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1. Woord vooraf
Dit rapport over Boxmeer maakt deel uit van de serie Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant/Monumenten
Inventarisatie Project. Het geeft per gemeente een overzicht van de waardevolle nederzettingen, gebouwen en groenelementen tot ca. 1940 in de steden en dorpen van de provincie.
De snelle en vaak ingrijpende veranderingen in het Brabantse cultuurlandschap hebben de totstandkoming van een dergelijk overzicht urgent gemaakt. Ondanks vervlakking en schaalvergroting bezit elke gemeente een eigen karakter in de
stedebouwkundige structuur, de bebouwing van kern en buitengebied. We doelen daarbij zeker niet alleen op erkende
monumentale gebouwen, maar evenzeer op boerderijen, woonhuizen, fabrieksgebouwen, bruggen en sluizen, wegkruisen
of een ijzeren sierhek en dorpslinde.
Na het monumentenjaar 1975 heeft het provinciebestuur besloten om de cultuurhistorische waardevolle bebouwing van
de provincie vast te laten leggen. Hiervoor is in 1976 de "Inventarisatiecommissie Brabantse Monumenten" ingesteld.
In september 1979 is een drietal inventarisatoren aangesteld om een werkmodel te ontwikkelen en veldwerk en rapportage
te verrichten.
Dit model is tot eind 1988 gehanteerd in 69 gemeenten. Het thans voorliggende rapport is het laatste dat nog verschijnt
volgens dit model. Najaar 1988 is ook in Noord-Brabant het door de minister van WVC geëntameerde Monumenten
Inventarisatie Project van start gegaan. Binnen dit project wordt vastgelegd hetgeen in Nederland tussen ca. 1850 en 1940
aan bouwkunst en stedebouw is gerealiseerd.
De rapportage van de in dit kader beschreven gemeenten wijken in uitwerking van de oudere af.
Het MIP beoogt:
het verkrijgen van een eerste landelijk overzicht van de zgn. "jongere bouwkunst en stedebouw' (ca. 1850 -1940)
het bevorderen van kennis en waardering voor historische stads- en dorpsgezichten en voor monumenten van
geschiedenis en kunst uit de periode 1850 -1940
het formuleren van uitgangspunten ten behoeve van publikatics en wetenschappelijk onderzoek op architectuurhistorisch, bouwhistorisch, stedebouwkundig, historisch-geografisch of industrieel-archeologisch gebied
het verkrijgen van bouwstenen als een eerste aanzet tot nieuw te ontwikkelen beleid van Rijk, provincies en gemeenten ten aanzien van de ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en monumentenzorg, alsmede van een basis voor planologisch-stedebouwkundige afwegingen
het verzamelen van informatie die voor Rijk, provincies en gemeenten als basis kan dienen bij het selecteren en registreren van objecten, ensembles, structuren en dorps- en stadsgezichten.
In Brabant zullen daarnaast ook nog objecten en structuren van voor 1850 vastgelegd worden als uitvloeisel van de in
1979 begonnen Cultuurhistorische Inventarisatie.
Onderzoek en veldwerk voor dit rapport vonden plaats in de periode 1987-1991, door drs. N.C.M. Maes.
's-Hertogenbosch, april 1992.

2. Werkwijze
In Brabant is het MIP officieel van start gegaan op 1 oktober 1988. De inventarisatie wordt hierbij gebiedsgewijs aangepakt. Daartoe is de provincie in acht werkgebieden verdeeld, op basis van de historische en bestuurlijke ontwikkelingen
in de periode 1850 - 1940.
Deze gebieden zijn:
1. Brabants Kleigebied
2. Zuidwest Brabant
3. Regio Tilburg
4. Regio 's-Hertogenbosch
5. Kempen
6. Regio Eindhoven
7. Maaskant
8. Brabantse Peel
Bij de inventarisatie wordt - binnen een zo breed mogelijke context - gewerkt van groot naar klein.
Eerst wordt van elk gebied een schets gegeven van de algemene karakteristieken. Op basis hiervan wordt voorts - gemeentegewijs - ingegaan op de stedebouwkundige aspecten van een stad of dorp. Tegen deze achtergrond worden ten slotte de
objecten in de verschillende gemeenten beschreven.
De door het rijk voorgestelde werkwijze sluit goed aan bij onze sinds 1979 gevolgde werkwijze. Onbewust vooruitlopend
op het MIP heeft de provincie vanaf het begin naast de oudere bouwkunst (ca. 10% van de monumenten in Brabant) ook
steeds de jongere bouwkunst (ca. 90% van de monumenten) in haar werkwijze betrokken. Dit uitgangspunt zal binnen
het MIP gehandhaafd blijven, met dien verstande dat de gegevens van de oudere bouwkunst buiten het MlP-kader vallen
en dus niet aan het rijk geleverd zullen worden. Zij zullen wel voorkomen in de rapporten van de gemeenten die gewoon
zullen blijven verschijnen. Tevens zullen nu ook de grote gemeenten (Tilburg, Breda, Bergen op Zoom, Eindhoven, Roosendaal, Helmond en 's-Hertogenbosch) beschreven worden.
In de geautomatiseerde MlP-bestanden welke uiteindelijk aan het Rijk geleverd gaan worden, zal ook het bestaande materiaal van jongere bouwkunst van de 69 reeds geïnventariseerde gemeenten worden opgenomen.
