1937 is naar 
ontwerp van P. v.d. Eijnden onder meer de veranda toegevoegd. Inwendig dateert de lambrisering 
van het café uit 1945. In 1989 is het complex ingrijpend gerestaureerd. Hierbij zijn bouwdelen 
opnieuw opgetrokken waarbij de oorspronkelijke hoofdopzet, gevelindeling en detaillering zijn 
teruggebracht. In 1997 is op het erf een schuur toegevoegd in aangepaste stijl. Het complex staat aan 
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de voorzijde op de rooilijn met de Kerkstraat en aan de linkerzijde op de rooilijn met het Sint 
Janplein.  
 
Het café is een eenlaags bouwdeel met zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan de Kerkstraat loopt. 
Aan de voorzijde is, over de hele gevelbreedte een veranda geplaatst. Aan de achterzijde is haaks op 
het café, ter breedte van het hele pand, een eenlaags bouwdeel geplaatst met driezijdig schilddak 
dat de kap van het café met gelijke nok en lagere voet snijdt. Dit bouwdeel is bij de restauratie in 
1989 geheel opnieuw opgetrokken in historische, aangepaste stijl. Aansluitend aan dit bouwdeel 
maar ervan gescheiden door middel van een smalle doorgang, staat een naar links uitspringend 
eenlaags bouwdeel dat als woonhuis met kledingmakerij heeft gefunctioneerd. Het woongedeelte 
heeft een zadeldak met tuitgevel en topgevel. De nok loopt evenwijdig aan de Kerkstraat. Het 
bedrijfsgedeelte is daar haaks op geplaatst en heeft een zadeldak dat de nok van het woonhuis met 
gelijke nok en lagere voet snijdt. 
 
Beide bouwdelen zijn uitgevoerd in een ambachtelijk traditionele bouwtrant en zijn opgetrokken in 
rode machinale baksteen die, met een geknipte voeg, is gemetseld in kruisverband. Rondom loopt 
een hoge gecementeerde grijs geschilderde plint. De dakschilden van het café zijn gedekt met 
gesmoorde Muldenpannen. De overige dakschilden zijn gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse 
pannen.  
 
De symmetrisch ingedeelde voorgevel van het café heeft bakstenen hoekpilasters die naar de zijgevel 
zijn omgezet. In het midden van de voorgevel is de hoofdingang met aan weerszijden een bakstenen 
pilaster. Aan weerszijden van deze opgeklampte deur met bovenlicht zijn twee zesruitsvensters 
geplaatst waarboven een segmentboog is gemetseld. De boogvelden hebben een vulling van witte 
tegels. De kozijnen hebben snijwerk op de hoeken. De vensters hebben bakstenen, grijs geschilderde 
lekdorpels. Boven de deur is, direct onder de goot ter hoogte van de zolder, een tweelichtvenster 
met roedenverdeling geplaatst. De gevel wordt beëindigd met een band siermetselwerk met onder 
meer een muizentand. Bij de dakvoet is een bakgoot met geprofileerde gootlijst aangebracht. Tegen 
de voorgevel is een veranda met plat dak geplaatst. De veranda dateert in de huidige vorm uit circa 
1960.  
 
De rechterzijgevel is een topgevel die op de begane grond door een jongere aanbouw met 
lessenaardak aan het zicht wordt onttrokken. In de top is een tweelichtvenster waarboven een 
rollaag is gemetseld. Langs de dakrand zijn windveren aangebracht. 
 
De linkerzijgevel is een topgevel met op de begane grond twee zesruitsvensters en in de top twee 
staande vensters. Boven de vensters is een segmentboog gemetseld. De boogvelden hebben een 
vulling van witte tegels. De kozijnen hebben snijwerk op de hoeken. De vensters hebben bakstenen, 
grijs geschilderde lekdorpels. Langs de dakrand zijn windveren aangebracht.  
 
De eenlaags aanbouw aan de achterzijde is in stijl opnieuw opgetrokken en heeft in beide zijgevels en 
de achtergevel een aantal zesruitsvensters met grijs geschilderde bakstenen lekdorpels. De vensters 
in de linkerzijgevel hebben opgeklampte luiken. In deze linkerzijgevel zijn verder een opgeklampte 
deur met gedeeld bovenlicht geplaatst en twee gekoppelde zesruitsvensters. Bij de dakvoet van deze 
gevel is een zinken bakgoot op beugels aangebracht. In de verspringende achtergevel is een dubbele 
openslaande paneeldeur met glasvulling aangebracht. Ter hoogte van de zolder zijn n twee kleine 
liggende tweelichtvensters geplaatst. In het rechterdakschild zijn twee houten dakkapellen geplaatst 
met zadeldaken. 
 
Woonhuis met kledingmakerij 
Het woonhuis heeft aan de zijde van het Sint Janplein een tuitgevel met bakstenen rollaag als 
afdekking. Deze gevel heeft op de begane grond twee en ter hoogte van de zolder één 
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zesruitsvenster. Deze vensters zijn rechtgesloten en zijn geplaatst onder een segmentboog. De 
boogvelden zijn van siermetselwerk voorzien. Deze vensters hebben grijs geschilderde bakstenen 
lekdorpels. Op de begane grond hebben de vensters opgeklampte luiken. De gevel heeft een aantal 
steekankers.  
 
De langsgevel aan de zijde van het Sint Janplein heeft een paneeldeur met getoogd en gedeeld 
bovenlicht. Boven de deur is een rollaag gemetseld. Gekoppeld aan het kozijn van de deur is aan 
weerszijde een klein staand venster. Bij de dakvoet is een zinken bakgoot op beugels aangebracht. 
 
De langsgevel van het bedrijfsgedeelte heeft aan de zijde van het Sint Janplein een moderne 
garagedeur waarboven een anderhalfsteens strek is gemetseld. Bij de dakvoet is een zinken bakgoot 
op beugels aangebracht. De topgevel van het bedrijfsgedeelte heeft twee staande vierruitsvensters 
met bakstenen lekdorpels. Boven de vensters is een strek gemetseld. Langs de dakrand zijn twee 
lagen baksteen uitkragend gemetseld.  
 
De topgevel en de langsgevel aan de erfzijde hebben een zesruitsvenster, twee opgeklampte deuren 
waarvan één met gedeeld bovenlicht. Boven de deuren is een strek gemetseld. In de top van de 
topgevel is een klein staand venster geplaatst . De vensters hebben bakstenen lekdorpels. Langs de 
dakrand van de topgevel is een rollaag en een laag strekken gemetseld. Het langsgeveldeel heeft bij 
de dakvoet een zinken bakgoot op beugels.  
 

Waardering 

Het complex is, ondanks de wijzigingen, van cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van 
een dorpscafé. Het is daarnaast een belangrijk onderdeel uit de sociale geschiedenis en uit de 
dorpsgeschiedenis van Boekel. Het heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van de 
ambachtelijk traditionele bouwtrant en vanwege de behouden hoofdvorm, het materiaalgebruik en 
de detaillering. De schuur uit 1997 valt buiten de bescherming. 
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1.9 Kerkstraat 30 
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Kerkstraat 26 
Datum aanwijzing:   20 juli 2010 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 I02640 G0000 
Tenaamstelling: Raadhuis 
 
Beschrijving: 
 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Raadhuis 
Huidige functie:    Raadhuis 
Bouwjaar:    1931 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Het Raadhuis van Boekel is in 1931 gebouwd ter vervanging van een oudere voorganger. Het 
ontwerp met expressionistische invloeden is van E. Heijkants. Het vrijstaande gebouw staat op een T-
vormige plattegrond. Het bestaat uit een tweelaags blokvormig hoofdbouwdeel met geknikt 
overstekend schilddak waarvan de nok evenwijdig aan de Kerkstraat loopt en, haaks daarop, aan de 
achterzijde een eenlaags bouwdeel eveneens met overstekend geknikt schilddak. Op de nok van het 
tweelaags bouwdeel aan de straatzijde is een grotendeels opengewerkte klokkentoren geplaatst met 
koperen kodak. In het torentje hangt een carillon. Het raadhuis is markant gelegen op de hoek van de 
Kerkstraat en het Sint Agathaplein. Het wordt omgeven door bestrating en parkaanleg.  
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Aan de rechterzijde is in 2002 op enige afstand een nieuw gemeentehuis gebouwd. Het raadhuis uit 
1931 is in deze periode ingrijpend gerestaureerd waarbij gestreefd is de oorspronkelijke situatie 
terug te brengen. Hierbij zijn onder meer de gevels grondig gereinigd, is de rechterzijgevel nieuw 
opgetrokken, is de toegangspartij geheel nieuw uitgevoerd en is aan de rechterzijde op de verdieping 
een verbinding met het naastgelegen nieuwe gemeentehuis toegevoegd.  
 
Het raadhuis is opgetrokken uit machinale rood/geel genuanceerde baksteen die, met een diepe 
voeg, is gemetseld in kruisverband. Rondom loopt een plint die in rode baksteen is uitgevoerd en 
met een rollaag van strekken wordt afgesloten. Alle gevels hebben op de hoeken geblokte bakstenen 
hoekpilasters. Alle vensters hebben granieten lekdorpels en boven alle vensters is een strek 
gemetseld. De bovenlichten van de vensters op de begane grond zijn met glas-in-lood bezet. Rondom 
worden de gevels bij de dakvoet beëindigd met een eenvoudige fries met daarboven het ver 
overstekende dakschild met bakgoot en geprofileerde gootlijst. De dakschilden zijn gedekt met 
gesmoorde Romaanse pannen. Op de nokhoeken zijn pironnen geplaatst. 
 
De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft in het midden een gereconstrueerde spitsboog-vormige 
portiek met spitsboogvormige paneeldeur die gedeeltelijk met glas is bezet. De portiek heeft een in 
rode baksteen uitgevoerde omlijsting die door granieten stenen wordt onderbroken. Op de granieten 
sluitsteen is het gemeentewapen aangebracht. Aan weerszijden van de portiek is een drielichtvenster 
met bovenlichten geplaatst. Boven de hoofdingang is op de verdieping een loggia die via een dubbele 
openslaande deur met zij- en bovenlichten toegankelijk is. Onder de loggia is een plantenbak tegen 
de gevel aangebracht. Aan weerszijden van de loggia is een drielichtvenster met bovenlichten 
aangebracht. De gevelvlakken tussen de vensters op de begane grond en de verdieping zijn iets 
verdiept uitgevoerd in rode baksteen. Tegen de gevel is, boven de portiek de tekst ‘Raadhuis Boekel’ 
aangebracht. In het dakschild is een dakkapel met drielichtvenster en met driezijdig schilddak 
aangebracht. 
De linkerzijgevel heeft op de begane grond een kruisvenster en twee drielichtvensters met 
bovenlichten. Verder is er een drielichtvenster met bovenlichten dat, op de hoek van het tweelaags- 
en het eenlaags gedeelte de hoek is omgezet. Op de verdieping is een drielichtvenster met 
bovenlichten. In het dakschild van het eenlaags gedeelte is een dakraam en een dakkapel met plat 
dak geplaatst.  
De rechterzijgevel is bij de restauratie nieuw opgetrokken en heeft op de begane grond enkele 
staande enkelvoudige vensters. Op de verdieping is een glazen verbinding met het nieuwe 
naastgelegen gemeentehuis.  
De achtergevel heeft vier kruisvensters waarvan de bovenlichten zijn bezet met glas-in-lood. In het 
dakschild zijn twee dakramen geplaatst. 
 

Waardering 

Het raadhuis is van cultuurhistorische waarde als goed bewaard typologisch voorbeeld van een 
raadhuis uit de periode rond 1930. Daarnaast is het van cultuurhistorische waarde vanwege het 
belang voor de sociaal-historische ontwikkeling van Boekel en als belangrijk onderdeel van de 
dorpsgeschiedenis. Het is van architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaarde hoofdvorm 
en vanwege de esthetische kwaliteit van het ontwerp met expressionistische invloeden. Het raadhuis 
heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de markante en beeldbepalende ligging aan het 
kruispunt en als karakteristiek onderdeel van de bebouwing aan dit kruispunt van wegen.  
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1.10 Kerkstraat 41 
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Kerkstraat 41 
Datum aanwijzing:   30 oktober 2012 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 I01397 G0000/ BKL05 I02194 G0000 
     BKL05 I02195 G0000/ BKL05 I02196 G0000 
Tenaamstelling:   Winkels 
 
Beschrijving: 
 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Woonhuis en brouwerij 
Huidige functie:    Winkels 
Bouwjaar:    1888/1902 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Kerkstraat 41 bestaat uit twee bouwdelen. Rechts een voormalige brouwerij en links, grenzend aan 
de brouwerij, het bijbehorende woonhuis. Het complex is markant gelegen op de hoek van de 
Kerkstraat en de Rutger van Herpenstraat. 
 
Woonhuis 
Het eenlaags dwarshuis heeft een rechthoekige plattegrond en een zadeldak tussen topgevels. De 
nok van het zadeldak loopt evenwijdig aan de Kerkstraat. Het pand is in 1902 gebouwd als 
dorpswoning met middengang behorend bij de brouwerij waaraan het aan de rechterzijde grenst. Op 
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de linkerachterhoek grenst het aan een pand aan de Rutger van Herpenstraat. Het pand staat aan de 
voorzijde op de rooilijn met de Kerkstraat en aan de linkerzijde op de rooilijn met de Rutger van 
Herpenstraat.  
 
Het woonhuis is opgetrokken uit machinale baksteen die is gemetseld in kruisverband. Het zadeldak 
is gedekt met gesmoorde kruispannen. De voorgevel en de linkerzijgevel hebben een gecementeerde 
plint. 
 
De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een middenrisaliet en bakstenen hoekpilasters. In het 
middenrisaliet is de voordeur, een paneeldeur met gedeeld bovenlicht, geplaatst. Aan weerszijden 
van de voordeur zijn twee rechtgesloten schuifvensters (zonder roedenverdeling) met gedeeld 
bovenlicht geplaatst. Boven de vensters is een ontlastingsboog in de vorm van een segmentboog 
gemetseld die wordt afgesloten met een koppenlaag. De boogvelden zijn gecementeerd. De vensters 
hebben hardstenen lekdorpels. 
De gevel heeft enkele gietijzeren sierankers. De gevel wordt beëindigd met een fries met verdiepte 
vlakken. Bij de dakvoet is een overstekende bakgoot met geprofileerde gootlijst aangebracht. Deze 
goot met gootlijst wordt omgezet naar de linkerzijgevel. In het dakvlak twee moderne dakramen. 
De linkerzijgevel is een tuitgevel waarvan de gevelindeling is in de loop van de tijd sterk is gewijzigd. 
Op de begane grond is aan weerszijden van een moderne deur met bovenlicht een enkelvoudig 
venster met bovenlicht geplaatst. De vensters hebben hardstenen lekdorpels. Boven de 
rechtgesloten deur en vensters is een ontlastingsboog in de vorm van een segmentboog gemetseld 
die wordt afgesloten met een koppenlaag. De boogvelden zijn gecementeerd. Ter hoogte van de kap 
is een modern drielichtvenster geplaatst. De gevel heeft enkele steekankers en in de top een rond 
gietijzeren raam met tracering. 
De rechterzijgevel is ingebouwd en grenst aan de voormalige brouwerij.  
De oorspronkelijke achtergevel is grotendeels verdwenen als gevolg van latere wijzigingen en 
uitbreidingen.  
 
Brouwerij 
De brouwerij is in 1888 gebouwd en heeft een rechthoekige plattegrond. De brouwerij heeft tot 1938 
gefunctioneerd. Het is een eenlaags pand met zolderverdieping. Het zadeldak heeft de nok 
evenwijdig aan de Kerkstraat. Het pand staat op de rooilijn met de Kerkstraat. Het gedeelte van de 
brouwerij dat (links) aan het woonhuis grenst is geheel opnieuw opgetrokken. Aan de achterzijde is 
de brouwerij later uitgebreid. 
 
De brouwerij is opgetrokken in rode handvorm baksteen die is gemetseld in kruisverband. Rondom 
loopt een gecementeerde grijs geschilderde plint. Het dak is gedekt met Mulden-pannen. 
 