Deelname aan het MIP verleent de provinciale inventarisatie een belangrijke toegevoegde waarde. Zonder extra provinciale investering wordt het inventarisatiebestand geautomatiseerd en in overeenstemming gebracht met een landelijke
opzet.
Voor verdere details verwijzen wij naar de Handleiding Inventarisatie jongere bouwkunst en stedebouw (1850-1940).
Zeist- 's-Gravenhage 1987.

3. Criteria
Uit de vele objecten die voor inventarisatie in aanmerking komen moet uiteraard een keus worden gedaan. Dat gebeurt
aan de hand van een aantal criteria, die groepsgewijs worden omschreven.
Bij deze criteria wordt het bindend element in veel gevallen gevormd door de "historische karakteristiek" van de nederzetting. Wat wordt daaronder verstaan?
Een nederzetting is, in de hier gebruikte terminologie, een geheel van bebouwing, percelen, wegen en waterlopen, dat in
de loop der tijd een meer of minder samenhangende vorm heeft opgeleverd. Het eigen karakter van een nederzetting is
het produkt van een - al dan niet geleidelijke - historische ontwikkeling, die in vele gevallen tot op de dag van vandaag
valt af te lezen, zowel aan het ruimtelijk patroon als aan de bebouwing zelf. Dat geldt in beginsel net zo goed voor een
oud akkerdorp, als voor een moderne nieuwbouwwijk. Op zeker moment leidt een reeks van ontwikkelingen tot een situatie, waar de nederzetting voor ons gevoel een uitgesproken eigen vormidentiteit bereikt. Dat moment bepaalt de "historische karakteristiek" van de nederzetting, die dus als het ware de optel- en aftreksom is van een reeks structuurbepalende
en strucluurverstorende ingrepen.
De invloed van dat moment kan zich, meer of minder nadrukkelijk zichtbaar, vaak uitstrekken tot het moment van nu. Zo
is voor de landelijke nederzettingen tussen Oirschot en Best de situatie rond het midden van de vorige eeuw nog steeds
beeldbepalend. Vandaar dat het moment van de historische karakteristiek ook omstreeks dat tijdstip is gekozen. Zowel
de middeleeuwse aanleg, als de wijzigingen van na 1850 zijn daarbij als wezenlijke bestanddelen aan te merken. Een heel
ander voorbeeld is de oude vestinggordel van Bergen op Zoom. Daar is een essentieel element in de historische karakteristiek, zoals die rond 1800 bestond, thans niet meer afleesbaar. In die tijd werd de stad sterk gedomineerd door haar uitgebreide vestingswerken. Sinds die echter aan het eind van de vorige eeuw zijn ontmanteld, wordt het huidige beeld
bepaald door een parken-, straten- en bebouwingsgordel, die rond 1920 zijn uiteindelijke vorm kreeg. Daarmee is de historische karakteristiek van ca. 1800 nu dus niet meer relevant voor dit deel van de stad. Die van rond 1920 echter des te
meer.
Tegen de achtergrond van deze historische karakteristiek worden alle objecten afzonderlijk getoetst aan de volgende criteria:
*

Architectonische en kunsthistorische criteria
het object is een goed voorbeeld van een bepaalde stijl of bouwtrant, of van het werk van een bekend architect, stedebouwkundige of kunstenaar
het object is gaaf qua stijl en detaillering
het object vertegenwoordigt een unieke (bouw) techniek, (bouw)- type of is typerend voor de ontwikkeling van de
industriële techniek
het object heeft esthetische waarde op grond van de vorm en detaillering van exterieur en/of interieur.

*

Planologische, landschappelijke en stedebouwkundige criteria
het object vormt samen met bijgebouwen, kleine artefacten, erfbeplanting of tuinaanleg een karakteristiek geheel
het object maakt deel uit van een groter historisch geheel of complex
het object sluit, met name in historisch en geomorfologisch opzicht, aan bij het landschap
het object maakt deel uit van een gebied met een grote continuïteit, waardoor het historisch patroon van verkaveling,
wegen en waterlopen goed geconserveerd is gebleven
het object vormt een onderdeel van een historische stedebouwkundige structuur of een historisch nederzettingstype
het object is karakteristiek voor stad, dorp of streek.

*

Sociaal- en cultuurhistorische criteria
aan het object zijn historische herinneringen verbonden in de ruimste zin van het woord
het object vertegenwoordigt een aspect van de sociale of economische geschiedenis
het object is representatief voor een bepaalde fase in de ontwikkeling van dorp, stad of streek.

Afhankelijk van de situatie en de aard van het object, is het ene criterium bij de selectie meer bepalend dan het andere.
Zo kan men zich voorstellen dat bij een eenvoudig voorbeeld van landelijke bouwkunst criteria als type, bouwtechniek,
samenhang met de directe of wijdere omgeving, historische verkaveling en patroon van wegen en waterlopen, meer
gewicht in de schaal werpen, dan bij een kerkgebouw. Daar zullen eerder stijl, gaafheid van details, esthetische kwaliteiten en geschiedkundige aanknopingspunten de doorslag geven. Bij monumenten van jongere datum zijn op hun beurt
bouwtype, techniek, vormgeving, architect en sociaal-historische betekenis weer het meest van belang.
De samenhang met de omgeving heeft bij de beoordeling een grote - zo niet dominerende - rol gespeeld. Objecten als
daglonershuizen, weverswoningen, smidsen e.d., ontlenen vooral daaraan hun bijzondere waarde. Een op zich interessant
object, dat als laatste getuige de herinnering oproept aan een overigens verder geheel verstoorde situatie, scoort doorgaans
minder hoog, dan een object dat deel uitmaakt van een karakteristieke, betrekkelijk ongerept gebleven omgeving. Daarentegen zal een in detail aangetaste reeks gebouwen, die een onderdeel vormt van een qua maat en schaal nog goed
bewaarde en interessante structuur, op grond daarvan in deze inventarisatie juist worden meegenomen.
Tenslotte heeft, zoals men begrijpen zal, ook de zeldzaamheidswaarde van een object of nederzettingstype bij de afwegingen meegespeeld.
Samenstelling rapport
In dit rapport wordt een beeld gegeven van de cultuurhistorisch waardevolle structuren en objecten van oudere en jongere
bouwkunst binnen de gemeente. Hierbij is de samenhang tussen de objecten en het landschap of de nederzetting van groot
belang.
Door het raadplegen van de historisch-geografische beschrijving van het inventarisatiegebied (afzonderlijk verkrijgbaar)
en het naslaan van specifieke plaatsgebonden literatuur ontstaat een beeld van de ontwikkelingen tot ca. 1950. De topografische kaarten van ca. 1850, 1900 en heden op de schalen 1: 50.000 en 1 : 25.000 zijn eveneens van belang, omdat
door vergelijking een indruk ontstaat van occupatiepatronen en ontwikkelingen tot op heden. In het veld wordt dit beeld
aangevuld met eigen waarneming.
Vervolgens worden per kern en in het buitengebied de objecten die aan de eerder genoemde criteria voldoen geregistreerd.
Elk rapport omvat de volgende onderdelen. Na Woord Vooraf en Werkwijze en Criteria wordt de historische karakteristiek beschreven met landschap en neerzettingen.
Dan volgt een karakterisering der objecten, bouwvormen en typen (boerderijen, woonhuizen, openbare gebouwen etc).
Dit alles wordt afgesloten met de objectgegevens, geordend naar adres en huisnummer (even, oneven).
Tenslotte volgt de literatuur.
Bijgevoegd worden kaarten 1: 10.000 en indien nodig deelkaarten van de dichtbebouwde kernen. Op de kaart 1: 10.000
worden aangegeven:
geïnventariseerde objecten met cultuurhistorische betekenis (zwarte stip) - beschermde monumenten (zwarte stip
met cirkel)
straatnaam en huisnummers
gemeentegrenzen
dijken, waterlopen en steilranden
oude wegenpatronen en oude akkerbodems met een humusdikte van minimaal 50 cm. (globaal aangegeven).
Beschermde stads- en dorpsgezichten, alsook landgoederen worden eveneens aangegeven.
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4. Historische karakteristiek van boxmeer
4.1. Landschap
De gemeente Boxmeer omvat de dorpen Beugen met de buurtschappen Haart, Werveld, Heibroek en Startwijk, Boxmeer
en Sambeek met Heikant. De vroegere buurtschappen Hollensteeg, Overbiest en 't Zand zijn vrijwel geheel in de
bebouwde kom van Boxmeer opgenomen. Sambeek was tot 1942 een zelfstandige gemeente.
De gemeentegrens aan de noordzijde ligt iets ten zuiden van de weg Haps-Oeffelt-Gennep, de westgrens wordt gevormd
door de Weijersgraaf ten westen van de spoorlijn Nijmegen-Venlo, de Oplosche Molenbeek en de Oeffeltse Raam. De
zuidgrens ligt even ten zuiden van de Sambeekse Uitwatering en de Sint Jansbeek. De oostgrens wordt gevormd door de
Maas.
Boxmeer ligt met enkele andere Maasgemeenten in het overgangsgebied van de oostelijke Peelrand met heide- en bosgebied naar de Maasuiterwaarden.
Van west naar oost zijn er aanzienlijke hoogteverschillen van 13 a 15 meter NAP naar 10 a 12 meter NAP. De nederzettingen liggen veelal op de overgang van steilranden naar uiterwaarden. Verscheidene afwateringen lopen eveneens op de
gemeentegrens en op de overgang naar de uiterwaarden. De Grift, Sambeekse Uitwatering en Sint Jansbeek monden uit
in de Maas.
Het westelijke gedeelte van de gemeente bestaat uit landbouwgronden die in de jaren dertig ontgonnen zijn uit bos- en
heidegebied. We zien er gras- en akkerland, deels met houtwallen en ten westen van Sambeek en Boxmeer ook bosgebiedjes. Tussen Beugen en Oeffeit ligt het water- en moersgebied 'de Vilt', een in oorsprong oude Maasarm. Tussen de
heide-ontginningsgebieden en de Maasuiterwaarden ligt een oud, vermoedelijk middeleeuws, akkercomplex. De akkers
hebben een esdek met humuslaag van 10 cm of meer en zijn gevormd door eeuwenlange toevoeging van mest en plaggen
vanuit de potstal. De Maasbroekse Blokken en het Sambeekse Veld zijn de grootste akkergebieden. De uiterwaarden,
deels doorsneden met afwateringen hebben nog grotendeels de originele lijn- en blokvormige verkaveling, waarvan de
perccclsgrenzen begroeid zijn met meidoorn en sleedoornheggen, bekend als het z.g. Maasheggcnlandschap. De fraaiste
stukken liggen ten noorden van Boxmeer en ten zuid-westen van Sambeek: de Middelsteegsche Weiden, Boxmeerse Veld
en Regtersteegsche Weide.