Het meest oorspronkelijke gedeelte van de voorgevel heeft een moderne paneeldeur met glasvulling 
en met gedeeld rondboogbovenlicht. Aan weerszijden van de deur is een staand ijzeren achtruits 
rondboograam. Boven de deur en de ramen is een strek gemetseld. Twee halfronde keldervensters 
zijn dichtgezet. Ter hoogte van de zolder zijn vier halfronde ijzeren raampjes waaromheen een 
rollaag is gemetseld. De gevel wordt beëindigd met een lijst siermetselwerk met onder meer een 
muizentand. Bij de dakvoet is een zinken goot op beugels aangebracht. 
De rechterzijgevel is een topgevel met een rondboogvenster met roedenverdeling. Aan weerszijden 
hiervan is een staand ijzeren achtruits rondboograam. Boven de ramen en het venster is een strek 
gemetseld. Boven elk venster/raam is, ter hoogte van de zolder, een halfrond ijzeren raampje 
waaromheen een rollaag is gemetseld. In de top zijn drie dichtgemetselde ronde vensters 
waaromheen een rollaag is gemetseld. Het rechtergeveldeel is jonger en behoort tot de uitbreiding. 
De gevel heeft enkele steekankers. 
De achtergevel is de achtergevel van de jongere uitbreiding waar overheen het dakschild van het 
hoofdbouwdeel met een knik is doorgetrokken.  
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Waardering 

Brouwerij en woonhuis zijn, ondanks de wijzigingen, van cultuurhistorische waarde als typologische 
voorbeelden van een middenganghuis uit circa 1900 en een brouwerij uit circa 1890. Daarnaast zijn 
brouwerij en woning onderdeel van de dorpsgeschiedenis van Boekel en herinneren aan de sociaal-
economische en agrarische geschiedenis van Boekel. Het woonhuis is van architectuurhistorische 
waarde vanwege de behouden hoofdvorm, de detaillering en vanwege het materiaalgebruik.  
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1.11 Kerkstraat 43 
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Kerkstraat 43 
Datum aanwijzing:   20 juli 2010 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 I02550 G0000 
Tenaamstelling: Villa 
 
Beschrijving: 
 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Villa 
Huidige functie:    Villa 
Bouwjaar:    1936 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Deze vrijstaande villa is in 1936 naar ontwerp van E. Heijkants gebouwd op een rechthoekige 
plattegrond. Op de linkerachterhoek is een eenlaags rechthoekige aanbouw die naar links uitspringt 
ten opzichte van het hoofdbouwdeel. Beide bouwdelen hebben een zadeldak met nok haaks op de 
Kerkstraat. Het linkerdakschild van het hoofdbouwdeel is langer dan het rechterdakschild. De 
onderkelderde villa is uitgevoerd met zakelijk expressionistische invloeden. Aan de voor- en 
achterzijde en tegen een deel van de linkerzijde is een terras dat via enkele traptreden toegankelijk is 
en dat met een bakstenen muur wordt omsloten. Het pand, dat terug staat van de rooilijn met de 
Kerkstraat, heeft rondom een tuin. 
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Het huis is opgetrokken uit rode machinale baksteen die met een diepliggende voeg is gemetseld in 
Vlaams verband. Rondom loopt een hoge plint die is uitgevoerd in donkerder baksteen die eveneens 
is gemetseld in Vlaams verband. Het metselwerk van de plint is platvol gevoegd. De dakschilden van 
de zadeldaken zijn gedekt met Romaanse pannen. Alle bovenlichten van de vensters en van de 
deuren zijn met glas-in-lood bezet. Boven de meeste vensters en deuren is een strek gemetseld. De 
vensters hebben betegelde lekdorpels.  
 
De voorgevel is een topgevel met rechts op de begane grond een driezijdige erker met plat dak. De 
erker heeft een bakstenen voet met daarboven een vensterband met aan elke zijde van de erker een 
enkelvoudig venster met bovenlicht. Links van de erker is in een rondboogportiek de voordeur 
geplaatst. De voordeur is toegankelijk via het terras. Het betreft een rondboog paneeldeur met een 
klein staand raam met glas-in-lood vulling. De portiek heeft een bakstenen omlijsting die ter plaatse 
van de sluitsteen in donkerder baksteen wordt geaccentueerd. Aan weerzijde van de portiek is een 
bakstenen plantenbak gemetseld; rechts een rechthoekige, links een hoge halfronde. Ter hoogte van 
de kap zijn drie enkelvoudige vensters met bovenlicht geplaatst. Onder deze vensters is een 
doorlopende plantenbak aangebracht. De top van deze gevel is uitgevoerd in siermetselwerk. In de 
top is een enkelvoudig staand venster geplaatst. Langs de dakrand is een rollaag van donkerkleurige 
strekken gemetseld. 
Links naast de portiek is een liggend venster met glas-in-lood vulling geplaatst dat in de linkerzijgevel 
wordt doorgezet. Het venster maakt deel uit van een liggende band van afwisselend een liggend 
venster met glas-in-lood vulling en een deel baksteen metselwerk. De band heeft aan de bovenzijde 
een doorlopende uitspringende betonnen band en aan de onderzijde een doorlopende band 
geglazuurde tegels als lekdorpels. Verder heeft deze gevel een hoger opgetrokken gedeelte dat van 
een plat dak is voorzien. In dit geveldeel zijn twee enkelvoudige vensters die met glas-in-lood zijn 
bezet. Beide geveldelen worden beëindigd met een rollaag van donkerkleurige strekken waarboven 
een ver uitspringende bakgoot met geprofileerde gootlijst is aangebracht. De goot wordt omgezet 
naar de topgevel aan de voorzijde van het pand. 
De uitbouw op de linkerachterhoek heeft twee omlopende vensterbanden met drielicht-vensters. 
Tevens is in deze gevel een keldertoegang. De linkerzijgevel van dit bouwdeel wordt beëindigd met 
een rollaag van donkerkleurige strekken. Hierboven is de ver uitspringende bakgoot met 
geprofileerde gootlijst. Deze goot en de rollaag worden omgezet naar de topgevel aan de achterzijde 
van de aanbouw. 
 
De rechterzijgevel van het pand heeft op de begane grond twee en op de verdieping vier smalle 
staande vensters. Op de verdieping zijn deze venster met glas-in-lood bezet. Tevens is een 
keldertoegang aanwezig. De gevel wordt beëindigd met een rollaag van donkerkleurige strekken. 
Hierboven is de ver uitspringende bakgoot met geprofileerde gootlijst. Deze goot wordt omgezet 
naar de topgevel aan de achterzijde van het pand. Op de hoek van de voorgevel en de rechterzijgevel 
is een ranke, geprofileerde, in baksteen uitgevoerde schoorsteen geplaatst.  
De achtergevel van het hoofdbouwdeel en van de aanbouw zijn topgevels met siermetselwerk in de 
top. In de top van beide gevels is een enkelvoudig staand venster geplaatst. Langs de dakranden van 
beide topgevels is een rollaag van donkerkleurige strekken gemetseld. 
Het hoofdbouwdeel heeft op de begane grond een openslaande dubbele deur met bovenlichten die 
toegang geeft tot het terras. Op de verdieping geeft een dubbele openslaande deur met 
bovenlichten toegang tot een betonnen balkon met metalen reling. Bij de overgang van het 
hoofdbouwdeel naar de aanbouw is een schoorsteen gemetseld. De aanbouw heeft in de achtergevel 
een paneeldeur met bovenlicht. Het langsgevelgedeelte van de aanbouw wordt beëindigd met een 
rollaag van donkerkleurige strekken. Hierboven is de ver uitspringende bakgoot met geprofileerde 
gootlijst. Deze goot en de rollaag worden omgezet naar de topgevel (achtergevel) van de aanbouw. 
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Waardering 

De villa is van architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaard gebleven hoofd-vorm, het 
materiaalgebruik en vanwege de detaillering. Daarnaast is de architectuurhistorische waarde gelegen 
in de esthetische kwaliteit van het ontwerp met zakelijk expressionistische invloeden. Het is een 
goed en gaaf bewaard voorbeeld van de wijze waarop het zakelijk expressionisme, met neme in de 
woningbouw, werd toegepast in een lokale context. 
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1.12 Mr. van Hooffstraat 11 
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Mr. van Hooffstraat 11 
Datum aanwijzing:   30 oktober 2012 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 I02450 G0000 
Tenaamstelling:   Boerderijwoning 
 
Beschrijving: 
 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Boerderij 
Huidige functie:    Woonhuis 
Bouwjaar:    ca 1840 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
 
Situering, geschiedenis en hoofdvorm 
In het noorden van de oude kern van Boekel bevindt zich op de hoek van de Mr. Van Hooff-straat en 
De Raadstraat een voormalige boerderij. Het gebouw ligt op korte afstand van de straat met de 
nokas parallel aan de Mr. Van Hooffstraat. De kopgevel van het woongedeelte bevindt zich aan De 
Raadstraat. Het gebouw is opgetrokken in rode baksteen en gemetseld in kruisverband met kalkvoeg. 
Het voegwerk is deels vernieuwd. Het dak betreft een wolfdak van riet met een voet van overwegend 
blauwe muldenpannen aan de achterzijde. Aan de woonhuiszijde steekt een gemetselde schoorsteen 
door het dak. Het gedeelte dat zich onder de muldenpannen bevindt is op een later moment 
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aangebouwd. In de kopgevel van het woongedeelte is goed zichtbaar dat de dakhelling is gewijzigd. 
Van oorsprong was hier ook een lager gedeelte, maar dat was kleiner. Ook in de achtergevel tekent 
de vorm zich af. Mogelijk is de voorgevel van het – overigens opvallend kleine –bedrijfsgedeelte op 
een later moment versteend (en naar achteren geplaatst). Dit lijkt dit het geval omdat 
ankerbalkgebinten die zich in de stal bevinden aan de straatzijde in de muur zijn opgelegd, terwijl 
dergelijke gebinten doorgaans vrij stonden. Bovendien is er tussen het woongedeelte en het 
stalgedeelte een naad in het metselwerk zichtbaar, wat erop duidt dat de voorgevel niet in één keer 
is gebouwd. De boerderij werd gezien het formaat en materiaalgebruik vermoedelijk rond 1850 
gebouwd. Op het Kadastrale Minuutplan uit 1811- 1832 staat het pand nog niet ingetekend. De 
eerste kadastrale kaart die het gebouw laat zien is de Topografische Militaire Kaart (Bonneblad) uit 
1899. 
 
Voorgevel 
De voorgevel is in dit geval de gevel aan de Mr. Van Hooffstraat . Het woongedeelte links heeft een 
klassieke indeling met de voordeur in het midden en een raam aan weerszijden. De opgeklampte 
houten voordeur bevindt zich in een geprofileerd houten kozijn met hardstenen dorpel. Het 
tweeruits bovenlicht is vernieuwd. De vensters aan weerszijden zijn tussen lekdorpels geplaatst. De 
vernieuwde ramen zijn enkelruits met een tweeruits bovenlicht. Ze zijn voorzien van houten luiken. 
Op de grens van het woon- en bedrijfsgedeelte is een grens in het metselwerk te zien. Links in het 
bedrijfsgedeelte is op een later moment een woonhuisvenster aangebracht. Het betreft een 
enkelruits raam met tweeruits bovenlicht, gemetselde lekdorpel en houten luik. Rond het raam is 
gecementeerde omlijsting aangebracht. Rechts hiervan bevindt zich een gemetselde ellipsboog, die 
de plaats markeert waar aanvankelijk dubbele deuren in de gevel zaten. De opening is 
dichtgemetseld en voorzien van een enkele deur. Smeedijzeren muurankers markeren de plaats van 
de balklaag. 
 
Linkerzijgevel 
Het linker gedeelte van de gevel is een latere uitbreiding. Dit bevat een oud, hergebruikt vierruits 
venster in een gesneden kozijn met luik. Aan de bovenzijde is een rollaag gemetseld en aan de 
onderzijde een lekdorpel. Verder naar rechts bevindt zich een enkelruits venster met gemetselde 
lekdorpel. De verdieping bevat twee oorspronkelijke vierruits vensters van bescheiden formaat. Het 
linker is vierruits, het rechter is gesloten met een houten luik. Beide vensters zijn voorzien van een 
rollaag aan de onderzijde. Langs de dakrand zijn vlechtingen gemetseld, bovenaan de gevel een 
muizentand. Ter hoogte van de balklaag zijn smeedijzeren muurankers aangebracht. 
 
Rechterzijgevel 
De rechterzijgevel is geheel blind, op een klein venster na. Het tweeruits venster lijkt te zijn 
hergebruikt, want het heeft de uitstraling van vensters die doorgaans in de woonhuiszijde worden 
aangetroffen. Rechts is te zien tot waar de gevel aanvankelijk doorliep. Smeedijzeren muurankers 
markeren de plaats van de balklaag. 
 
Achtergevel 
Het gedeelte uiterst links is opgetrokken in grijze cementsteen. Hierna volgt een houten deur met 
tweeruits raampje. Verder naar rechts is een nieuwere muur voor de cementstenen gevel gemetseld. 
Deze is opgetrokken in rode bakstenen en gemetseld in halfsteens verband. Dit gedeelte bevat een 
keldervenster met diefijzers, een tweeruits venster en een houten deur. 
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Waardering 

 
Cultuurhistorische waarden 
De voormalige boerderij is cultuurhistorisch van belang als uitdrukking van de sociaal-economische 
en agrarische ontwikkeling van Boekel. Het object is tevens van cultuurhistorisch belang als 
voorbeeld van de typologische ontwikkeling van een langgevelboerderij van bescheiden formaat. 
 
Architectuur- en kunsthistorische waarden 
Het gebouw is architectuurhistorisch van belang als voorbeeld van een ambachtelijke en traditionele 
langgevelboerderij uit circa 1850. 
 
Situationele en ensemblewaarden 
Het object is van bijzondere stedenbouwkundige en beeldbepalende betekenis vanwege de ligging in 
de kern van het dorp. De meeste omringende bebouwing dateert uit de twintigste eeuw. 
 
Gaafheid en herkenbaarheid 
Het object is van belang wegens de gaafheid van de hoofdvorm en indeling, waaraan het historische 
gebruik kan worden afgelezen. Detailleringen zijn deels vernieuwd, maar er is nog altijd sprake van 
een vrij grote materiële gaafheid. 
 
Zeldzaamheid 
Vanwege de typologie en leeftijd van de voormalige boerderij in relatie tot de ligging in de kern van 
Boekel is sprake van relatieve zeldzaamheid. 
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1.13 Peelstraat 19-21 
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Peelstraat 19-21 (voorheen Arendnest 16) 
Datum aanwijzing:   4 februari 2014 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 N01120 G0000 
Tenaamstelling:   Boerderij 
 
Beschrijving: 

 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Boerderij 
Huidige functie:    Woonhuis 
Bouwjaar:    1923 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Arendnest 16 is een gedeeltelijk onderkelderde langgevelboerderij met dubbele dwarsdeel. De 
boerderij staat op een rechthoekige plattegrond met aan de lange achterzijde ter plaatse van het 
bedrijfsgedeelte een uitbouw. Het eenlaags pand heeft een zadeldak met nok haaks op het 
Arendnest en is in 1923 gebouwd, naar ontwerp van Egs. Heijkants. Het dakschild is aan de 
achterzijde ter plaatse van het bedrijfsgedeelte langer dan aan de voorzijde. Haaks op de achtergevel 
waren varkenshokken gebouwd die thans zijn verdwenen. De vrijstaande boerderij heeft rondom een 
tuin en is beeldbepalend gesitueerd op de hoek van het Arendnest en de Peelstraat. De voorgevel is 
naar de Peelstraat gericht. 
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In 1985 is de boerderij gerestaureerd waarbij onder meer de achtergevel en een deel van de 
linkerzijgevel opnieuw zijn opgetrokken.  
 
De boerderij is gebouwd in ambachtelijk traditionele bouwtrant met siermetselwerk en heeft de voor 
langgevelboerderijen kenmerkende langgerekte vorm met de toegangen tot de woning en tot het 
bedrijfsgedeelte in de lange voorgevel. Het woongedeelte bevindt zich rechts in het pand. Het 
zadeldak is gedekt met rode Muldenpannen. De boerderij is opgetrokken uit machinale rode 
baksteen die in kruisverband is gemetseld. Rondom loopt een gecementeerde plint. 
 
De lange voorgevel heeft ter plaatse van het woongedeelte achtereenvolgens van rechts naar links  
drie tweelichtvensters, een paneeldeur, een tweelichtvenster en een opgeklampte deur (ter plaatse 
van het voormalige bedrijfsgedeelte). Zowel de deuren als de vensters hebben een 
achtruitsbovenlicht. De bovenlichten zijn met kathedraalglas bezet. Boven de vensters en de deuren 
is de latei uitgevoerd in siermetselwerk. De vensters hebben bakstenen lekdorpels en paneelluiken 
voor de onderste vensterdelen. Ter plaatse van het bedrijfsgedeelte zijn vier getoogde 
zesruitsstalramen geplaatst waarboven en waaronder een rollaag is gemetseld. Het bovenste deel 
van deze ramen is als valraam uitgevoerd. Verder zijn twee getoogde (korfboog) mendeuren 
geplaatst waarboven een anderhalfsteens strek is gemetseld. De gevel wordt beëindigd met een lijst 
siermetselwerk met onder meer een tandlijst. Bij de dakvoet is een zinken bakgoot op beugels 
aangebracht. In het dakvlak zijn enkele dakramen geplaatst. 
 