Samenvattend kunnen de volgende landschapselementen worden onderscheiden:
a. de bebouwde kommen van de dorpen met erven en deels beplantingen.
Opvallend zijn de verspreid liggend kloosters met veelal grote kloosterparken;
b. de jongere heide-ontginningen met akkers en grasland en enkele bosjes;
c. oude akkergronden ontstaan door de potstalcultuur;
d. uiterwaarden met Maasheggenlandschap. Aparte elementen hierin zijn het voormalige kasteelterrein en het ziekenhuiscomplex. Bij Boxmeer en Beugen is de oude Maasbocht rechtgetrokken;
e. een aparte plaats neem 'de Vilt' in, een oude en deels verlande Maasarm en kleiput. Hier liggen ook oude akkerbodems.

4.2. Nederzettingen
Beugen, Boxmeer en Sambeek zijn op te vatten als middeleeuwse nederzettingen. Aannemelijk is dat er zelfs continue
bewoning heeft plaats gevonden vanaf de Romeinse tijd. De aanwezigheid van terrasgronden van de rivier vormde een
goede vestigingsvoorwaarde.
De eerste bedijkingen kwamen tussen 1000 en 1200 tot stand, bestaande uit omdijkingen van de dorpsgebieden, veelal
met voor- en achterdijk tegen het kwelwater uit de komgronden, en een zijdijk tegen overstromingswater stroomopwaarts.
Een doorlopende bcdijking werd gerealiseerd in de 14e eeuw toen de landheren interesse kregen. De oude bandijk langs
de Maas is tot Boxmeer te volgen. In de jaren 30 van deze eeuw is bij Boxmeer een rivierarm afgesneden in het kader van
de werkverschaffing. Later kwam er een stuw bij Sambeek. De oude akkerbodemcomplexen wijzen o.m. op de hoge
ouderdom. Sambeek en Boxmeer zijn dermate gegroeid na ca 1950, dat de kleinere buurtschappen nauwelijks meer herkenbaar zijn. Rond Beugen zijn Werveld, Haart, Heibroek en Startwijk nog als buurtschappen aanwezig.
Boxmeer heeft als oude marktplaats wat stedelijke trekken. Van der Aa beschrijft rond het midden van de vorige eeuw
nog verscheidene buurtschappen en wijken. Over het dorp zelf zegt hij: 'zeer uitgestrekt in de lengte, bestaande het voor-

naamste deel in een regte doorgaande met keisteenen bevloerde straat, ter wederzijde bezet met zindelijk gebouwde huizen. Buiten den straat, in zonderheid naar de Maaskant, staan ook zeer fraaje huizen, benevens het kasteel'. Van de Aa
noemt verder nog de aanwezigheid van katoendrukkerijen en bierbrouwerijen.
Nog steeds staat er uit cultuurhistorisch oogpunt belangwekkende bebouwing in Boxmeer, met name aan de zijde van de
Maas. Zowel in Boxmeer als Sambeek ontstonden niet-agrarische buurten. Het kasteel van Boxmeer als bestuurlijk centrum zal zeker tot de groei van het dorp hebben bijgedragen. De kern is een z.g. baandorptype. De vorm is door latere
ontwikkelingen echter aangetast. Op de oude akkergrondcn werden na de oorlog nieuwbouwwijken gebouwd.
Boxmeer kon tevens profiteren van de aanleg van de spoorlijn Venlo-Nijmegen, die in 1883 voltooid werd. In 1942 werd
Boxmeer uitgebreid met de gemeenten Beugen en Sambeek. Sambeek bezit nog het voormalige raadhuis.
Boxmeer en Sambeek zijn de primaire kerkdorpen ontstaan in de vroege middeleeuwen. Beugen is als secundair kerkdorp
een latere afsplitsing. Omdat het gebied van Boxmeer niet in Staatse handen was zijn er in de generaliteitsperiode, evenals
in de buurgemeentes, kloosters gevestigd. Als katholieke enclave was het een religieus centrum. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 leidde nog eens extra tot religieuze bouwactiviteiten in het vanaf de 15e eeuw een druk
bezochte bedevaartsoord.
Sambeek is een straatdorp. De lintbebouwde straat loopt parallel aan de Maas. Ook hier zijn nog steeds verscheidene
belangwekkende huizen en andere gebouwen te zien, naast de oude kerktoren en kloosters.
Beugen met het Vrijthof is een vrij gaaf voorbeeld van een schildvormige kern met drenk- en brandkuil in het midden.
De Werveld, bestaande uit Hoog- en Laag Werveld, is gelegen tussen het halvemaanvormige 'De Vilt' en de Graaf. Er
staan verscheidene oude boerderijen. Van de Haart is vrijwel alleen de structuur nog aanwezig als oude akkernederzetting
op de grens van de heidgrond en De Vilt. Heibroek is door de nieuwe snelweg verbrokkeld.

4.3. Karakteristiek van de objecten, bouwvormen en bouwtypen.
Woonhuizen
In Boxmeer is nog een aantal woonhuizen uit de 17e eeuw bewaard gebleven of althans onderdelen daarvan. Karakteristiek voor Brabant is Steenstraat 92 uit 1669, een zogenaamd Kempens verdiepingshuis, met aan de voorzijde een verdieping en aan de achterzijde een veel lager aflopende dakvoet zonder verdieping. De nokrichting loopt evenwijdig aan de
straat. Rond 1840 is de gevel bepleisterd en voorzien van empire-vensters met bladvormige zwikken. Kempense verdiepingshuizen hebben aan de achterzijde veel langere spantbenen in de kap of extra spantbenen. 17e Eeuws is misschien
Sasse van IJsseltstraat 33, 'de Spieker', eveneens met veel lagere dakvoet aan de achterzijde maar zonder verdieping aan
de voorzijde. Mogelijk 17e eeuwse elementen bevatten Sasse van IJsseltstraat 11-13, eenvoudige arbeiderswoningen
onder gemeenschappelijk zadeldak. Een gedeelte kan ook als bedrijfsruimte bedoeld zijn. Steenstraat 56 is een voorbeeld
van een 17e eeuws huis met topgevel in gezwenkte vorm.
De oudste huizen hebben muren van veldovensteen, veelal gemetseld in kruisverband met klczorcn. De muren zijn balkdragend met gesmede muurankers. De kap bestaat uit houten spanten. In de 18e eeuw zijn vergelijkbare bouwtypen te
vinden, door latere wijzigingen echter vaak niet meer herkenbaar. In plaats van de 17e eeuwse kruiskozijnen komen
schuiframen met kleine roedenverdcling. Steenstraat 26 en 32 hebben een in- en uitgezwenkte topgevel, die in de late 19e
eeuw met sierpleisterwerk zijn verfraaid. De bijgebouwen aan de Vcerstraat met gezwenkte topgevels zijn eveneens 18e
eeuws. De villa Zandpaadje 9 is geheel in stijl van de late 18e eeuw, ca 1780, in Lodewijk 16e stijl met festoenen, pilasters
e.d. Vergelijkbaar is het uit 1782 dagtekenende gedeelte van het voormalig kasteel van Boxmeer aan de Veerstraat. Eenvoudigere huizen uit de 18e eeuw zijn Van Coothstraat 26 met klezoorverband en bakstenen profielfries, Dorpstraat 3-5
in Beugen, Grotcstraat 46 met bakstenen zijtopgevcl, Grotestraat 2, in de vorige eeuw gebosseerd bepleisterd, en Veerstraat 22 met pilasteringang en kroonlijst.
In feite gaat het traditionele bouwen door tot ca 1870. De kleine roeden verdel ing maakt nu plaats voor het zesruitsschuifraam en gevelbepleistering wordt steeds meer toegepast. Het klezoorverband verdwijnt. Van Coothstraat 4 uit ca 1840
heeft een empiregevel met waaiervormige zwikken bij de ramen en deurbovenzijden. Kerkpad 2 en 't Zand 15 uit ca 1850
zijn vergelijkbaar. Rond ca 1870 zien we vaak raamtypen met afgeronde bovenhoeken.
In de latere 19e eeuw en begin 20e eeuw treden als gevolg van de industriële ontwikkeling enkele opvallende veranderingen op. De bakstenen en dakpannen worden nu machinaal vervaardigd en krijgen een gladder en strakkere vorm. De
zesruitsramen worden nu vervangen door T-ramen. Voor de oud Hollandse dakpannen komen een aantal nieuwere machinale typen in de handel zoals de kruispan, muidenpan, tuile du nord-pan en de verbeterde Hollandse pan. Opvallend is het

10

gebruik van geglazuurde dakpannen zoals bij Grotestraat 32. In plaats van de gesmede muurankers komen gegoten sierankers en getrokken ijzerstaven. Rond de eeuwwisseling komt het mansardedak zoals bij Carmalietenstraat 13-15.
Uit ca 1880 zijn o.m. Grotestraat 60 met gebosseerd gepleisterde gevel met stucomlijstingen en kuiven bij de ramen en
deur en de fraaie villa's Steenstraat 1 en 3. Risaliserende gevels als bij Veerstraat 19 komen voor. Rond de eeuwwisseling
en in het begin van de 20e eeuw komen vaak gevels voor met siermetselwerk, zoals spekbanen en in de boogvullingen:
Carmelietenstraat 20, Dorpsstraat 23-25 en Grotestraat 24. Soms komen uitkragende dakkapellen met art deco decoratie
voor als bij Kerkplein 15-17. Luiken worden soms vervangen door rolluiken. In de jaren 20 en 30 komen elementen voor
van de z.g. Amsterdamse School met baksteenversiering in reliefvorm zoals bij van Coothstraat 44, Sambeekseweg 6,
Spoorstraat 51-55 en Veerstraat 6.
Volkswoningbouw uit ca 1930, deels met topgevels, is Sint Anthonisweg 10-66. In de jaren 40 en 50 wordt vaak nog
traditioneel en zelfs historiserend gebouwd zoals in de Nassaustraat en Oranjestraat, Zandpaadje 1-3 en de van
Coothstraat 18 uit ca 1940 met in- en uitgezwenkte topgevel. Meer op de landelijke bouwvorm geïnspireerd is villa 'Niadomo' Grotestraat 1 met samengesteld rieten dak.