De korte rechterzijgevel is de representatieve topgevel van het woongedeelte en heeft twee 
keldervensters. Ter hoogte van de begane grond zijn twee tweelichtvensters geplaatst met 
achtruitsbovenlicht. Ter hoogte van de zolder zijn twee tweelichtvensters met draairamen geplaatst 
en met zesruitsbovenlicht. De bovenlichten van deze vier vensters, die alle bakstenen lekdorpels 
hebben, zijn met kathedraalglas bezet. Boven de vensters ter hoogte van de zolder is een rollaag 
gemetseld. De latei van de vensters op de begane grond is uitgevoerd in siermetselwerk. Deze 
vensters op de begane grond hebben paneelluiken voor de onderste vensterdelen. Langs de dakrand 
is een lijst siermetselwerk met onder meer een tandlijst. In de geveltop wordt de lijst doorbroken 
door de uitgemetselde console van de overkragende schoorsteen. 
 
De korte linkerzijgevel is de topgevel van het stalgedeelte en heeft op de begane grond twee 
getoogde ijzeren stalramen met tracering. Onder en boven de ramen is een rollaag gemetseld en 
boven de ramen ook nog een koppenlaag. In de top van de gevel is een rond ijzeren raam geplaatst 
met rozettracering. Rond het raam is een rollaag gemetseld. Langs de dakrand is een band 
siermetselwerk met onder meer een tandlijst.  
 
De lange achtergevel heeft ter plaatse van het woongedeelte twee tweelichtvensters met 
achtruitsbovenlicht. De bovenlichten van deze vensters, die beide bakstenen lekdorpels hebben, zijn 
met kathedraalglas bezet. De latei is uitgevoerd in siermetselwerk en de vensters hebben 
paneelluiken voor de onderste vensterdelen. De gevel wordt beëindigd met een lijst siermetselwerk 
met onder meer een tandlijst. Bij de dakvoet is een zinken bakgoot op beugels geplaatst. In het 
dakschild zijn enkele dakramen aangebracht. Ter plaatse van het bedrijfsgedeelte is een aantal 
getoogde ijzeren stalramen met tracering geplaatst. Boven de ramen is een rollaag en onder de 
ramen is een strek gemetseld. In de gevel zijn verder een opgeklampte rondboog staldeur en een 
rechtgesloten opgeklampte deur geplaatst. Boven de deuren is een strek gemetseld. Bij de dakvoet is 
een zinken goot op beugels aangebracht. In het dakschild zijn enkele kleine dakramen geplaatst. 
 

Waardering 

De boerderij heeft cultuurhistorische waarde als typologisch goed en gaaf voorbeeld van een 
langgevelboerderij met dubbele dwarsdeel uit circa 1925. Daarnaast is de boerderij onderdeel van de 
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economische en historisch agrarische ontwikkeling van Boekel. De boerderij heeft 
architectuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van de ambachtelijke traditionele bouwtrant 
en vanwege de hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik. 
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1.14 Raadstraat (ong.); kerkhof 
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Raadstraat (ong.); kerkhof 
Datum aanwijzing:   20 juli 2010 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 I02640 G0000 
Tenaamstelling: Kruis 
 
Beschrijving: 
 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Kruis 
Huidige functie:    Kruis 
Bouwjaar:    ca. 1900 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Tot de jaren 60 van de vorige eeuw stonden er op het kerkhof van de parochie van de Heilige Agatha 
te Boekel verschillende grafmonumenten vervaardigd uit hout, cement, marmer en ook uit gietijzer. 
Bij een herinrichting van het kerkhof zijn al deze kruizen en andere grafmonumenten verwijderd. 
Twee gietijzeren kruizen zijn als aandenken bewaard gebleven. Ze zijn opgeknapt en overgeschilderd. 
Een kruis bevindt zich op het kerkhof van Boekel en het andere kruis staat op het kerkhof van 
Venhorst. 
 
Het kruis staat in de as aan het einde van een met bomen beplante laan. Het kruis is vervaardigd van 
gietijzer in Art-Nouveau stijl met bladranken versierd en geschilderd. Aan de onderzijde zijn tweede 
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staande figuren, Maria en Johannes, in een gewaad afgebeeld zich vasthoudend aan het kruis. Boven 
deze (rouwende) figuren is een naambord zonder tekst en hierboven bevindt zich het corpusbeeld in 
zwart. 
 
De maker van deze kruizen is onbekend. Waarschijnlijk zijn ze gefabriceerd door firma De Globe uit 
Tegelen. 
 

Waardering 

Het gietijzeren kruis is van cultuurhistorische waarde vanwege de herinnering aan de geloofsbeleving 
en vanwege de vormgeving die deze tijdsperiode weergeeft. 
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1.15 Rutger van Herpenstraat/Burgemeester Schafratstraat 
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Rutger van Herpenstraat/Burgemeester Schafratstraat 
Datum aanwijzing:   30 oktober 2012 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 I02572 G0000 
Tenaamstelling:   Kruisbeeld 
 
Beschrijving: 
 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Kruisbeeld 
Huidige functie:    Kruisbeeld 
Bouwjaar:    1933 / 1986 / 2005 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Op 27 mei 1933 werd plechtig het nieuwe veldkruis gewijd op de hoek van de huidige Donkstraat en 
Arendstraat. In het dagblad van de Zuid-Willemsvaart werd hierover melding gemaakt. 
‘Op de kruisdagen trekt hier van oudsher de processie naar buiten, over veld en landwegen, om door 
bidden en zingen van de litanie van alle Heiligen, Gods genade af te smeken. Dit jaar was een 
bijzondere plechtigheid. 
Den eersten dag werd onder overgroote belangstelling plechtig het nieuwe veldkruis gewijd en op de 
derde dag het nieuwe kruis met beelden van Maria en Johannes op den kerkhof, evenals het 
uitgebreide nieuwe gedeelte van de begraafplaats’. 
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Op 14 september 1986 wordt het nieuwe heropgerichte kruis langs de weg ingezegend door pastoor 
Verschuren. Dit nieuwe kruisbeeld is recht tegenover het voormalige veldkruis geplaatst, aan de 
andere kant van de driesprong. Het geheel is omgeven met een gemetseld, laag muurtje met 
gemetselde kolommen en hardstenen muurafdekking. Achter het kruisbeeld staat een beukenhaag 
en leilinden. 
 
Het houten kruis staat op een berg (± 1.40 m hoogte) van grote gemetselde kiezelstenen. In 2005 is 
het houten kruis vervangen. Het Christusfiguur heeft een doornenkroon en een witte steen met 
opschrift ÍNRI’. Het witgeschilderde corpus is afkomstig van het kruisbeeld dat eerder op de 
calvarieberg van het kerkhof in Boekel stond. 
Onderaan het kruis staat op een bordje vermeld: ‘Heropgericht i.o.v. Heemkundekring, ingezegend op 
14 september 1986’.  
 

Waardering 

Het kruisbeeld is van cultuurhistorische en sociaal-historische waarde vanwege de herinnering aan 
de geloofsbeleving. 
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1.16 Rutger van Herpenstraat 6 
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Rutger van Herpenstraat 6 
Datum aanwijzing:   20 juli 2010 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 I00487 G0000 
Tenaamstelling: Villa Beuke-Loo 
 
Beschrijving: 
 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Villa Beuke-Loo 
Huidige functie:    Villa Beuke-Loo 
Bouwjaar:    1933 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Deze vrijstaande eenlaags villa is in 1933 naar ontwerp van architect E. Heijkants gebouwd in 
opdracht van burgemeester C.H.F. Schafrat. De onderkelderde villa staat op een samengestelde 
plattegrond en is uitgevoerd met expressionistische invloeden. Het pand met overstekend 
samengesteld schilddak staat ver terug van de rooilijn met de Rutger van Herpenstraat en heeft 
rondom een tuin. In de loop van de tijd zijn enkele wijzigingen uitgevoerd. Zo is onder meer aan de 
oostzijde het overdekte terras dichtgezet en bij de woning getrokken en zijn aan de zuidzijde het 
balkon en de pui vernieuwd. Daarnaast is de kleine roedenverdeling van de ramen is gewijzigd.  
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Het huis is opgetrokken uit gele machinale baksteen die, met een diepliggende voeg, is gemetseld in 
halfsteensverband. Rondom loopt een hoge plint die is uitgevoerd in roodbruine baksteen. De plint 
wordt ter hoogte van de onderdorpels van de vensters met een rollaag afgesloten. De schilddaken 
zijn gedekt met geglazuurde (diverse kleuren) opnieuw verbeterde Hollandse pannen. De vensters 
hebben betegelde lekdorpels. De vensters in de gevel aan de straatzijde (noordgevel) hebben 
paneelluiken. 
 
De westzijde heeft een uitbouw onder schilddak waarin de hoofdingang is geplaatst. De voordeur is 
een paneeldeur met raampje met smeedwerk ervoor met onder meer een bladmotief. Het schilddak 
steekt ver over en rust op drie bakstenen pijlers zodat een overdekt gedeelte is ontstaan dat via 
enkele traptreden bereikbaar is. Aan deze westzijde heeft het pand een aantal enkelvoudige en 
samengestelde vensters van verschillende afmeting. Bij de dakvoet is een zinken bakgoot op beugels 
aangebracht. In de dakschilden aan deze zijde zijn twee dakkapellen geplaatst met een enkelvoudig 
venster en een plat dak.  
De gevel aan de straatzijde (noordgevel) bestaat uit een eenlaags gedeelte en een iets naar voren 
springend en hoger opgetrokken gedeelte. Over het geheel heeft deze voorzijde op de begane grond 
twee drielicht vensters en een enkelvoudig venster. Deze vensters zijn voorzien van paneelluiken die 
alleen de zijlichten kunnen afsluiten. Het hoger opgetrokken gedeelte heeft ter hoogte van de zolder 
een drielichtvenster en een klein enkelvoudig venster. Bij de dakvoet van beide geveldelen is een 
zinken bakgoot op beugels aangebracht. Ter hoogte van de dakvoet kragen de gevels iets uit en zijn 
de geprofileerde kraagstenen uitgevoerd in tufsteen. In één van de dakschilden is een dakkapel met 
tweelichtvenster en plat dak aangebracht. 
De oostgevel had aanvankelijk een overdekt terras. Dit is dichtgezet en bij de woning getrokken. In 
het nieuwe geveldeel is een modern venster geplaatst. Verder in deze gevel enkele vensters van 
verschillende vorm en afmeting. Bij de dakvoet een zinken bakgoot op beugels. In het dakschild aan 
de oostzijde zijn twee dakkapellen geplaatst met lessenaardak en met tweelichtvenster. In het 
dakschild verder enkele daklichten.  
De zuidzijde heeft op de zuidoosthoek is een eenlaags uitbouw met driezijdig schilddak. Bij de 
dakvoet is een zinken bakgoot op beugels aangebracht. In het dakschild aan de zuidzijde van deze 
uitbouw is een dakkapel met plat dak geplaatst. Deze uitbouw en de zuidgevel van de villa hebben 
diverse venstervormen en toegangen die gedeeltelijk niet oorspronkelijk zijn. Tevens is een 
vernieuwd balkon geplaatst. Bij de dakvoet van de schilddaken is een zinken bakgoot op beugels 
aangebracht. Aansluitend aan de villa bevindt zich een drie traptreden hoog terras. 
 

Waardering 

De villa is van architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, het 
materiaalgebruik en vanwege de detaillering. Daarnaast is de architectuurhistorische waarde gelegen 
in de esthetische kwaliteit van het ontwerp met expressionistische invloeden. Het is een goed en vrij 
gaaf bewaard voorbeeld van de wijze waarop het expressionisme, met name in de woningbouw, 
werd toegepast in een lokale context.  
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1.17 Rutger van Herpenstraat 8 
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Rutger van Herpenstraat 8 
Datum aanwijzing:   30 oktober 2012 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 I01753 G0000 
Tenaamstelling:   Dokterswoning 
 
Beschrijving: 
 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Villa Ego-Flos, dokterswoning 
Huidige functie:    Villa Ego-Flos 
Bouwjaar:    1937 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Vrijstaande tweelaags villa op een samengestelde U-vormige plattegrond. Het pand heeft zadeldaken 
tussen tuitgevels met nokken evenwijdig aan de Rutger van Herpenstraat. De villa is in 1937 
gebouwd in opdracht van A.F.W. Jets (arts). Het ontwerp is van G. Havikjes en Egs Heijkants. Het 
pand staat ver terug van de rooilijn met de Rutger van Herpenstraat en heeft rondom een ruime tuin. 
In de loop van de tijd is een aantal wijzigingen uitgevoerd. Zo is de uitbouw aan de rechterzijde 
gewijzigd en is in 1947 op de rechterachterhoek van het huis een garage toegevoegd. Na 1997 zijn de 
oorspronkelijke vensters vervangen door kunststof vensters.  
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De villa is opgetrokken uit rode handvorm baksteen die in halfsteens verband is gemetseld. De 
zadeldaken zijn gedekt met gesmoorde, mat geglazuurde verbeterde Hollandse pannen. De vensters 
hebben bakstenen lekdorpels. Boven de vensters is een rollaag gemetseld. 
 
Het bouwdeel dat evenwijdig aan de Rutger van Herpenstraat is gelegen bestaat uit twee delen.  
Het linker gedeelte is iets lager en heeft een zadeldak tussen tuitgevels. Dit gedeelte heeft tegen een 
groot deel van de voorgevel een vijfzijdige erker met vijfzijdig schilddak. De erker heeft een 
bakstenen onderbouw met daarboven een doorlopende vensterband. De erker beslaat al met al de 
hele gevelhoogte.  
Het rechter gedeelte is hoger en breder dan het linker gedeelte en heeft een symmetrische 
gevelindeling. Dit gedeelte heeft een geknikt zadeldak tussen tuitgevels. Op de begane grond is in het 
midden een getoogde portiek met getoogde paneeldeur. De deur heeft een staande vensterband 
met glas-in-lood vulling. Aan weerszijden van de deur is een bakstenen penant met aan de 
buitenzijde daarnaast een staande vensterband met glas-in-lood vulling. De aanzet en sluitstenen van 
de bogen zijn uitgevoerd in natuursteen. Boven de portiek is de naam Ego Flos aangebracht. Aan 
weerzijden van de portiek zijn halfronde plantenbakken gemetseld. De gevel heeft aan weerszijden 
van de portiek een drielichtvenster met bovenlichten. De zij- en bovenlichten hebben een 
roedenverdeling. Op de verdieping zijn drie twee-lichtvensters geplaatst met vierruitsdraairamen. 
Onder deze vensters zijn plantenbakken tegen de gevel aangebracht. 
Beide geveldelen hebben bij de dakvoet een zinken bakgoot op beugels. 
 
De linkerzijgevel is een tuitgevel met natuurstenen afdekkingen en met vlechtingen. Tegen de gevel 
is een uitgemetselde schoorsteen aangebracht. Op de begane grond is tegen een deel van de gevel 
een uitbouw met driezijdig schilddak gebouwd. Op de verdieping en in de top is een staand 
vierruitsvenster geplaatst.  
De rechterzijgevel is een tuitgevel met natuurstenen afdekkingen en met vlechtingen. Op de begane 
grond is een kruisvenster met roedenverdeling geplaatst. Op de verdieping is een staand 
vierruitsvenster geplaatst. In de top is een rond venster met ruitvormige roedenverdeling 
aangebracht. Tegen het achterste gedeelte van deze zijgevel is een aanbouw met zadeldak en 
tuitgevel gebouwd. Het zadeldak heeft de nok in het verlengde van het hoofdbouwdeel. De tuitgevel 
heeft natuurstenen afdekkingen en vlechtingen. In de top is een rond venster met ruitvormige 
roedenverdeling aangebracht. De begane grond is verder uitgebouwd en heeft een lessenaardak. De 
gevel is gedeeltelijk niet oorspronkelijk en heeft op de begane grond drie ronde oculi en een 
tweelichtvenster met roedenverdeling. 
In de voorgevel van de aanbouw is een getoogde portiek met getoogde paneeldeur. De aanzetstenen 
van de portiekboog zijn uitgevoerd in natuursteen. De deur heeft een staande vensterband met glas-
in-lood vulling.  
 
Op de rechterachterhoek van de villa is in 1947 een garage toegevoegd. De garage heeft aan de 
voorzijde een recentere carport. 
 