Boerderijen
Het woonhuisdeel van de boerderij volgt in grote lijnen de ontwikkelingen van het dorpswoonhuis in het algemeen, zoals
hierboven beschreven. Het bedrijfsgedeelte heeft een meer eigen ontwikkeling. Uit de 17e eeuw zijn enkele boerderijen
bewaard gebleven. Opmerkelijk is Veerstraat 34 met zolderverdieping en middenlangsdeel met korfboogingang. Bij
Oude Waranda 10 is enig oud muurwerk herkenbaar, wellicht nog van het kasteel Hatendonk. De langsdeelboerderij Oude
Waranda 1 met hoog schilddak kan nog 17e eeuws zijn. Kerkplein 9 en 13 in Beugen dateren uit de eerste helft van de
17e eeuw. Nr. 9, onderkelderd en met 6 traveeën is van een voormalige T-boerderij met inwendig vier paar krommerspanten met gestoken telmerken. Nr. 13 heeft nog oorspronkelijke kruiskozijnen. De later bepleisterde langgevelboerderij
Zandsteeg 4 kan eveneens nog uit de 17e eeuw zijn. In aanleg 18e eeuws is Dorpsstraat 42 met bakhuis en losse langsdeelschuur (of Vlaamse schuur), de voormalige T-boerderij Grotestraat 61 en Hoge Startwijk 3-5 'de Beetenstee' uit
1779. De 'Eiken Hoeve' Dorpsstraat 49 uit 1768 heeft een binnenplaats met korfboogingang.
De boerderijen uit de 17e en 18e eeuw bestaan uit een driebeukig houten gebint waarop een een spantenkap of een sporenkap. Het dak is gedekt met stro of riet, vaak met pannen voet. De dakvoet is aan de achterzijde beduidend lager dan
aan de voorzijde. Het woonhuis kan balkdragcnde muren hebben. Tot ca 1880 blijft deze constructie gehandhaafd met
allerlei variaties zoals lang,- kortgevel en T-boerderij typen. Kenmerkend is de potstal met dwars- of langsdeel. Vergelijkbaar zijn de boerderijen Grotestraat 47, een T-boerderij uit 1850 met mogelijk oudere kern, Hoge Startwijk 1 met
Vlaamse schuur onder hoog schilddak en bakhuis, de T-boerderij 't Zand 1, Voordtstraat 5 met bakhuis en Dorpsstraat
45 met een wat stadser karakter in de detaillering met koetshuis, hardstenen stoep en jugenstil sierhek. Molenveldweg 2
is een zeldzaam worden voorbeeld van een kleine eenvoudige kortgevelboerderij. De linkerkamer aan de voorzijde heeft
als weefkamer dienst gedaan.
Na ca 1880 komt ook bij de boerderijbouw de invloed van de industrialisatie met andere typen dakpannen en bakstenen.
De gebintconstructie verdwijnt en maakt plaats voor balkdragende en verankerde muren. Ook in de bedrijfsvoering
komen veranderingen: de potstal maakt plaats voor de grupstal. In de 20e eeuw komt het mansardedak in de mode zoals
bij de T-boerderij Graafschedijk 1. Dorpsstraat 36 uit ca 1910 heeft een gedetailleerde gevel met baksteenversiering. In
de jaren 40 en 50 is er soms een teruggrijpen naar traditionele vormgeving zoals bij Van Coothstraat 2 'de Ossekop' uit
1948.
Industriële gebouwen
Het oudste bedrijfsgebouw is vermoedelijk het ruïneuze bijgebouw van Grotestraat 60 onder wolfsdak met bakstenen
muren en rondboogvensters. Gaver is Molenstraat 24 uit 1868, een bovenkruier-molen op belt. Uit ca 1850 is de molenromp aan de Adriaal van Ostadelaan, een voormalige bovenkruier. De molenromp Grotestraat 104 A uit 1903 is in opzet
eveneens vergelijkbaar.
Opmerkelijk zijn enkele woonhuizen annex bedrijfruimte die nog een beeld geven van de pré-industriële periode zoals
Dijkstraat 5 uit ca 1870 in een landelijke situatie, met inrit onder korfboog en de iets jongere Dorpsstraat 19 en Grotestraat
73. Uit ca 1920 dateert Burgemeester Verkuylstraat 4. Burgemeester Verkuylstraat 7-9 herbergde in het begin van deze
eeuw een sigarenmakerij. Haaks op het woonhuis van Boxmeerseweg 54 is een carrosserie en timmerbedrijf uit 1912.
Stationsweg 20 is een fraai 2-laags bakstenen fabrieksgebouw annex woonhuis met karakteristieke rondboogramen en
ijzeren roedenverdeling. De zijtopgevel heeft een rondboogfries. Van de fabriek Heistraat 8 uit ca 1930 rest nog de hoge
ronde bakstenen schoorsteen.
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Gaaf bewaard is het op de rijksmonument geplaatste stationsgebouw van Boxmeer. Het behoort tot de type-groep Hemmen-Dodewaard/Venray gekenmerkt door de rond de eeuwwisseling typische schilderachtige asymmetrische compositie,
met ingangsloos hoofdblok, dat de woning van de stationchef bevat met een opkamer in de zijvleugel. Er is veel aandacht
voor het detail en toepassing van natuursteen.
Openbare gebouwen
Grotestraat 72 is het voormalige raadhuis van Sambeek uit ca 1930 in traditionele vormgeving met bordes en trappen en
kruisvensters. Zeldzaam in zijn soort is het kantongerecht Steenstraat 59 uit ca 1850 met bakstenen, risaliserende gevel
en rondboogvensters. Een tweetal schoolgebouwen uit de naoorlogse periode kan hier nog genoemd worden. Dorpsstraat
38-40, thans gemeenschapshuis, uit ca 1950 heeft een eenvoudige bakstenen gevel en zadeldak. Het Elzendaalcollege in
de Bilderbeekstraat, uit ca 1960, is vrij traditioneel gebouwd met opvallend glazen portaal.
Kerkeüjke gebouwen
In Sambeek staat aan de Grotestraat nog de middeleeuwse kerktoren uit 1486-1532, na oorlogsschade gerestaureerd in
1959-60. De R.K.kerk ' St. Jan de Doper', zelf uit 1950, is gebouwd in neoromaanse stijl. Er is een atrium met rondbogen.
De pastorie uit ca 1880 heeft een bakstenen pilastergevel en leien schilddak. In Boxmeer staat de H.Petruskerk uit 1952
van architect H.Valk, eveneens na oorlogschade gebouwd. Het is een basilikale kerk met torenfront opvallend door
gebruik van kloostermoppen. Het interieur bevat diverse oudere elementen uit de vroegere kerk zoals een eiken oxaal uit
1634 en een drietal klokken uit de 15e eeuw. Op het kerkhoferachter bevindt zich een calvariekruis met corpus, een beeldengroep van St Anna te drieën, enkel grafzerken uit de jaren 30 en twee mogelijk 17e eeuwse hardstenen kruisen. De
pastorie en het parochiehuis aan het Kerkpad zijn ontworpen in Bossche Schooltrant rond 1955.
De R.K.kerk van Beugen uit ca 1950 is van architect H.C. van de Leur, met 19e eeuws koor. Het is een driebeukige neogotische kruiskerk met 3-ledige vierkante toren met spits. De toren is een reconstructie van de in 1944 vernielde middeleeuwse voorganger. De 17e eeuwse koorsluiting bleef behouden. Inwendig is er o.m. een neogotisch altaar en calvariegroep uit de 17e eeuw. De pastorie met aardig gedetailleerde gevel, dateert uit 1872. Het achterliggende kerkhof heeft een
neogotische kapel met crypte, vermoedelijk van architect P. Cuypers. Verder staan er diverse grafmonumenten waaronder
neogotische en een tiental hardstenen kruisen uit de eerste helft van de 17e eeuw.
Opvallend in Boxmeer is een aantal kloosters of voormalige kloostervestigingen. Het oudste klooster is het Carmelietenklooster aan de Steenweg, dat in 1652 gesticht is. Uit de begintijd stamt het kloostergedeelte aan de Steenweg met gewelfd
poortgebouw in klassicistische stijl. Latere vleugels, waardoor een soort carré is gegroeid, stammen uit 1707 met opvallen
gebruik van natuursteenomlijstingen. De achterbouw is uit ca 1920.
Veel kloosters in het Maasgebied zijn begonnen vanuit een landhuis of herenhuis en zijn vandaaruit uitgebreid. Het Carmelitessenklooster aan de Dr.Peelenstraat is in 1682 gesticht in het oudere huis 'Elzendael'
In de 18e eeuw is dit klooster aanzienlijk uitgebreid met o.a. een kapel. Een nieuwere vleugel dateert uit 1898. Fraai uitgevoerd zijn de gemetselde poortingangen aan de straatzijde. Het voormalige klooster' de Wijer' aan de Raetsingel startte
in een omgrachte herenbehuizing, waarvan een huis met gezwenkte gevel bewaard is gebleven. Uit de 18c eeuw dateert
ook het dwarshuis aan de Weverstraat met monumentale ingang. Uitbreidingen, met o.m. schoollokalen dateren van ca
1900 en de jaren 30. Een in neoromaanse stijl uitgevoerde kruiskapel is gebouwd rond 1950. In het voormalige kasteel
van Boxmeer aan de Veerstraat vestigden zich de Zusters van Julie Postel in 1889. In het complex bevinden zich nog
delen uit de 17e en 18e eeuw, waaronder het rijk gedetailleerde huis uit 1782 en in de kern nog 17e eeuws en 18e eeuwse
het bijgebouw aan de straatzijde met gezwenkte gevel.
Van jongere datum zijn de laat 19e eeuwse kloosters Hagelkruisstraat 19, 'Mariahof' uit 1885 met schoolcomplex, het
klooster van de Monialen Redemptoristinnen, Grotestraat 71 uit ongeveer dezelfde tijd en het Catharinaklooster, Torenstraat 41 van rond de eeuwwisseling. Het zijn in hoofdzaak tamelijk sober uitgevoerde bouwwerken met bescheiden metselwerkversiering, neogotische kapellen en kloostertuinen.
Behalve de grotere kerken en kloostercomplexen heeft Boxmeer enkele kleinere objecten van betekenis voor de geschiedenis van de devotie en religie. Uit de 18e eeuw dateren de kapel van Sint Jan Ncpomukaan de Veerstraat, een zaalkerkje
met gezwenkte topgevel en klokketorentje en de achthoekige Sint Rochuskapel aan de Beugenseweg. Dat de traditie van
kapellenbouw is steeds in ere gebleven blijkt uit de wegkapel aan de 1984, op vijfhoekige plattegrond en bakstenen topgevel.
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Aan de Beugenseweg hoek Frans Halsstraat staat een bronzen H.Hart beeld uit 1930 van Frans Linder gegoten door de
Düsseldorf Bronzebildgiesserei. Aan de Sint Janslaan staat een wegkruis met corpus uit ca 1930. Uit dezelfde tijd is de
bedeplaats aan Het Zand met bakstenen altaar. De situatie met oude lindebomen dateert tenminste uit de eerste helft van
de 19e eeuw.