Waardering 

De villa is van architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, het 
materiaalgebruik en vanwege de detaillering. Daarnaast is de architectuurhistorische waarde gelegen 
in de esthetische kwaliteit van het ontwerp. De garage en carport zijn van bescherming uitgesloten. 
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1.18 Schutboom 1 
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Schutboom 1 
Datum aanwijzing:   20 juli 2010 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 M00378 G0000 
Tenaamstelling: Boerderij ‘Mouthoef’ 
 
Beschrijving: 
 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Boerderij ‘Mouthoef’ 
Huidige functie:    Boerderij ‘Mouthoef’ 
Bouwjaar:    1943 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Boerderij op een I-vormige plattegrond met een gedeeltelijk onderkelderd woonhuis. De drie haakse 
bouwdelen (huis, koeienstal en opslagschuur) hebben zadeldaken die elkaar met ongelijke nok en 
voet snijden. De nokrichting van het woongedeelte loopt evenwijdig aan de Schutboom. In 1943 is 
door de heer Donkers een aanvraag ingediend voor de bouw van een boerderij naar ontwerp van 
P.A. v.d. Eijnden. Deze boerderij is hier niet gebouwd. In 1951 dient de heer Donkers een nieuwe 
aanvraag voor een bouwvergunning in voor de bouw van een boerderij naar ontwerp van architect 
J.J.M. van Halteren die werkzaam is bij het ‘Bureau Wederopbouwboerderijen’ in het district Den 
Bosch. Dit ontwerp in Delftse Schoolstijl is wel uitgevoerd.  
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De boerderij is gebouwd ter vervanging van een voorganger en is markant en vrij liggend gesitueerd 
op de hoek van de Schutboom en de Wilhelminastraat/Erpseweg. In de loop van de tijd is een aantal 
wijzigingen uitgevoerd. Zo is de oorspronkelijk vrijstaande varkensstal rechts op het erf haaks naast 
de boerderij door middel van een verbindingslid met de koeienstal verbonden. Verder zijn onder 
meer enkele wijzigingen in de gevel- en vensterindeling uitgevoerd. Op het erf staan enkele jongere 
bijgebouwen.  
 
De boerderij op opgetrokken uit rode machinale baksteen die is gemetseld in halfsteensverband. De 
daken zijn gedekt met rode Muldenpannen. Het eenlaags, gedeeltelijk onderkelderde woonhuis 
heeft een geknikte zadeldak en een symmetrisch ingedeelde voorgevel. In het midden van de 
voorgevel is een omlijste ingang die bestaat uit een semi-opgeklampte deur met bovenlicht met 
siersnijwerk. De deur heeft een klein raampje. Boven de deur is een boog gemetseld. Aan 
weerszijden van de deur is een enkelvoudig venster met gedeeld bovenlicht. De bovenlichten 
(klepramen) zijn met glas-in-lood bezet. De vensters hebben een bakstenen lekdorpel. Boven de 
vensters is een anderhalfsteens strek gemetseld. De gevel wordt beëindigd met enkele 
uitgemetselde lagen. Bij de dakvoet is een zinken bakgoot op beugels aangebracht. In het dakschild is 
een dakkapel met zadeldak en met kleine vleugelstukken, windveren en een betimmering van de 
geveltop. De dakkapel heeft een enkelvoudig venster. 
Beide zijgevels van het woonhuis zijn topgevels die ter hoogte van de dakvoet een uitkraging van het 
metselwerk hebben. Tegen de linkerzijgevel is de naam van de boerderij aangebracht: ‘Mouthoef’. 
De linkerzijgevel heeft op de begane grond een enkelvoudig venster met driedelig bovenlicht dat met 
glas-in-lood is bezet. Boven de vensters, die alle een bakstenen lekdorpel hebben, is een 
anderhalfsteens strek gemetseld. De rechterzijgevel heeft op de begane grond twee enkelvoudige 
vensters met gedeeld bovenlicht. De bovenlichten (klepramen) zijn met glas-in-lood bezet. Ter 
hoogte van de zolder zijn twee enkelvoudige vensters geplaatst. De vensters hebben een bakstenen 
lekdorpel. Boven de vensters is een anderhalfsteens strek gemetseld. Beide topgevels eindigen in de 
top met een forse schoorsteen. De achtergevel van het woonhuis wordt door het eenlaags, haaks 
geplaatste koeienstal, die iets smaller is dan het woonhuis, aan het zicht onttrokken.  
De eenlaags koeienstal is lager dan de woning. De gevelindeling van de lange gevel aan de straatzijde 
is, nabij het woongedeelte, gewijzigd. Zo zijn onder meer enkele nieuwe kleine zesruitsvensters 
toegevoegd. De gevel heeft een aantal betonnen zesruitsstalramen met ontluchtingssleuf. Tevens is 
een opgeklampte deur aangebracht. Boven de vensters en ramen en boven de deur is een 
anderhalfsteens strek gemetseld. De gevel wordt beëindigd met enkele uitgemetselde lagen. Bij de 
dakvoet is een zinken bakgoot op beugels aangebracht. Op de daknok is een ontluchtingskoker 
geplaatst met zinken tentdakje.  
Haaks op de koeienstal is de tweelaags schuur (opslag) gebouwd. De voorgevel van dit bouwdeel 
wordt gedeeltelijk aan het zicht onttrokken door de eenlaags koeienstal. In het resterende geveldeel 
zijn enkele betonnen zesruitsstalramen geplaatst. Beide zijgevels zijn topgevels die ter hoogte van de 
dakvoet een uitkraging van het metselwerk hebben. De linkerzijgevel heeft een aantal betonnen 
zesruitsstalramen met ontluchtingssleuf en ter hoogte van de zolder een opgeklampt hooiluik. Boven 
de stalramen is een anderhalfsteens sterk gemetseld; boven het hooiluik een strek. De indeling van 
de rechterzijgevel is gewijzigd. Thans heeft de gevel een niet oorspronkelijke mendeur die als 
schuifdeur is uitgevoerd. De gevelindeling van de achtergevel is gewijzigd waarbij de gevelopening 
van een mendeur is dichtgemetseld. Thans heeft de gevel een getoogde mendeur, een aantal 
betonnen zesruitsstalramen met ontluchtingssleuven en een opgeklampte deur.  
De varkensstal is aan de rechterzijde haaks op de koeienstal gebouwd waarmee het later in 
verbinding is gebracht door middel van een tussenlid met plat dak. De varkensstal heeft een zadeldak 
met de nok haaks op de koeienstal. Het dak is gedekt met rode Muldenpannen. Beide lange gevels 
hebben enkele opgeklampte deuren die horizontaal deelbaar zijn, enkele betonnen 
zesruitsstalramen met ontluchtingssleuf en enkele jongere getoogde zesruitsvensters in de vorm van 
stalramen. Boven de deuren is een anderhalfsteens strek gemetseld. Verder is onder meer een 
moderne paneeldeur, gedeeltelijk met glasvulling geplaatst. Bij de dakvoet van beide lange gevels is 
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een zinken bakgoot op beugels aangebracht. De topgevel heeft ter hoogte van de dakvoet een 
uitkraging van het metselwerk. Verder een opgeklampte deur met aan weerszijden een betonnen 
zesruitsstalraam met ontluchtingssleuf. Boven deze ramen en de deur is een anderhalfsteens strek 
gemetseld.  
 

Waardering 

De boerderij heeft cultuurhistorische waarde als gaaf bewaard typologisch voorbeeld van een 
boerderij uit de Wederopbouwperiode. Daarnaast is de boerderij onderdeel van de economische en 
historische agrarische ontwikkeling van Boekel. De boerderij heeft architectuurhistorische waarde 
vanwege de bewaard gebleven hoofdvorm, het materiaalgebruik en de detaillering. Daarnaast is het 
een goed voorbeeld van de Delftse Schoolstijl. De overige bebouwing op het erf is van bescherming 
uitgesloten. 
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1.19 Sint Janplein (ong.); gedenkteken 
             

 
Plaatselijke aanduiding:  Sint Janplein (ong.) 
Datum aanwijzing:   20 juli 2010 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 D02469 G0000 
Tenaamstelling:   Gedenkteken 
 
Beschrijving: 

 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Gedenkteken 
Huidige functie:    Gedenkteken 
Bouwjaar:    1946 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Het oorlogsmonument bevindt zich aan het Sint Janplein te Boekel. De ontwerper van de pilaar is 
Frans van de Burgt en de ontwerper van de plaquette is V. van Ginneke.  
 
Het oorlogsmonument is een uit rode handvorm baksteen opgetrokken pilaar, bekroond met een 
smeedijzeren kruis. De pilaar is gemetseld in kruisverband met tufsteen hoekaanzetten. De pilaar 
wordt afgedekt met een ezelsrug. De pilaar is 2,60 m hoog, 58 cm breed en 43 cm diep. In de pilaar is 
een wit natuurstenen gedenkplaat ingemetseld. De tekst op de gedenkplaat luidt: ‘Dood waar is de 
overwinning’. Het beeld is ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers die hun leven gaven. 
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Het oorlogsmonument herinnert de inwoners van Boekel aan de acht medeburgers die in de Tweede 
Wereldoorlog of tijdens de politionele acties in het voormalig Nederlands Indië zijn omgekomen. Hun 
namen staan op de gedenkplaat. 
 
Naast de pilaar is een paaltjes geplaatst waarop een zwarte plaquette is bevestigd. De tekst op de 
plaquette luidt: ‘Remember them’. Hierop staan de namen van de vijftien militairen die in Boekel zijn 
gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog (Poolse Air Force, Royal Canadian Air Force en Royal Air 
Force). 
 
Het monument, wat oorspronkelijk aan Rutger van Herpenstraat stond, is op 5 mei 1951 onthuld 
door burgemeester C. Schafrat. De plaquette is op 4 mei 2000 onthuld door burgemeester H. van de 
Vondervoort. Bij de herindeling van het Sint Agathaplein in 2003 heeft het gedenkteken zijn 
definitieve plek gekregen aan het Sint Janplein naast de heem-kamer van heemkundekring ‘Sint 
Achten op Boeckel’. Bij het oorlogsmonument wordt jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst gehouden. 
 

Waardering 

Het gedenkteken is van sociaal-historische waarde vanwege de weerspiegeling en verwijzing naar de 
oorlogsgeschiedenis. 
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1.20 Sint Janplein 20 
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Sint Janplein 20 
Datum aanwijzing:   30 oktober 2012 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 I00353 G0000/ BKL05 I02693 G0000 
Tenaamstelling:   Sint Janschool 
 
Beschrijving: 
 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Openbare lagere school 
Huidige functie:    O.a Volksuniversiteit Boekel-Venhorst 
Bouwjaar:    1883; uitbreidingen in 1921 en 1951  
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Het oudste deel van deze school dateert uit 1883 toen naar ontwerp van architect J. Heij-kants. De 
drieklassige openbare lagere school werd gebouwd door aannemer F. Oliviers. Een gevelsteen in de 
voorgevel herinnert aan het feit dat burgemeester L. Verhofstad de eerste steen heeft gelegd. In het 
midden van de symmetrisch ingedeelde voorgevel bevond zich de ingang. Het lokaal rechts van de 
ingang was groter dan de andere twee lokalen. Het grote lokaal is al snel na de bouw in twee lokalen 
gesplitst. Tot 1887 kregen hier zowel jongens als meisjes les. Nadien werd het onderwijs aan meisjes 
elders in het dorp gegeven door de Zusters van Liefde uit Schijndel. De toen ontstane openbare 
lagere jongensschool werd in 1921 in westelijke richting uitgebreid met twee lokalen. Het ontwerp 
was van architect E. Heijkants. Hiermee was een langgerekt gebouw ontstaan met zes klaslokalen aan 
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de voorzijde (pleinzijde) en een lange gang langs de lokalen aan de achterzijde. Ook aan deze 
uitbreiding herinnert een gevelsteen waarop is aangegeven dat het gemeentebestuur onder leiding 
van burgemeester C. Buskens de school heeft verbouwd. De uitbreiding uit 1921 is uitgevoerd in 
aangepaste stijl. In 1927 werd de Openbare school een Katholieke jongensschool de RK Sint 
Janschool. In 1951 is naar ontwerp van architect E.G. Heijkants ten noordwesten van de school een 
nieuw lokaal toegevoegd. Dit bouwdeel staat via een tussenlid met het hoofdgebouw in verbinding. 
In 1962 en 1964 is onder leiding van architectenbureau Van der Wegen en van der Bolt een renovatie 
en uitbreiding uitgevoerd waarbij aan de achterzijde van beide bestaande bouwdelen een eenlaags 
uitbreiding met plat dak werd toegevoegd. Mogelijk zijn toen in de voorgevel de oorspronkelijke 
vensters vervangen door de huidige stalen vensters. In 1976 zijn aan de achterzijde verder nog een 
handenarbeidlokaal en aula toegevoegd.  
Het huidige complex is markant en beeldbepalend gelegen aan het Sint Janplein en bestaat uit twee 
bouwdelen. De langgerekte zesklassige gangschool op een rechthoekige plattegrond. Dit is een 
eenlaags hoog bouwdeel met overstekend driezijdig schilddak waarvan de nok evenwijdig aan het 
Sint Janplein loopt. Aan de achterzijde zijn over de hele lengte van de lange achtergevel eenlaags 
uitbreidingen met plat dak toegevoegd. De school is opgetrokken uit machinale baksteen die in 
kruisverband is gemetseld. Het dak is gedekt met gesmoorde en donkerrode  verbeterde Hollandse 
pannen. 
De lange voorgevel aan de pleinzijde heeft een gecementeerde plint. Per klaslokaal zijn in enigszins 
verdiepte velden drie getoogde stalen ramen geplaatst. Deze vensters hebben betegelde lekdorpels. 
De hoofdingang bevindt zich tussen het tweede en derde lokaal vanaf rechts. De ingang wordt 
geaccentueerd doordat de gevel iets hoger is opgetrokken en wordt afgedekt met een zadeldakje 
haaks op de hoofdkap. In de geveltop is enige baksteen-decoratie. De pui van de hoofdingang is sterk 
gewijzigd. Aan weerszijden van de ingang is, tussen de vensters van de aangrenzende lokalen, een 
gevelsteen aangebracht die respectievelijk herinnert aan de eerste steenlegging in 1883 (‘Den 
eersten steen gelegd door den Ede Are Heer L. Verhofstad Burgemeester 1 6 1883’) en de uitbreiding 
in 1921 (‘Anno 1921 verbouwd door het gemeentebestuur C Buskens burgemeester H. v/d Elzen P. 
Dooren Wethouders’). De overstekende goot rust op houten schoren en heeft een geprofileerde 
gootlijst. 
De rechterzijgevel is topgevel met in de top een rond venster waar omheen een rollaag is gemetseld. 
De linkerzijgevel is een blinde gevel. De overstekende goot rust op houten schoren en heeft een 
geprofileerde gootlijst. 
De achtergevel van het oorspronkelijke hoofdbouwdeel is als gevolg van aanbouwen grotendeels 
verdwenen.  
 
Het eenlaags bouwdeel aan de noordwestzijde dateert uit 1951 en is onder een schuine hoek ten 
opzichte van het hoofdbouwdeel geplaatst. De bouwdelen staan via een tussenlid met elkaar in 
verbinding. Het eenlaags bouwdeel staat op een rechthoekige plattegrond en is opgetrokken uit 
machinale rode baksteen die is gemetseld in halfsteensverband. Rondom loopt een lage plint die met 
een rollaag wordt afgesloten. Het pand heeft een zadeldak dat is gedekt met gesmoorde en rode 
verbeterde Hollandse pannen. Het dakschild aan de achterzijde is geknikt en is langer dan het 
dakschild aan de voorzijde. Tegen een groot deel van de achtergevel is een jongere eenlaags 
aanbouw met plat dak gebouwd.  
De voorgevel heeft links vier houten kozijnen met stalen negenruitsramen. Onder de vensters is een 
doorlopende gepleisterde lekdorpel. Boven de vensters is een doorlopende gepleisterde band. 
Rechts van deze vensters is een twaalfruitsvenster waarboven een anderhalfsteens strek is 
gemetseld. Dit venster heeft een bakstenen lekdorpel. De gevel wordt beëindigd met een band 
siermetselwerk. De overstekende bakgoot rust op houten klossen en heeft een geprofileerde 
gootlijst. 
De linkerzijgevel is een blinde topgevel met vlechtingen langs de dakrand. 
De rechterzijgevel is een topgevel waartegen op de begane grond het tussenlid is gebouwd. Dit 
kleine bouwdeel heeft een plat dak en in de voorgevel een moderne getoogde dubbele deur die 
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gedeeltelijk een glasvulling heeft. De gevel wordt met een rollaag beëindigd. Het dakoverstek met 
goot rust op houten klossen en heeft een geprofileerde gootlijst.  
De achtergevel van het oorspronkelijke bouwdeel is door de aanbouw grotendeels verdwenen. In het 
resterende geveldeel is een dichtgetimmerd venster waarboven een anderhalfsteens strek is 
gemetseld.  
 