Behalve de eerder genoemde kerkhoven bij de parochiekerken zijn er nog het R.K. kerkhof aan de Hoogeweg met calvariekruis, 19e eeuw grafmonumenten waaronder een pastoorsgraf uit 1874 en opvallend veel gietijzeren graven uit het
begin van deze eeuw. Aan de Carmelietenstraat is rond 1890 een kerkhof aangelegd waarbij enkele oudere zerken werden
overgeplaatst. Er zijn o.m. pastoorsgraven, rijk gebeeldhouwde kindergraven, gietijzeren kruisen en een herdenkingszuil
voor de tweede wereldoorlog.
Van de andere kerkgenootschappen is de N.H. zaalkerk uit het begin van de 19e eeuw met pastorie in empiretrant vermeldenswaard.
Diversen
Vanwege de centrumfuncties van Beugen, Sambeek en vooral Boxmeer zijn er van ouds winkels en horecabedrijven.
Winkels, meest gecombineerd met een woongedeelte, zijn alleen uit het begin van deze eeuw bewaard gebleven. Bij winkel-woonhuis Veerstraat 15 met topgevel en Steenstraat 42-44 zijn toepassingen in de pui van Art-deco elementen. Het
jongere Steenstraat 54 met trapgevel heeft meer neorennaissance kenmerken. Bij Grotestraat 57 en Steenstraat 57 is baksteenversiering toegepast. Opmerkelijk is Steenstraat 96 uit ca 1925, gebouwd als warenhuis met pilastergevel.
Het oudste horecabedrijf is vermoedelijk hotel-café Posthuis uit ca 1730. Het is een Kempens verdiepingshuis. Steenstraat
52 hotel Riche, onder schilddak en gebosseerd gepleisterde gevel is in aanleg uit de eerste helft van de 19e eeuw. Uit het
4e kwart van de 19e eeuw is het hotel 'De Boomgaard' met neorennaissance en Jugendstil toepassingen. Gaaf in zijn soort
is 'de Gouden Leeuw' uit ca 1915 met een symmetrische gevel van 9 traveeën en rondboogvensters. Uit de jaren 3o dateren Sambeekseweg 23 en Grotestraat 87, de laatste met een merkwaardige vijfhoekige uitbouw op de hoek.
Artefacten
Een bijzonderheid is de gietijzeren pomp aan de Steenstraat hoek Sasse van IJsselstraat uit ca 1900. Diverse huizen hebben een ijzeren sierhekje als aflsuiting van een voortuin zoals bij Sambeekseweg 2 en 33, Stationsweg 2-8, de boerderij
Dorpsstraat 36 met jugendstilhek, Dorpstraat 23 en Grotestraat 40,53 en 58. Toepassingen van hardstenen stoeppalen met
stangen of kettingen zijn te zien bij Dorpstraat 45, Kerkplein 10 in Beugel en Molenheideweg 2.
Bij Sint Janslaan 10 is een grote veldkei benut als stootsteen.
Groenelementen
Het bestand aan monumentale lindebomen in de gemeente Boxmeer valt op. Landelijk bekend is de duizendjarige linde
van Sambeek van ca 350-400 jaar van bijna 8 meter stamomtrek. Minder bekend zijn de dikke linde aan plaatse het Vrijthof in Beugen met een omtrek van 375 cm, de lindegroep rond de bedeplaats aan 't Zand, de lindebrink bij Dorpsstraat
53, de snoeilindes rond het kerkhof aan de Carmelietenweg en de zomerlinde van 355 cm omtrek op het voormalige kasteelterrein aan de Veerstraat. Op verscheidene plaatsen is de linde, veelal als snoeilinde toegepast als erfbeplanting zoals
bij Hoge Startwijk 3-5, Kerkplein 1 en Dorpsstraat 3-5, Oeffeltse weg 23.
Werd de linde meestal aan de voorzijde van het huis of de boerderij aangeplant, de walnoot was bij uitstek de boom naast
of achter het huis: Dorpstraat 45 en Kerkplein 9 en de pereboom bij Hoge Startwijk 15.
De verschillende kloosters of voormalige kloosters hebben tal van bomen in tuin- en parkverband. Oude bomen zien we
bij de Wijer, het Catharinaklooster en het voormalige kasteelterrein. Een oude boomgaard staat bij het Carmelitessenklooster aan de Dr.Peelenstraat. Ook enkele grotere huizen hebben tuinen met opgaande bomen. Bij Grotestraat 67 staat
een Robinia en bij de St Janskerk in de Grotestraat een tweetal rode beuken van ca 3 meter omtrek. De Radioweg is een
fraaie beukenlaan, bij de Oude Waranda een eikenlaan. Op het kerkhof aan de Hoogeweg staat een oude beuk, een treurbeuk en een oude beukhaag. Als gevelbeplanting komt soms de wijnrank voor zoals bij Kerkpad 5 en de wingerd bij Kerkplein 13.
Cultuurvolgers zijn de soms spontaan op muren groeiende planten zoals varens. De zeldzame steenbreekvaren (Asplenium trichomanes) en muurvaren (Asplenium ruta muraria) vormt een weelderige vegetatie op de muur van het klooster
aan de Grotestraat in Sambeek. Muurvaren komt ook voor op het kerkhof Carmelietenstraat, Dorpsstraat 3-5, Hagelkruisstraat 2, Kerkplein 13 en Dr. Peelenstraat 6.
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In het landelijke gebied zijn de eerder genoemde maasheggen van landelijke betekenis. Naast de meidoorn komen diverse
andere boom- en struiksoorten in deze houtwallen voor, die als bronnen van inheems genenmateriaal bijzonder belangrijk
zijn. Opmerkelijk is een grote drenkpoel bij de Lage Startwijk met opgaande oude zomereiken.
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