Waardering 

De school is, ondanks de wijzigingen en uitbreidingen, van cultuurhistorische waarde als typologisch 
voorbeeld van een gangschool. Daarnaast is de school een belangrijk element uit de 
dorpsgeschiedenis van Boekel en een belangrijk onderdeel uit de ontwikkeling van het onderwijs in 
het bijzonder. De school heeft architectuurhistorische waarde vanwege de behouden hoofdvorm en 
vanwege de detaillering en het materiaalgebruik. De school heeft stedenbouwkundige waarde als 
belangrijk, karakteristiek en beeldbepalend onderdeel aan het Sint Janplein. De uitbreidingen aan de 
achterzijde van de bouwdelen uit 1883, 1921 en 1951 zijn van bescherming uitgesloten.  
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1.21 Statenweg 7 
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Statenweg 7 
Datum aanwijzing:   20 juli 2010 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 M00529 G0000 
Tenaamstelling: Woonhuis 
 
Beschrijving: 
 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Boerderij  
Huidige functie:    Woonhuis 
Bouwjaar:    ca. 1830 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Kleine ontginningsboerderij van het langgeveltype uit circa 1830. In 1987 is de boerderij afgebroken 
en een stuk verder naar achteren herbouwd naar ontwerp van architectenbureau Arts uit Boekel. Bij 
deze reconstructie zijn de verhoudingen enigszins gewijzigd. Zo is onder meer de kap verhoogd. 
Tevens is in de rechterzijgevel een venster toegevoegd. De oude handvorm bakstenen zijn 
hergebruikt en aangevuld met nieuwe handvorm bakstenen. Recent is de boerderij aan de 
achterzijde uitgebreid waarbij de vorm van een krukhuisboerderij is ontstaan op een L-vormige 
plattegrond. De vrijstaande boerderij, die thans als woonhuis functioneert, heeft een omlopend 
schilddak. Rondom is een tuin.  
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De ontginningsboerderij is gebouwd in ambachtelijk traditionele bouwtrant en heeft de voor 
langgevelboerderijen kenmerkende langgerekte vorm met de toegangen tot de woning en tot het 
bedrijfsgedeelte in de lange voorgevel. De kap is met riet gedekt. Het onderste deel van dakschild 
aan de voorzijde is gedekt met enkele rijen gesmoorde oud-Hollandse pannen. Aan de achterzijde is 
het dakschild verder naar beneden doorgezet. De boerderij is grotendeels opgetrokken uit 
hergebruikte handvorm bakstenen die in wild verband zijn gemetseld. Alle vensters hebben de vorm 
van zesruitsschuifvensters. Het zijn echter vensters met een gedeeld bovenlicht in de vorm van een 
klepraam. Alle vensters hebben opgeklampte luiken. Boven en onder de vensters is een rollaag 
gemetseld.  
 
De voorgevel is ter plaatse van het woongedeelte (rechts) en ter plaatse van het aansluitende 
bedrijfsgedeelte opgetrokken uit baksteen. Het overige geveldeel van het bedrijfsgedeelte is een 
gepotdekselde houten wand. De gevel heeft ter plaatse van het woongedeelte een semi-
opgeklampte deur met vierdelig bovenlicht. Aan weerszijden van de deur is een zesruitsvenster. Ter 
plaatse van het bedrijfsgedeelte is een halfrond stalraam geplaatst. Het bakstenen geveldeel wordt 
beëindigd met een muizentand. Het gepotdekselde geveldeel heeft een mendeur en een 
opgeklampte deur.  
De linkerzijgevel is een blinde gepotdekselde houten gevel.  
De rechterzijgevel heeft drie zesruitsvensters. 
De achtergevel en de recente uitbouw aan de achterzijde zijn grotendeels opgetrokken uit baksteen. 
Een deel van de gevel is ter plaatse van het bedrijfsgedeelte uitgevoerd in gepotdekselde delen. In de 
lange achtergevel is, in de hoek bij de recente aanbouw, een semi-opgeklampte deur geplaatst. Ter 
plaatse van het bedrijfsgedeelte zijn twee dakramen laag in het dakschild geplaatst. De recente 
aanbouw heeft in de zijgevel twee zesruitsvensters. De achtergevel van de aanbouw is een blinde 
gevel. 
 

Waardering 

De kleine herbouwde ontginningsboerderij heeft cultuurhistorische waarde als herinnering aan de 
economische en historische agrarische ontwikkeling van Boekel. De boerderij geeft een beeld van 
een ontginningsboerderij van het langgeveltype en is tevens van belang als voorbeeld van een 
restauratie-opvatting van rond 1985-1990 
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1.22 Volkelseweg 8 
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Volkelseweg 8 
Datum aanwijzing:   20 juli 2010 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 K00327 G0000 
Tenaamstelling: Kachelmuseum 
 
Beschrijving 
 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Boerderij De Drie Kronen 
Huidige functie:   Kachelmuseum en De Drie Kronen Schouwen, Kachels en 

Meubelen 
Bouwjaar:    1664 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Boerderij De Drie Kronen is in 1664 in opdracht van ene generaal van Statenbroek gebouwd als 
langgevelboerderij. In het laatste kwart van de 19de eeuw heeft een verbouwing plaatsgevonden 
waarbij de indeling werd gewijzigd en de voordeur in de korte gevel werd geplaatst zodat een 
kortgevelboerderij was ontstaan. In de loop van de tijd hebben meer wijzigingen plaatsgevonden 
zoals bij een verbouwing in 1980 waarbij onder meer de vensters en de roedenverdeling zijn 
gewijzigd.  
Het betreft een eenlaags deels onderkelderde kortgevelboerderij op een rechthoekige plattegrond 
met, ter plaatse van het woongedeelte, aan de rechterzijde een uitbouw. De vrijliggende boerderij 
heeft een schilddak en staat op de hoek van de Volkelseweg en de Molenwijk. Rondom is thans een 
tuin met vóór de boerderij een groot aantal lindebomen. 
 
De boerderij heeft de voor kortgevelboerderijen kenmerkende indeling waarbij de toegang tot de 
woning zich bevindt in de korte voorgevel. Het pand is uitgevoerd in ambachtelijk traditionele 
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bouwtrant en is opgetrokken uit handvorm en machinale baksteen die is gemetseld in verschillende 
verbanden. Het bovenste gedeelte van de kap is met riet gedekt; het onderste gedeelte met 
gesmoorde en rode oud-Hollandse pannen. Rondom loopt een gecementeerde plint.  
 
De korte voorgevel is gemetseld in kruisverband en heeft links een keldervenster met diefijzers en 
daarboven een achttienruitsvenster in de vorm van een schuifvenster. Rechts hiervan is een 
paneeldeur geplaatst met bovenlicht met roedenverdeling. Rechts van de deur zijn twee 
achtentwintigruitsvensters in de vorm van schuifvensters geplaatst. Ter plaatse van de zolder zijn 
twee vensters met negenruitsdraairaam geplaatst. De meeste vensters (in ieder geval alle ramen) zijn 
niet oorspronkelijk. Boven de vensters, die alle hardstenen lekdorpels en opgeklampte luiken 
hebben, en boven de deur is een anderhalfsteens strek gemetseld. De gevel heeft enkele steekankers 
en wordt bij de dakvoet beëindigd met een lijst siermetselwerk met onder meer een muizentand. De 
gevel heeft een hardstenen afdeklijst. 
De lange linkerzijgevel is opnieuw opgetrokken en in halfsteensverband gemetseld. Ter plaatse van 
het woongedeelte zijn twee achttienruitsvensters in de vorm van schuifvensters geplaatst. Verder 
twee negenruitsvensters. Boven de vensters, die alle een bakstenen lekdorpel en opgeklampte luiken 
hebben, is een rollaag gemetseld. Ter plaatse van het bedrijfsgedeelte zijn enkele nieuwe ijzeren 
stalramen geplaatst van verschillende afmeting en vorm. De vensters hebben een bakstenen 
lekdorpel. Boven de vensters is een rollaag gemetseld. Verder is een paneeldeur, gedeeltelijk met 
glasvulling met roedenverdeling geplaatst en is nabij de achtergevel een nieuwe portiek met glazen 
pui met winkeltoegang gemaakt die met een mendeur kan worden afgesloten. In het met riet 
gedekte deel van het dakschild zijn twee met riet gedekte dakkapellen aangebracht. 
De lange rechterzijgevel is in wild verband gemetseld. Ter plaatse van het woongedeelte heeft de 
zijgevel van de uitbouw een achttienruitsvenster in de vorm van een schuifvenster. Het venster heeft 
opgeklampte luiken en een betonnen lekdorpel. Verder heeft de gevel een glazen pui met 
roedenverdeling. Ter plaatse van het bedrijfsgedeelte is een aantal stalramen geplaatst van 
verschillende vorm en afmeting. Tevens zijn twee zesruitsvensters met opgeklampte luiken en, nabij 
de achtergevel, een mendeur geplaatst. 
De korte achtergevel wordt door een houten aanbouw grotendeels aan het zicht onttrokken. 
 

Waardering 

De boerderij heeft cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een kortgevel-boerderij. 
Daarnaast is de boerderij onderdeel van de economische en historisch agrarische ontwikkeling van 
Boekel. De boerderij heeft architectuurhistorische waarde vanwege de behouden hoofdvorm. De 
combinatie van de boerderij met de lindebomen is van belang voor de belevingswaarde. 
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1.23 Wilhelminastraat 32 
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Wilhelminastraat 32 
Datum aanwijzing:   30 oktober 2012 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 I00316 G0000 
Tenaamstelling:   Villa 
 
Beschrijving: 
 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Villa 
Huidige functie:    Villa 
Bouwjaar:    1936 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Tweelaags vrijstaande villa op een rechthoekige plattegrond. Het pand, dat gedeeltelijk onderkelderd 
is, heeft een ver overstekend schilddak met nok haaks op de Wilhelminastraat. Aan de achterzijde, 
op de rechterhoek, verbindt een eenlaags bouwdeel met plat dak de villa met een eenlaags 
aanbouw. Dit bouwdeel heeft een zadeldak met nokrichting in het verlengde van de nokrichting van 
het hoofdbouwdeel. De villa is naar ontwerp van E. Heijkants in 1936 gebouwd met zakelijk 
expressionistische elementen. Het pand staat terug van de rooilijn en heeft rondom een tuin. In de 
loop van de tijd, onder meer in 1996, zijn enkele uitbreidingen uitgevoerd. Tegen de rechterzijgevel 
is, nabij de achtergevel, een vijfzijdige erker met plat dak toegevoegd. Op de linkerachterhoek is een 
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omlopend eenlaags bouwdeel met schilddak toegevoegd. De vormgeving van beide aanbouwen is 
aangepast aan de vormgeving van de villa.  
De villa en de aanbouw met zadeldak zijn opgetrokken uit machinale donkerrode baksteen die in 
Noords verband is gemetseld. Rondom loopt een hoge plint die met een rollaag wordt afgesloten. 
Rondom het huis is tegen het dakoverstek een zinken bakgoot bevestigd. De dakschilden van de villa 
en de aanbouw met zadeldak zijn gedekt met donkerrood geglazuurde (en enkele lichtrode en 
felgroene) tuile de Nord. Alle vensters hebben betegelde lekdorpels. Boven de vensters in de 
voorgevel en de rechterzijgevel is een strek gemetseld.  
 
De voorgevel heeft op de rechterhoek een portiek met betonnen luifel die rust op een bakstenen 
kolom. In de portiek is een paneeldeur met een staande vensterband met glas-in-lood vulling. Rechts 
naast de deur is een staand venster dat met glas-in-lood is bezet. Links van de portiek is een 
drielichtvenster dat met glas-in-lood is bezet. Op de verdieping zijn twee drielichtvensters geplaatst. 
Onder elk van deze vensters is een houten plantenbak. In het dakschild is een dakkapel met 
overstekend plat dak en met drielichtvenster.  
De linkerzijgevel heeft op de begane grond een liggend enkelvoudig venster dat met glas-in-lood is 
bezet.  
De rechterzijgevel heeft een keldervenster met diefijzers. Op de begane grond en ter plaatse van het 
trappenhuis is een staand enkelvoudig venster. Op de verdieping is een liggend drielichtvenster. De 
genoemde vensters in deze gevel (niet het keldervenster) zijn met glas-in-lood bezet. 
De achtergevel is op de begane grond verdwenen als gevolg van aanbouwen. Op de verdieping heeft 
de achtergevel een drielichtvenster, een enkelvoudig venster en een deur die leidt naar het balkon 
op het platte dak van het verbindingsbouwdeel.  
 
De aanbouw met zadeldak heeft in de rechterzijgevel twee kleine enkelvoudige vensters. De 
rechterzijgevel van het verbindingsdeel heeft een paneeldeur die gedeeltelijk een glasvulling heeft. 
De linkerzijgevel van de aanbouw met zadeldak heeft twee tweelichtvensters. Beide zijgevels hebben 
bij de dakvoet een zinken bakgoot op beugels. De topgevel aan de achterzijde heeft in de top een 
klein staand enkelvoudig venster. 
 

Waardering 

Het pand heeft cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een villa uit de periode rond 
1935. De villa met de aanbouw onder zadeldak is van architectuurhistorische waarde vanwege de 
hoofdvorm, het materiaalgebruik en vanwege de detaillering. Het is daarnaast een goed voorbeeld 
van de wijze waarop het zakelijk expressionisme, met name in de woningbouw, werd toegepast in 
een lokale context. 
De jongere aanbouwen zijn van bescherming uitgesloten. 
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1.24 Zandhoek 3 
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Zandhoek 3 
Datum aanwijzing:   30 oktober 2012 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 N00381 G0000 
Tenaamstelling:   Woonhuis 
 
Beschrijving: 
 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Woonhuis 
Huidige functie:    Woonhuis 
Bouwjaar:    circa 1900 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Eenlaags dwarshuis met middengang. Het huis heeft een rechthoekige plattegrond en een 
overstekend zadeldak met nok evenwijdig aan de Zandhoek. Tegen een deel van de achterzijde is 
later, in aangepaste stijl, een eenlaags, haaks geplaatst bouwdeel met zadeldak toegevoegd. Het 
vrijstaande pand is terug van de rooilijn gesitueerd en heeft rondom een tuin. Het staat is het 
landelijk gebied. Zowel in 1978 als meer recentelijk (tussen 1997 en 2005) is het pand verbouwd. De 
kelder is niet meer in het oorspronkelijke bouwdeel aanwezig. Verder zijn de voordeur en alle ramen 
van de vensters vernieuwd. Oorspronkelijk heeft het pand een niet-overstekend zadeldak gehad. De 
gevels zijn gereinigd.  
Ondanks de wijzigingen heeft het huis een deel van het oorspronkelijke karakter kunnen behouden. 
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Het woonhuis is opgetrokken uit rode machinale baksteen die in kruisverband is gemetseld. Rondom 
loopt een gecementeerde plint. Het overstekende zadeldak is gedekt met gesmoorde oud-Hollandse 
pannen en heeft windveren. Alle vensters hebben hardstenen lekdorpels. Boven alle vensters en 
boven de voordeur is een ontlastingsboog in de vorm van een bakstenen segmentboog gemetseld. 
Het boogveld is gecementeerd. De vensters op de begane grond hebben opgeklampte luiken.  
 
De voorgevel heeft in het midden een paneeldeur, gedeeltelijk met glasvulling, en met bovenlicht. 
Voor het bovenlicht is een gietijzeren levensboom aangebracht. Aan weerszijden van de deur is een 
zesruitsvenster geplaatst. De gevel heeft enkele gietijzeren sierankers en wordt beëindigd met een 
lijst siermetselwerk met onder meer een muizentand en een tandlijst. Bij de dakvoet is een bakgoot 
met gootlijst aangebracht.  
De linkerzijgevel heeft nabij de achtergevel twee getoogde keldervensters met diefijzers. Op de 
begane grond zijn twee zesruitsvensters geplaatst en ter hoogte van de zolder zijn twee 
vierruitsvensters geplaatst. Langs de dakrand loopt een lijst siermetselwerk met onder meer een 
muizentand en een tandlijst. In de geveltop wordt de lijst doorbroken door uitkragend 
siermetselwerk (van een eerder aanwezige schoorsteen of pinakel bij een niet-overstekend 
zadeldak). De gevel heeft enkele steekankers. 
Op de begane grond van de rechterzijgevel zijn twee zesruitsvensters geplaatst. Ter hoogte van de 
zolder zijn twee vierruitsvensters geplaatst. Langs de dakrand loopt een lijst sier-metselwerk met 
onder meer een muizentand en een tandlijst. In de geveltop wordt de lijst doorbroken door 
uitkragend siermetselwerk (van een eerder aanwezige schoorsteen of pinakel bij een niet 
overstekend zadeldak). De gevel heeft enkele steekankers. 
De oorspronkelijke achtergevel is grotendeels niet meer aanwezig. Het nog aanwezige en aan de 
buiten zichtbare geveldeel heeft een moderne glaspui met roedenverdeling gekregen.  
 

Waardering 

Ondanks de toevoeging en de wijzigingen heeft het woonhuis cultuurhistorische waarde als 
typologisch voorbeeld van een eenlaags dwarshuis met middengang uit circa 1900. Het heeft 
architectuurhistorische waarde vanwege de hoofdvorm die herkenbaar is gebleven en vanwege de 
detaillering en het materiaalgebruik. De aanbouw aan de achterzijde is van bescherming uitgesloten. 
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Venhorst 
 

2.  Gemeentelijke monumenten Venhorst 
 
 

In dit hoofdstuk worden de objecten weergegeven die zijn aangewezen tot gemeentelijk monument 
in de kern Venhorst. Het betreft hier een overzicht met de aangewezen objecten tot en met 31 mei 
2019. Zodra er meer objecten aangewezen zijn worden deze in de lijst opgenomen. 
 
2.1.  Sint Josephplein (ong.); kerkhof 
2.2.  Sint Josephplein (ong.); zwerfkei 
2.3.  Sint Josephplein 7; school 
2.4.  Sint Josephplein 13, villa 
2.5.  Sint Josephplein 16, pastorie 
2.6.  Sint Josephplein 18, kerk 
2.7.  Sint Josephplein 18, Heilig Hartbeeld 
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2.1 Sint Josephplein (ong.); kerkhof 
             

 
Plaatselijke aanduiding:  Calvarieberg 
Datum aanwijzing:   20 juli 2010 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 D03313 G0000 
Tenaamstelling:   Calvarieberg 
 
Beschrijving: 

 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Calvarieberg 
Huidige functie:    Calvarieberg 
Bouwjaar:    1935 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Het rooms-katholieke kerkhof van 70 are bevindt zich achter het Sint Josephplein in Venhorst. Het 
kerkhof is ontworpen door de Nederlandse Heidemaatschappij en is in 1035 gerealiseerd. Op 23 
januari 1935 werd door pastoor Thomassen het kerkhof ingezegend; de calvarieberg met kruis, twee 
uit een metaallegering gegoten beelden en een knielbank was op 12 juni 1935 gereed. 
 
De calvarieberg bestaat uit een kern van zand met daarop aangebrachte brokken ijzeroer. De ijzeroer 
is afkomstig van diverse plaatsen uit de Boekelse bodem. De calvarieberg staat tussen twee rijen 
beuken. Op de calvarieberg staat momenteel een houten kruis met corpusbeeld en twee beelden 
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aan weerszijden van het houten kruis. De calvarieberg is begroeid met klimop en rhododendron. Aan 
beide zijden van de calvarieberg bevinden zich de zerkenrijen. 
 
Het houten kruis op de calvarieberg is van azobéhout en is daar in 1975 geplaatst ter vervanging van 
het oude. De bovenkant van het kruis is met lood bekleed. Het corpus van het kruis is afkomstig uit 
Eindhoven/Veldhoven en is in 1992 geplaatst. Omstreeks 1992 zijn de oorspronkelijke beelden 
vervangen. Deze gerestaureerde beelden zijn afkomstig van de gesloopte calvarieberg van het 
kerkhof in Boekel. 
 

Waardering 

De calvarieberg is van cultuurhistorische waarde vanwege de herinnering aan de geloofsbeleving en 
de religieuze geschiedenis van Venhorst. 
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2.2 Sint Josephplein (ong.); zwerfkei 
             

 
Plaatselijke aanduiding:  Sint Josephplein (ong.) 
Datum aanwijzing:   20 juli 2010 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 D02469 G0000 
Tenaamstelling:   Zwerfkei 
 
Beschrijving: 

 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Zwerfkei 
Huidige functie:    Zwerfkei 
Bouwjaar:    1934 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
De zwerfkei op een gemetseld plateau bevindt zich op de zuidoosthoek van het Sint Josephplein in 
Venhorst. In 1933 is de reuzenkei uit de grond gehaald en in 1934 op een gemetseld plateau op het 
plein in Venhorst neergezet. Op het gemetselde plateau is de tekst aangebracht: 
‘Deze kei is gevonden bij de ontginning van Venhorst en is hier neergelegd als symbool van de noeste 
arbeid die daarbij is verricht door de pioniers’. 
 
De zwerfkei is gevonden tijdens de ontginning van Venhorst in de buurt van de tegenwoordige 
Zanddelweg. Hij stak gedeeltelijk boven de grond uit en deze kei was een veelgebruikte rustplaats 
van de schaapsherders met hun kuddes. In de winter lag de zwerfsteen onder water. 
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De zwerfkei is waarschijnlijk van Noorse afkomst en bestaat uit Noors graniet. De kei is bijzonder 
omdat zwerfstenen veelal afkomstig zijn uit het Ardennen-Eiffelgebied en in de ijstijd door Maas/Rijn 
naar Oost Brabant werden getransporteerd. De ijsbedekking in Nederland kwam tot de zogenaamde 
HUN-lijn (Haarlem-Utrecht-Nijmegen). 
 

Waardering 

De zwerfkei is van sociaal-historische waarde vanwege de herinnering aan de dorpsontwikkelingen 
tijdens de ontginning van de Peel en van landschappelijk-historische waarde vanwege de 
geomorfologische opbouw van Oost-Brabant.  
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2.3 Sint Josephplein 7 
             

 
Plaatselijke aanduiding:  Sint Josephplein 7 
Datum aanwijzing:   20 juli 2010 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 D03313 G0000 
Tenaamstelling:   Sint Corneliusschool 
 
Beschrijving: 

 
Algemene gegevens 

Oorspronkelijke functie:    St Cornelius lagere school 
Huidige functie:    St Cornelius basisschool en Peuterspeelzaal ‘t Kiezeltje 
Bouwjaar:    1932 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
De Sint Corneliusschool is in 1932 als gangschool met drie klaslokalen gebouwd naar ontwerp van 
Egs. Heijkants. Begin 1933 is de school ingezegend. De naam Cornelius is een eerbetoon aan 
burgemeester C.H.F. Schafrat van Boekel die zich erg ingezet heeft voor de ontwikkeling van 
Venhorst. Cornelius was zijn voornaam. Al in 1937 is aan de school een lokaal toegevoegd. In 1959 
zijn aan de rechterzijde twee lokalen toegevoegd en is de school gemoderniseerd. Waarschijnlijk zijn 
toen (of in de jaren zestig van de 20ste eeuw) aan de voorzijde de oorspronkelijke vensters vervangen 
door de grote glaspuien. Nadien (na 1997) is op het schoolplein aan de achterzijde een nieuw 
bouwdeel toegevoegd dat via een tussenlid met het hoofdbouwdeel in verbinding staat. Bovendien is 
toen de vleugel (uit 1959) aan de rechterzijde door nieuwbouw vervangen. De school is markant 
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gesitueerd aan de zuidzijde van het Sint Josephplein. De speelplaats aan de achterzijde van de school 
wordt aan alle zijden door bebouwing omgeven. 
 
Het meest oorspronkelijke bouwdeel uit 1932 en 1937 is een eenlaags bouwdeel op een 
rechthoekige plattegrond. De nok van het driezijdige schilddak loopt evenwijdig aan het Sint 
Josephplein. Aan de voorzijde is op de rechterhoek een naar voren uitspringend gedeelte met 
topgevel en zadeldak waarvan de nok haaks op de hoofdkap staat. De kappen snijden elkaar met 
gelijke nok. In de voorgevel van dit bouwdeel is de hoofdingang. Dit bouwdeel heeft, ook inwendig, 
het best het oorspronkelijke karakter van de school behouden.  
 
De school is opgetrokken uit machinale rode baksteen die is gemetseld in Vlaams verband. Rondom 
loopt een bakstenen plint die met een rollaag wordt afgesloten. De daken zijn gedekt met rode 
verbeterde Hollandse pannen. 
 
De voorgevel van de uitspringende ingangspartij is een topgevel met vlechtingen. In het midden is 
een opgeklampte rondboog vleugeldeur geplaatst die via enkele traptreden bereikbaar is. De deur 
heeft twee klein liggende raampjes. De boog van de deur wordt omlijst met een anderhalfsteens 
strek met granieten aanzetstenen en een granieten sluitsteen. Aan weerszijden van de deur is een 
kruisvenster met roedenverdeling aangebracht. Boven de vensters, die bakstenen lekdorpels 
hebben, is een strek gemetseld. In een nis boven de deur is op een uitkragende granieten console 
een beeld van Sint Cornelius met tiara, drievoudige kruisstaf en bijbel geplaatst. De nis wordt aan de 
bovenzijde afgesloten met uitkragende granieten sluitsteen. Tegen de gevel is boven de deur de 
naam van de school, uitgevoerd in smeedijzeren letters, aangebracht. In de top is een klein staand 
venster met roedenverdeling. De overstekende goten met geprofileerde gootlijst die bij de dakvoet 
van de zijgevels van de uitbouw zijn aangebracht, zijn naar de voorgevel omgezet.  
De uitbouw in de oksel van de ingangspartij en de lange vleugel is in de loop van de tijd gewijzigd. De 
voorgevel van de vleugel links van de hoofdingang heeft drie glazen puien die niet oorspronkelijk zijn. 
De gevel wordt beëindigd met een anderhalfsteens strek waarboven de overstekende bakgoot met 
geprofileerde gootlijst is aangebracht.  
De linkerzijgevel is een blinde gevel die is gewijzigd door de toevoeging van een portiek met ingang. 
De gevel wordt beëindigd met een anderhalfsteens strek waarboven de overstekende bakgoot met 
geprofileerde gootlijst is aangebracht.  
De rechterzijgevel is grotendeels verdwenen als gevolg van een aanbouw.  
De achtergevel wordt bepaald door de vensterbanden van de drie klaslokalen. De vensterband 
bestaat uit kruiskozijnen met roedenverdeling en daarboven bovenlichten met een kleinere 
roedenverdeling. De vensters hebben bakstenen lekdorpels. De vensterband van het middelste 
lokaal is gewijzigd en heeft een moderne dubbele deur die toegang geeft tot de speelplaats. Tegen 
een deel (westelijk deel) van de achtergevel is het tussenlid gebouwd dat de school met het jongere 
bouwdeel verbindt. De gevel wordt beëindigd met een anderhalfsteens strek waarboven de 
overstekende bakgoot met geprofileerde gootlijst is aangebracht. In het dakschild zijn enkele 
moderne dakramen geplaatst en een moderne dakkapel (die als vluchtweg functioneert). 
 

Waardering 

De school is, ondanks de wijzigingen, van cultuurhistorische waarde als belangrijk element uit de 
ontstaans- en dorpsgeschiedenis van Venhorst en als belangrijk onderdeel uit de ontwikkeling van 
het onderwijs in het bijzonder. Het is een herinnering aan het katholieke leven en het katholieke 
onderwijs in Venhorst. De school heeft architectuurhistorische waarde vanwege de behouden 
hoofdvorm en vanwege de detaillering en het materiaalgebruik die met name bij de ingangspartij zijn 
behouden. Het pand heeft ensemblewaarde in relatie met de naastgelegen onderwijzerswoning en in 
relatie tot de RK Sint Josephkerk en de pastorie aan de overzijde van het plein. De school heeft 
stedenbouwkundige waarde als belangrijk, karakteristiek en beeldbepalend onderdeel van de 
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bebouwing aan het Sint Josephplein. Het plein met de lindebomen en met de bebouwing vormt de 
kern van het jonge ontginningsdorp. Hier werden de belangrijkste functies geconcentreerd. 
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2.4 Sint Josephplein 13 
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Sint Josephplein 13 
Datum aanwijzing:   02 juni 2009 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 D03154 G0000 
Tenaamstelling:   Villa ‘De Linde’ 
 
Beschrijving: 
 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Hoofdonderwijzerswoning: ‘De Linde’ 
Huidige functie:    Villa ‘De Linde’ 
Bouwjaar:    1933 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Vrijstaande villa die in 1933 naar ontwerp van architect C. Schellekens uit Dongen is gebouwd met 
zakelijk expressionistische vormen. De villa is gebouwd als woning voor het schoolhoofd van de 
naastgelegen Sint Corneliusschool die uit dezelfde bouwtijd dateert. De villa is gebouwd op een 
rechthoekige plattegrond met aan de voorzijde (links) een uitspringend eenlaags bouwdeel met 
zadeldak haaks op het tweelaags hoofdbouwdeel dat een hoog schilddak heeft met de nok 
evenwijdig aan het Sint Josephplein. Aan de rechterzijde is, terugliggend, een diepe aanbouw met 
hoog zadeldak waarvan de nok haaks op het Sint Josephplein staat. De villa is markant en 
beeldbepalend gesitueerd in de zuidwesthoek van het Sint Josephplein en heeft aan drie zijden een 
tuin. In de loop van de tijd is een aantal wijzigingen uitgevoerd. De aanbouw aan de rechterzijde had 
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aanvankelijk een plat dak met een balkon dat vanuit de woning bereikbaar was. In 1937 is het hoge 
steile zadeldak toegevoegd en is dit bouwdeel tot garage gewijzigd en is tevens tegen de achterzijde 
van de garage een lager bouwdeel met zadeldak toegevoegd. Nadien zijn onder meer de pui van de 
garage en de luifel bij de ingang van het woonhuis veranderd. Een groot deel van de kozijnen en 
ramen zijn vernieuwd en van een andere roedenverdeling voorzien. 
 
De villa is opgetrokken uit rode baksteen die in Noords verband is gemetseld. Rondom loopt een 
hoge plint die in een donkerder kleur baksteen is uitgevoerd en waarvoor ook gesinterde bakstenen 
zijn gebruikt. De plint wordt afgesloten met een rollaag. De latei boven de vensters op de begane 
grond is uitgevoerd als een doorlopende betonnen band. Ter hoogte van de onderdorpels van de 
vensters op de verdieping loopt een uitgemetselde laag bakstenen. De vensters op de verdieping 
hebben een betonnen latei. De vensters hebben betegelde lekdorpels en een groot deel van de 
vensters heeft opgeklampte (of lamel-) luiken. De dakschilden zijn gedekt met rode verbeterde 
Hollandse pannen.  
 
De voorgevel heeft links een eenlaags topgevelgedeelte en rechts een terugliggende tweelaags 
langsgeveldeel waarin de hoofdingang zich bevindt. De voordeur in de portiek is een paneeldeur met 
rondboog bovenlicht en ter hoogte van de kalf een houten luifel. De deur heeft een gietijzeren 
rooster uit circa 1900. De vernieuwde luifel rust op een bakstenen pijler die op een muurtje staat dat 
haaks op de voorgevel staat. Het rondboogbovenlicht is met glas-in-lood bezet. Links van de deur zijn 
(in de zij- en voorgevel van het topgevelgedeelte) twee kleinere vensters met glas-in-lood vulling 
geplaatst. Verder heeft de voorgevel op de begane grond een negenruitsvenster. Dit geveldeel heeft 
op de verdieping een liggende vensterband en boven de ingang een staand venster dat met glas-in-
lood is bezet. Tegen de gevel is in smeedijzeren sierletters de naam van de villa DE LINDE 
aangebracht. De gevel wordt beëindigd met een ver overstekende bakgoot met geprofileerde 
gootlijst. 
 
Het topgevelgedeelte heeft op de begane grond een driezijdige bakstenen erker die bijna de hele 
gevelbreedte beslaat. De erker heeft een hoge bakstenen plint. Alle zijden van de erker hebben 
vensters met roedenverdeling. Het bovenste deel van de erkergevels vormt de bakstenen, 
gedeeltelijk opengewerkte, balustrade van een balkon. Dit is ter hoogte van de kap toegankelijk door 
een openslaande dubbele rondboogdeur in de topgevel. Boven deze deur, die gedeeltelijk een 
glasvulling heeft, is een anderhalfsteens strek gemetseld. In de top van deze gevel is een klein staand 
venster geplaatst met daarboven siermetselwerk. In het rechterdakschild van het topgevelgedeelte is 
later een dakopbouw toegevoegd waarvan de gevels met keramische tegels zijn bekleed. 
 
De linkerzijgevel van de villa is een eenlaags geveldeel met een staand venster met roedenverdeling 
en een tweelichtvenster met roedenverdeling. Bij de dakvoet is de ver overstekende bakgoot met 
geprofileerde gootlijst aangebracht. In het dakschild is een dakkapel met ver overstekend plat dak en 
met een vensterband van drie vierruits(draai) ramen. 
 
De rechterzijgevel heeft op de begane grond een negenruitsvenster en twee kleine vierruitsvensters. 
Op de verdieping is een fors venster met roedenverdeling geplaatst met aan weerszijden een kleiner 
venster met roedenverdeling. De gevel wordt beëindigd met een ver overstekende bakgoot met 
geprofileerde gootlijst. 
 
Tegen een deel van de achtergevel (op de rechterachterhoek) is op de begane grond een uitbouw 
met driezijdig schilddak. In de achtergevel hiervan is een tweelichtvenster met zesruitsramen. In de 
achtergevel van het hoofdbouwdeel is op de begane grond een dubbele terrasdeur die deels een 
glasvulling heeft. Op de verdieping heeft de gevel twee tweelichtvensters met zesruitsramen. Alle 
vensters hebben opgeklampte luiken. Een deel van de achtergevel is tot kleine topgevel opgetrokken 
waarin een klein staand venster is geplaatst. Het andere geveldeel wordt beëindigd met een ver 
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overstekende bakgoot met geprofileerde gootlijst. In het dakschild is, direct boven de goot, een 
dakkapel met lessenaardak aangebracht. 
 
In de voorgevel van de garage is de garagedeur vervangen door een tweelichtvenster met zesruits-
ramen. In de top is een klapraam geplaatst en in de geveltop is siermetselwerk uitgevoerd. De garage 
heeft in zijgevel aan de tuinzijde onder meer een paneeldeur die deels een glasvulling heeft. 
 

Waardering 

De woning van het schoolhoofd van de naastgelegen Sint Corneliusschool is van cultuurhistorische 
waarde en van algemeen belang als belangrijk element uit de ontstaans- en dorpsgeschiedenis van 
Venhorst en als belangrijk onderdeel uit de ontwikkeling van het onderwijs in het bijzonder. De 
woning heeft architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, 
detaillering en het materiaalgebruik alsmede vanwege de zakelijk expressionistische vormen. Het 
pand heeft ensemblewaarde in relatie met de naastgelegen Sint Corneliusschool en in relatie tot de 
RK Sint Josephkerk en pastorie aan de overzijde van het plein. De woning heeft stedenbouwkundige 
waarde als belangrijk, karakteristiek en beeldbepalend onderdeel van de bebouwing aan het Sint 
Josephplein. Het plein met de lindebomen en met de bebouwing vormt de kern van het jonge 
ontginningsdorp. Hier werden de belangrijkste functies geconcentreerd. De aanbouw aan de 
achterzijde van de garage is van bescherming uitgesloten. 
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2.5 Sint Josephplein 16 
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Sint Josephplein 16 
Datum aanwijzing:   02 juni 2009 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 D03279 G0000 
Tenaamstelling:   Pastorie bij de RK Sint Josephkerk 
 
Beschrijving: 

 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Pastorie bij de RK Sint Josephkerk 
Huidige functie:    Pastorie bij de RK Sint Josephkerk 
Bouwjaar:    1935 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Tweelaags, deels onderkelderde, pastorie op een complexe plattegrond met één- en tweelaags 
bouwdelen en met een samengestelde kap met onder meer overstekende haakse zadeldaken. De 
daken snijden elkaar met ongelijke nok en voet. Aan de achterzijde is een eenlaags bouwdeel met 
lessenaardak. De pastorie is in 1935 gebouwd naar ontwerp van Ebben-Beers en is beeldbepalend 
gesitueerd in de noordoosthoek van het Sint Josephplein, nabij de Sint Josephkerk. Rondom de 
pastorie is een tuin. Aan de voorzijde en rechts naast het pand vormt een bakstenen muurtje met 
enkele pijlers waartussen een ronde ijzeren buis is aangebracht de erfafscheiding. In de loop van de 
tijd zijn enkele wijzigingen uitgevoerd. In 1954 kwam aan de voorzijde, haaks op de pastorie, een 
verbindingsgang met de naastgelegen kerk tot stand. Aan de achterzijde zijn enkele ondergeschikte 
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eenlaags aanbouwen toegevoegd. Rechts naast de pastorie is later een vrijstaande garage 
toegevoegd. 
 
Het pand is opgetrokken uit donkerrode machinale baksteen die in halfsteensverband is gemetseld. 
Rondom loopt een plint die met een rollaag wordt afgesloten. Alle vensters hebben betegelde 
lekdorpels en een latei in de vorm van een rollaag. De vensters in de voorgevel en de rechterzijgevel 
hebben opgeklampte luiken. De overstekende haakse zadeldaken en het lessenaardak zijn gedekt 
met rode verbeterde Hollandse pannen. Onder aan de dakschilden zijn zinken bakgoten op beugels 
aangebracht. 
 
De voorgevel heeft rechts een tweelaags topgevelgedeelte met vlechtingen en links daarvan een 
eenlaags langsgeveldeel. In het topgevelgedeelte zijn op de begane grond twee gekoppelde 
zesruitsvensters en links daarvan de hoofdingang. Dit is een paneeldeur met rondboog bovenlicht en 
ter hoogte van de kalf een houten luifel dat aan twee smeedijzeren stangen hangt. Het bovenlicht is 
bezet met glas-in-lood met een afbeelding van Jozef. Rond het bovenlicht is een strek gemetseld en 
een uitgemetselde boog. De bovenlichten van de vensters zijn met glas-in-lood bezet. Ter hoogte van 
de verdieping is een tweelichtvenster met vierruitsdraairamen geplaatst en een enkelvoudig staand 
venster met tweeruitsdraairaam. In de top is een enkelvoudig staand venster met een 
tweeruitsdraairaam geplaatst. Links van de voordeur is, in het eenlaags langsgevelgedeelte, een 
zesruitsvenster geplaatst. Boven alle vensters in deze gevel is een uitgemetselde boog. Tegen een 
deel van deze gevel is de verbindingsgang met de kerk gebouwd.  
De linkerzijgevel heeft een topgeveldeel met op de begane grond een liggend venster met glas-in-
lood vulling. Op de verdieping is een fors staand venster met glas-in-lood vulling en een venster met 
een vierruitsdraairaam geplaatst. Boven deze vensters is een uitgemetselde boog. In de top is een 
oculus met roedenverdeling. Rond de oculus is een rollaag gemetseld. In de hoek met de eenlaags 
uitbouw met lessenaardak is een kleine eenlaags uitbouw met plat dak. In de haaks aansluitende 
langsgevel van de aanbouw onder lessenaardak is een opgeklampte deur met gedeeld bovenlicht. 
Boven deze deur is een uitgemetselde boog. 
 
De rechterzijgevel heeft op de begane grond twee keer twee gekoppelde zesruitsvensters waarvan 
de bovenlichten met glas-in-lood zijn bezet. Boven elk venster is een boog uitgemetseld. Ter hoogte 
van de verdieping zijn twee tweelichtvensters geplaatst die elk twee vierruitsdraairamen hebben.  
De achtergevel heeft een tweelaags topgevelgedeelte en een eenlaags langsgevelgedeelte. Het 
topgeveldeel heeft op de begane grond dubbele terrasdeuren met gedeelde bovenlichten en een 
paneeldeur met staande vensterband en met gedeeld bovenlicht. De bovenlichten zijn met glas-in-
lood bezet. De terrasdeur heeft gedeeltelijk een glasvulling. Ter hoogte van de verdieping zijn twee 
vensters geplaatst met vierruitsdraairamen. In de top is een enkelvoudig staand venster met een 
tweeruitsdraairaam geplaatst. Boven de vensters en de enkelvoudige deur is een boog uitgemetseld. 
Het langsgeveldeel behoort tot een eenlaags bouwdeel met lessenaardak. De gevel heeft twee 
keldervensters met diefijzers. Boven elk keldervensters is een kruisvenster met vierruitsramen en 
gedeelde bovenlichten. De vensters hebben betegelde lekdorpels en opgeklampte luiken. Rechts van 
de vensters is een opgeklampte deur met gedeeld bovenlicht. Rechts hiervan is de gevel gewijzigd en 
is een garagedeur toegevoegd. 
 
De verbindingsgang tussen de kerk en de pastorie heeft een zadeldak dat is gedekt met rode 
verbeterde Hollandse pannen. In de langsgevel aan de zijde van het Sint Josephplein is een 
opgeklampte rondboogdeur geplaatst en een aantal staande ramen met glas-in-lood vulling en met 
betegelde lekdorpels. Boven de ramen is een rollaag gemetseld. Tegen de lange achtergevel van de 
verbindingsgang is later een forse eenlaags aanbouw met plat dak toegevoegd.  
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Waardering 

De pastorie behorend bij de RK Sint Josephkerk is van cultuurhistorische waarde en van algemeen 
belang als belangrijk element uit de ontstaans- en dorpsgeschiedenis van Venhorst en in het 
bijzonder als belangrijk onderdeel van het katholieke leven in Venhorst. De pastorie heeft 
architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, detaillering en het 
materiaalgebruik. Het pand heeft ensemblewaarde in relatie met de naastgelegen kerk en in relatie 
tot de Sint Corneliusschool en de woning van de hoofdonderwijzer aan de overzijde van het plein. De 
pastorie heeft stedenbouwkundige waarde als belangrijk, karakteristiek en beeldbepalend onderdeel 
van de bebouwing aan het Sint Josephplein. Het plein met de lindebomen en met de bebouwing 
vormt de kern van het jonge ontginningsdorp. Hier werden de belangrijkste functies geconcentreerd. 
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2.6 Sint Josephplein 18; kerk 
             

 
Plaatselijke aanduiding:  Sint Josephplein 18 
Datum aanwijzing:   02 juni 2009 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 D03279 G0000 
Tenaamstelling:   RK Sint Josephkerk 
 
Beschrijving: 
 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    RK. Sint Josephkerk 
Huidige functie:    RK. Sint Josephkerk 
Bouwjaar:    1934-1935/1954 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
De Sint Josephkerk is in 1934-1935 gebouwd naar ontwerp van P.G. Elemans als rechtgesloten 
éénbeukige noodkerk met elementen uit de Delftse Schoolstijl. In 1954 kreeg de kerk haar definitieve 
vorm naar ontwerp van J. Strik. Tevens kwam een verbindingsgang met de naastgelegen pastorie tot 
stand. Nadien zijn nog enkele toevoegingen gedaan met name aan de achterzijde van de 
verbindingsgang. 
De kerk is een éénbeukige kerk op een T-vormige plattegrond en met een forse vierkante 
torenopbouw ter plaatse van de kruising van de haakse bouwdelen. Onder de toren is het 
priesterkoor. De toren heeft een overstekend geknikt tentdak met een forse achtkantige dakruiter 
als klokkentoren. De kerk heeft overstekende zadeldaken en aan de westzijde een lager 
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ingangsportaal met zadeldak. In de oksels tussen de transepten en het schip zijn kleine portalen. 
Vóór de kerk staat een Heilig Hartbeeld op een bakstenen sokkel. De kerk is, nabij de pastorie, 
beeldbepalend gesitueerd aan de noordzijde van het Sint Josephplein.  
 
De kerk is opgetrokken uit rode machinale baksteen die is gemetseld in halfsteensverband. Rondom 
het schip loopt een bakstenen plint die met een rollaag wordt afgesloten. De daken zijn gedekt met 
rode verbeterde Hollandse pannen. Alle ramen, ook de oculi, zijn met glas-in-lood bezet.  
 
De voorgevel is de topgevel aan de westzijde waartegen, iets ten noorden van het midden, een lager 
en smaller portaal met overstekend zadeldak is geplaatst. Beide topgevels (van het portaal en van 
het schip) zijn uitgevoerd met vlechtingen en hebben twee staande ramen waarboven een rollaag is 
gemetseld en die betegelde lekdorpels hebben. De toegang tot de kerk is een rondboog vleugeldeur 
die in de zuidgevel van het portaal is geplaatst. Rond de bovenzijde van de deur is een rollaag van 
strekken en een kruisvorm gemetseld. Boven in de topgevel van het portaal is een oculus 
waaromheen een rollaag is gemetseld en waarboven een wenkbrauw is gemetseld.  
 
Tegen beide lange zijgevels van het schip zijn vier zich verjongende steunberen aangebracht met een 
afdekking van enkele dakpannen. Aan weerszijden van de steunberen zijn twee staande ramen 
geplaatst die een betegelde lekdorpel hebben. Boven de ramen is een rollaag gemetseld en 
daarboven een gekoppelde wenkbrauw en kruisjes. Midden boven elke twee ramen is een oculus 
geplaatst waaromheen een rollaag is gemetseld en waarboven een wenkbrauw is gemetseld. Onder 
aan het overstekende dakschild is een zinken bakgoot op beugels aangebracht. 
 
De tuitgevels van beide transepten hebben hardstenen afdeklijsten. In de tuitgevels zijn naast elkaar 
drie staande ramen met betegelde lekdorpels geplaatst. Boven de ramen is een rollaag gemetseld en 
daarboven een gekoppelde wenkbrauw en kruisjes. De westelijke zijgevels van de transepten zijn 
twee staande ramen met betegelde lekdorpels geplaatst. Het noordelijke transept heeft tegen beide 
zijgevels een zich verjongende steunbeer. Aan weerszijden van de steunbeer tegen de oostgevel zijn 
twee staande ramen met betegelde lekdorpels geplaatst. Boven de ramen is een rollaag gemetseld 
en daarboven een gekoppelde wenkbrauw en kruisjes. De oostgevel van het zuidelijke transept is 
door verschillende jongere aanbouwen aan het oog onttrokken of verdwenen. De oostgevel van het 
schip is een blinde gevel met ter hoogte van de toren een in baksteen uitgevoerd Christusmonogram 
‘P’ en ‘X’ (Grieks: Chi en Rho) dat op deze wijze weergegeven ook pax ofwel vrede kan betekenen. 
 
De vierkante bakstenen toren heeft aan elke zijde een reeks van vijf staande ramen met betegelde 
lekdorpels. Boven elk raam is een wenkbrauw en een kruisje in baksteen gemetseld. Ter hoogte van 
de vensters zijn enkel lijsten siermetselwerk uitgevoerd. De dakruiter is gedeeltelijk met leien gedekt 
en gedeeltelijk opengewerkt. Het koperen tentdakje wordt bekroond met een bolvorm met daarop 
een kruis en een haan. 
 

Waardering 

De RK Sint Josephkerk is van cultuurhistorische waarde en van algemeen belang als belangrijk 
element uit de ontstaans- en dorpsgeschiedenis van Venhorst en in het bijzonder als belangrijk 
onderdeel van het katholieke leven in Venhorst. De kerk, die in twee fases tot stand is gekomen, 
heeft architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, detaillering en 
het materiaalgebruik alsmede vanwege de elementen uit de Delftse Schoolstijl. Het pand heeft 
ensemblewaarde in relatie met de naastgelegen pastorie en in relatie tot de Sint Corneliusschool en 
de woning van de hoofdonderwijzer aan de overzijde van het plein. De kerk heeft 
stedenbouwkundige waarde als belangrijk, karakteristiek en beeldbepalend onderdeel van de 
bebouwing aan het Sint Josephplein. Het plein met de lindebomen en met de bebouwing vormt de 
kern van het jonge ontginningsdorp. Hier werden de belangrijkste functies geconcentreerd. 
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2.7 Sint Josephplein 18; Heilig Hartbeeld 
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Sint Josephplein 18 
Datum aanwijzing:   02 juni 2009 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 D03279 G0000 
Tenaamstelling:   Heilig Hartbeeld 
 
Beschrijving: 
 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Heilig Hartbeeld 
Huidige functie:    Heilig Hartbeeld 
Bouwjaar:    1947 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Het Heilig Hartbeeld staat op de noordelijk-westelijke hoek van het St. Josephplein achter een 
gemetseld muurtje nabij de ingangspartij van de St. Josephkerk in Venhorst. De ontwerper is de 
beeldhouder Verdonk uit Den Bosch. Het beeld is onthuld bij de gelegenheid van het 12,5 jarige 
bestaan van de parochie Venhorst in oktober 1947. De parochianen hebben het beeld bekostigd uit 
de geschonken bijdragen. 
 
Het Heilig Hartbeeld is van witsteen en staat op een sokkel, gemetseld in halfsteens verband. De 
sokkel is voorzien van een gemetseld kruis. Het beeld stelt een staand, met beide armen uitnodigend 
gestrekt Christusfiguur voor in een breed plooiend gewaad. Het beeld heeft karakteristieke 
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elementen zoals lange haren, een baard, blote voeten onder het gewaad en een gefigureerd hart op 
de borst die het gewaad bijeen houdt. 
 
In 1989 is het Heilig Hartbeeld gerestaureerd en op 1 oktober 1989 is het opnieuw onthuld en 
ingezegend. Het beeld met de gemetselde sokkel zijn tijdens herplaatsing ± 3 meter dichterbij de 
kerk geplaatst. 
 

Waardering 

Het beeld is van cultuurhistorische waarde als tastbaar overblijfsel van het Rijke Roomse Leven en uit 
het oogpunt van de religieuze geschiedenis van Venhorst. 
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Huize Padua 

3.  Gemeentelijke monumenten Huize Padua 
 
 

In dit hoofdstuk worden de objecten weergegeven die zijn aangewezen tot gemeentelijk monument 
in de kern Huize Padua. Het betreft hier een overzicht met de aangewezen objecten tot en met 31 
mei 2019. Zodra er meer objecten aangewezen zijn worden deze in de lijst opgenomen. 
 
3.1.  Daniël de Brouwerstraat 13; woonhuis 
3.2.  Daniël de Brouwerstraat 30; villa 
3.3.  Kluisstraat 14; therapieboerderij 
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3.1 Daniël de Brouwerstraat 13 
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Daniël de Brouwerstraat 13 
Datum aanwijzing:   30 oktober 2012 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 F01318 G0000 
Tenaamstelling:   Directeursvilla 
 
Beschrijving: 
 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Directeursvilla 
Huidige functie:    Villa 
Bouwjaar:    1939 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Tweelaags directeursvilla op een U-vormige plattegrond. De villa is in opdracht van ‘Huize Padua’ in 
1939 gebouwd naar een ontwerp van J. van Dongen. De villa behoort nog steeds tot het complex van 
gebouwen (en van het buurtschap) van Huize Padua. Het pand heeft een samengestelde 
overstekende kap met nokrichting van de hoofdkap evenwijdig aan de Daniël de Brouwerstraat. Aan 
de achterzijde zijn twee haakse eenlaags uitbouwen met een overstekend zadeldak. Het vrijstaande 
pand heeft rondom een tuin en staat op de hoek van de Daniël de Brouwerstraat en de Kluisstraat. In 
de loop van de tijd is een aantal wijzigingen uitgevoerd. Zo is onder meer de garagedeur vervangen 
door een moderne glazen pui. 
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Het huis is opgetrokken uit donkerrode imitatie handvorm baksteen die in Vlaams verband is 
gemetseld. Rondom loopt en lage bakstenen plint die met een rollaag wordt beëindigd. Boven alle 
vensters is een anderhalfsteens strek gemetseld. De vensters hebben draai-ramen met een 
roedenverdeling. De dakschilden zijn gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. De 
dakoverstekken van de topgevels rusten op gesneden houten klossen en hebben windveren. Bij de 
langsgevels zijn overstekende bakgoten aangebracht die rusten op gesneden houten klossen en die 
zijn voorzien van een geprofileerde gootlijst.  
 
De voorgevel heeft nabij de rechterhoek een driezijdige erker op een bakstenen plint en met 
overstekend met koper gedekt gewelfd dak. De vensters hebben een roedenverdeling. Links naast de 
erkers is een staand enkelvoudig venster dat met ruitvormig glas-in-lood is bezet. De hoofdingang is 
iets terugliggend geplaatst en bestaat uit een opgeklampte deur met getoogd bovenlicht dat met 
ruitvormig glas-in-lood is bezet. Boven het bovenlicht is een rollaag gemetseld. Ter hoogte van de 
kalf is een houten luifel aangebracht. Vóór de deur is een verhoogd bakstenen plateau met aan 
weerszijden een laag bakstenen muurtje waarop smeedijzeren ‘leuningen’ zijn aangebracht. Rechts 
naast de deur is een klein venster met klapraam. Op de linkerhoek is, ter plaatse van de voormalige 
garagedeur, een getoogde pui met onder meer een glasvulling aangebracht. De bakstenen boog is 
uitgevoerd als anderhalfsteens strek. In de sluitsteen in het jaartal 1939 weergegeven. Op de 
verdieping zijn twee tweelichtvensters en een enkelvoudig staand venster geplaatst. In het dakschild 
is een dakkapel met overstekend zadeldak, vierruitsdraairaam en betimmerde top geplaatst. De 
wangen van de dakkapel zijn met leien bekleed. 
De linkerzijgevel heeft op de begane grond een reeks rondboogvensters is de vorm van stalramen 
met bakstenen lekdorpels en twee tweelichtvensters. In het dakschild is een dakkapel met 
overstekend zadeldak, vierruitsdraairaam met roedenverdeling en betimmerde top geplaatst. De 
wangen van de dakkapel zijn met leien bekleed. 
De rechterzijgevel heeft op de begane grond twee tweelichtvensters en daartussen een dubbele 
terrasdeur die gedeeltelijk een glasvulling heeft. Op de verdieping zijn een tweelichtvenster en een 
enkelvoudig staand venster geplaatst. In de top is een staand enkelvoudig venster met 
vierruitsdraairaam geplaatst. 
Tegen de achtergevel is op beide hoeken een eenlaags haakse uitbouw met zadeldak. De uitbouw op 
de rechterachterhoek heeft in de topgevel een tweelichtvenster en in de top een getoogd 
opgeklampt luik waarboven een rollaag is gemetseld. In de rechterzijgevel zijn een dubbele 
terrasdeur met roedenverdeling en een klein getoogd venster geplaatst. In de linkerzijgevel is een 
deur. De uitbouw op de linkerachterhoek heeft een blinde topgevel. De rechterzijgevel heeft een 
deur en een klein rondboogvenster in de vorm van een stalraam.  
De achtergevel van het hoofdbouwdeel heeft op de begane grond twee tweelichtvensters en 
daartussen een paneeldeur die deels een glasvulling heeft. Op de verdieping zijn twee 
tweelichtvensters geplaatst met daartussen, iets lager in de gevel geplaatst, een paneeldeur met 
glasvulling en zijlichten die toegang geeft tot een balkon dat rust op een houten korbeel-stel. Deur en 
zijlichten zijn met kathedraalglas bezet. In het dakschild zijn drie dakkapellen met overstekend 
zadeldak, vierruitsdraairaam en betimmering van de top aangebracht. De wangen van de 
dakkapellen zijn met leien bekleed. 
 

Waardering 

De villa heeft cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een villa uit circa 1940. 
Daarnaast is de villa als onderdeel van Huize Padua van grote sociaal- historische betekenis voor 
Boekel. Bovendien is de villa van belang als onderdeel in de geschiedenis en de ontwikkeling van de 
verzorging van psychiatrische patiënten. De villa heeft architectuurhistorische waarde vanwege de 
behouden hoofdvorm, vanwege het materiaalgebruik en vanwege de detaillering. De villa heeft 
ensemblewaarde in relatie tot het conglomeraat van gebouwen van Huize Padua dat zich vanaf 1742 
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heeft ontwikkeld als katholieke zorginstelling en waaraan de ontwikkeling van de gezondheidszorg en 
de architectuurgeschiedenis is af te lezen. 
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3.2 Daniël de Brouwerstraat 30 
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Daniël de Brouwerstraat 30 
Datum aanwijzing:   30 oktober 2012 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 F01354 G0000 
Tenaamstelling:   Directeursvilla 
 
Beschrijving: 
 
Algemene gegevens 
Oorspronkelijke functie:    Directeursvilla 
Huidige functie:    Villa 
Bouwjaar:    1932 
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Tweelaags blokvormige villa op een samengestelde plattegrond. De villa bestaat uit een blokvormig 
tweelaags hoofdbouwdeel op een rechthoekige plattegrond met aan de voorzijde op de linkerhoek 
een tweelaags uitspringend bouwdeel en aan de rechterzijde van de voorgevel een eenlaags 
omlopend uitspringend bouwdeel. Tegen een deel van de rechter-zijgevel van het hoofdbouwdeel is 
een eenlaags bouwdeel toegevoegd (voorheen de garage). Op de linkerachterhoek is op beide 
verdiepingen een loggia. De deels onderkelderde villa is in 1932 gebouwd naar ontwerp van Egs. 
Heijkants en heeft functionalistische elementen. De villa heeft een samengestelde kap van ver 
overstekende, geknikte, flauw-hellende schilddaken. De nok van het tweelaags hoofdbouwdeel loopt 
evenwijdig aan de Daniël de Brouwerstraat. De villa is gebouwd als directeursvilla in opdracht van 
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‘Huize Padua’ en behoort nog steeds tot het complex van gebouwen van Huize Padua. Het 
vrijstaande pand heeft rondom een tuin en staat ver achter de rooilijn met de Daniël de 
Brouwerstraat. Aan de achterzijde is een terras dat vanuit de lager gelegen tuin met een aantal 
traptreden bereikbaar is. De erfafscheiding aan de voorzijde bestaat uit een reeks bakstenen pijlers 
met granito afdekking met tussen de pijlers op een bakstenen basis met granito afdekking een ijzeren 
hekwerk met spijlen. In de loop van de tijd is een aantal wijzigingen uitgevoerd waarbij onder meer 
de pui aan de achterzijde en de pui in de rechteraanbouw zijn gewijzigd. Tevens is een deel van de 
loggia op de begane grond dichtgezet en is de loggia op de verdieping met een trap (aan de 
buitenzijde van het  pand) toegankelijk gemaakt.  
 
De villa is opgetrokken uit machinale donkere baksteen die in Vlaams verband is gemetseld. De 
dakschilden zijn gedekt met geglazuurde (verschillende donkere kleuren) verbeterde Hollandse 
pannen. Op de nokken staat een aantal bolpironnen. Boven alle vensters is een rollaag van strekken 
gemetseld. De vensters hebben betegelde lekdorpels en hebben bijna alle een liggend formaat. De 
meeste vensters hebben draairamen. 
  
De voorgevel heeft links twee staande drielichtvensters. Rechts daarvan is, in het terug-liggende 
geveldeel, een portiek met ver overstekende betonnen luifel. De ingangspartij bestaat uit een houten 
paneeldeur met een verticale vensterband en met zijlichten die alle met gebrandschilderd glas-in-
lood zijn bezet. De eenlaags uitbouw op de rechterhoek heeft in de gevels een aantal staande twee- 
en drielichtvensters en in de rechterzijgevel een paneeldeur met zijlicht. 
Op de verdieping van de voorgevel van het hoofdbouwdeel zijn een staand en twee liggende 
drielichtvensters geplaatst.  
De linkerzijgevel heeft op de begane grond een tweelichtvenster en op de hoek met de achtergevel 
een loggia. De zijgevel van de loggia is later dichtgezet met een glazen pui. Op de verdieping is, op de 
hoek met de achtergevel een loggia vanwaar later een trap is aangebracht. Verder zijn op de 
verdieping twee tweelichtvensters aangebracht. Boven de vensters is een rollaag van strekken 
aangebracht. De vensters hebben betegelde lekdorpels.  
Tegen de rechterzijgevel van het tweelaags hoofdbouwdeel is een eenlaags bouwdeel met 
overstekend driezijdig schilddak aangebouwd. Dit bouwdeel heeft enkele staande en liggende 
enkelvoudige vensters en in de voorgevel een vernieuwde pui. De rechterzijgevel van het 
hoofdbouwdeel heeft op de verdieping twee staande vensters.  
 
De achtergevel heeft op de begane grond verschillende venstervormen en een niet oorspronkelijke 
glazen pui met openslaande terrasdeuren.  
Op de verdieping zijn drie drielichtvensters geplaatst elk met twee draairamen. In het dakschild is 
een brede dakkapel geplaatst met overstekend plat dak. Aan de voorzijde is een vensterband met 
een aantal draairamen.  
 

Waardering 

De villa heeft cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een villa uit circa 1930. 
Daarnaast is de villa als onderdeel van Huize Padua van grote sociaal- historische betekenis voor 
Boekel. Bovendien is de villa van belang als onderdeel in de geschiedenis en de ontwikkeling van de 
verzorging van psychiatrische patiënten. De villa heeft architectuurhistorische waarde vanwege de 
behouden hoofdvorm met functionalistische invloeden, vanwege het materiaalgebruik en vanwege 
de detaillering. De villa heeft ensemblewaarde in relatie tot het conglomeraat van gebouwen van 
Huize Padua dat zich vanaf 1742 heeft ontwikkeld als katholieke zorginstelling en waaraan de 
ontwikkeling van de gezondheidszorg en de architectuurgeschiedenis is af te lezen. 
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3.3 Kluisstraat 14  
             
 
Plaatselijke aanduiding:  Kluisstraat 14 
Datum aanwijzing:   30 oktober 2012 
Kadastrale aanduiding:   BKL05 D01607 G0000 
Tenaamstelling:   Boerderij 
 
Beschrijving: 
 
Algemene gegevens 
 
Oorspronkelijke functie:    Boerderij 
Huidige functie:    Diverse  
Bouwjaar:    1954  
 

 
 
Monumentenbeschrijving 
Forse boerderij op een U-vormige plattegrond die in 1954 voor Huize Padua is gebouwd in Delftse 
Schoolstijl. Het ontwerp is van J. Van Dongen. De boerderij bestaat uit drie eenlaags vleugels met 
zadeldaken. Op de zuidwesthoek is het representatieve gedeelte van de boerderij. Dit deel is iets 
hoger opgetrokken en heeft een kelder en een zadeldak. Op het binnenterrein is een eenlaags 
bouwdeel met zadeldak haaks op de middelste vleugel gebouwd. De niet bebouwde zijde van het 
binnenterrein wordt grotendeels met een muur afgesloten. De boerderij staat op het terrein van 
Huize Padua met rondom een ruime parkaanleg en behoort nog steeds tot het complex van 
gebouwen (en van het buurtschap) van Huize Padua maar heeft inmiddels een andere functie.  
 
De boerderij is opgetrokken uit machinale gele baksteen die in klezoorverband is gemetseld. Rondom 
loopt een lage bakstenen plint die met een rollaag wordt afgesloten. De langsgevels hebben tussen 
de vensters en de dakvoet een muizentand. De dakschilden zijn gedekt met gesmoorde opnieuw 
verbeterde Hollandse pannen. Onder aan de dakschilden zijn zinken bakgoten op beugels 
aangebracht.  
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De hoofdingang bevindt zich in de voorgevel van het representatieve bouwdeel. De voordeur is 
bereikbaar via een bordes dat aan twee kanten met een trap toegankelijk is. De opgeklampte deur 
heeft een bovenlicht en een granito omlijsting. Onder het bordes en verder links in de gevel is een 
aantal keldervensters. Links van de deur zijn drie twaalfruitsschuif-vensters geplaatst. Rechts van de 
deur is een venster met vierruitsdraairaam aangebracht. Boven de vensters is een rollaag gemetseld. 
In het dakschild zijn, direct boven de goot, drie dakkapellen met plat dak en met een 
vierruitsklapraam aangebracht. De zijgevel van dit bouwdeel is een topgevel waarvan de top is 
uitgevoerd in de vorm van een forse schoorsteen. Deze gevel heeft op de begane grond een 
opgeklampte deur met bovenlicht met roedenverdeling en twee vierentwintigruitsschuifvensters. 
Rechts van de deur is een klein enkelvoudig venster geplaatst. Boven de vensters en de deur is een 
rollaag gemetseld. Ter hoogte van de zolder zijn drie vensters met vierruitsklapramen en een kleiner 
klapraam geplaatst. 
 
De drie lange vleugels van het complex omvatten het bedrijfsgedeelte. De meest toegepaste 
gevelopeningen in deze vleugels, zowel aan de buitenzijde van het complex als aan de zijde van het 
binnenterrein, zijn: getoogde opgeklampte deuren waarvan een groot aantal een apart draaiende 
boven- en onderdeur heeft, getoogde opgeklampte deuren, vierruitsstalramen met 
ontluchtingssleuf, mendeuren, getoogde zesruitsstalramen waarvan het bovenste deel een valraam 
is en (getoogde) vierruitsramen. Een groot deel van de vensters heeft bakstenen lekdorpels. Boven 
de deuren is een strek gemetseld, boven de ramen een rollaag. Boven de mendeuren is een 
betonnen latei aangebracht. In de dakschilden is een aantal kleine dakkapellen met plat dak en met 
vierruitsdraairaam geplaatst. Verder een aantal dakkapellen met plat dak die de dakgoot doorbreken 
en die een opgeklampt houten luik hebben. Het dakschild aan de rechterzijde van het complex heeft 
een dakkapel die de dakgoot doorbreekt en een zadeldak heeft. De geveltop heeft een betimmering. 
De dakkapel heeft dubbele opgeklampt houten luiken, deels met glasvulling.  
De topgevels van de zijvleugels en van de haakse vleugel op het binnenterrein hebben een top die is 
uitgevoerd in de vorm van een forse schoorsteen. De topgevels van de zijvleugels hebben ter hoogte 
van de zolder een rond venster.  
 

Waardering 

De boerderij heeft als belangrijk onderdeel van Huize Padua cultuurhistorische waarde vanwege de 
grote sociaal- historische betekenis voor Boekel. Daarnaast is de boerderij van belang als onderdeel 
in de geschiedenis en de ontwikkeling van de verzorging van psychiatrische patiënten. De gaaf 
bewaard gebleven boerderij heeft architectuurhistorische waarde vanwege de behouden 
hoofdvorm, vanwege het materiaalgebruik en vanwege de detaillering alsmede vanwege de 
esthetische kwaliteit van het ontwerp in Delftse School stijl. De boerderij heeft ensemblewaarde in 
relatie tot het conglomeraat van gebouwen van Huize Padua dat zich vanaf 1742 heeft ontwikkeld als 
katholieke zorginstelling en waaraan de ontwikkeling van de gezondheidszorg en de 
architectuurgeschiedenis is af te lezen. 
 
 
 


