Gemeentelijk monument
Bokt 19
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Redengevende omschrijving
Beschrijving
Het pand Bokt 19 is een Kempische langgevelboerderij die in oorsprong dateert van 1876. Het
linkerdeel van de boerderij is het originele stalgedeelte. Hier bevinden zich nog een authentieke
toegangspoort, een deur en enkele stalvensters. De gevels hebben een staand metselverband. Op
enkele plekken is de gevel voorzien van nieuw metselwerk. Het dak van het stalgedeelte is belegd met
grijze oude holle pannen, die hoogstwaarschijnlijk dateren van de bouwdatum. De kap is
hoogstwaarschijnlijk origineel.
Het rechterdeel betreft het woonhuis van de boerderij. Dit deel is in 1959 gemoderniseerd. De
voorgevel van het woonhuis heeft twee nieuwe vensters en de indeling op de begane grond is geheel
gewijzigd. Dit deel van de boerderij is voorzien van een nieuwe kap met oranje tuile du nord
dakpannen. Onder de nieuwe kap, op de zolderverdieping, is een leefruimte gecreëerd. De
wolfseinden van zowel het stalgedeelte als het woonhuis is bij deze verbouwing in 1959
rechtgetrokken tot topgevels.
Linkerzijgevel: Verschillende dakbedekking woning en bedrijf
Bronnen en aanvullende informatie:
J. Kuyper, Gemeente Atlas van de provincie Noord-Brabant, Leeuwarden 1865
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bokt
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Gemeentelijk monument
SCHOONHEID:
• Architectonische/ Kunstzinnige waarde:
Historische esthetica
Ontwerpdoctrine
Vormentaal, expressie
Toegepaste kunst De boerderij is representatief voor de landelijke bouwkunst in Noord-Brabant. De
kenmerken van de landelijke bouwkunst komen tot uiting in:
 de sobere uitstraling van het gebouw en bijgebouw;
 de splitsing in een woongedeelte ( ¼ deel) en stalgedeelte (¾ deel) geaccentueerd door de
schoorsteen op de brandmuur en de gevelopeningen;
 de gesloten dakvorm de ligging met de lange gevel evenwijdig aan de weg;
 ensemble van hoofdgebouw en erf.
• Authenticiteit:
Gaafheid, oorspronkelijk karakter
Hedendaagse belevingswaarde - De boerderij heeft, ondanks de vernieuwing van het woonhuis in
1959, haar karakter niet verloren.
• Context:
Ruimtelijke – en/of ensemblewerking De boerderij heeft is samen met de andere boerderijen een hoge
belevingswaarde voor de entree van het gehucht Bokt, dat een open, landelijke buffer vormt tussen
het stedelijk gebied van Eindhoven enerzijds en de gemeente Son anderzijds.
WETENSCHAPPELIJKE BETEKENIS
• Architectonische waarde:
Architectuur- of kunsthistorische betekenis
Bijzondere constructie
• Zeldzaamheid:
Typologische zeldzaamheid
Ecologische zeldzaamheid
• Archeologische betekenis Het pand ligt in een archeologisch verwachtingsgebied.
• Stedenbouwkundige en landschappelijke markering:
Stedenbouwkundige en/of geografische betekenis
CULTUURHISTORISCHE WAARDE
•Stadshistorische betekenis:
Herkenbaarheid van de historische ontwikkeling van de stad:
sociaal, economisch, bestuurlijk, religieus, cultureel etc.,
verhaal van de plek De boerderij is medebepalend voor de herkenbaarheid van de agrarische
ontwikkeling van het gebied en is een voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de boerderij.
De naam ’ten Boect’ wordt al in de 15e eeuw vermeld en duidt op de aanwezigheid van beuken. Bokt
maakte van oudsher deel uit van de gemeente Son en Breugel. In de jaren zestig was uitbreiding van
het grondgebied van Eindhoven noodzakelijk geworden, door de enorme expansie van het stadsdeel
Woensel. In 1972 werd het gehucht Bokt samen met Aanschot en Esp door Eindhoven geannexeerd.
Het heeft niettemin zijn agrarisch karakter behouden.
• Architectonische betekenis:
Representatief voor een bepaalde bouwtrant/type of techniek of werk van een belangrijk architect of
kunstenaar De boerderij op Bokt 19 is representatief voor een typische Kempische langgevelboerderij
met een langwerpig stalgedeelte. In de gevel van het bedrijfsgedeelte bevinden zich een authentieke
stalpoort en deeldeur, kenmerkend voor de bouwstijl van deze boerderijen in de tweede helft van de
19e eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw.
De verbouwing van het rechts gelegen woongedeelte is een logisch gevolg van de gewijzigde
woonbehoeften (ook van de bevolking op het platteland) na 1950.
• Context:
Historische samenhang met andere objecten De boerderij is een onderdeel van een ensemble van
boerderijen langs het historische lint van Bokt.
• Stedenbouwkundige en landschappelijke markering:
Herkenbaarheid van stedenbouwkundige ontwikkelingen en landschappelijke patronen Bokt behoort
tot het type flankakkerdorp. Het gehucht Bokt is ontstaan aan de rand van het beekdal rond een aantal
hoger gelegen akkers.
De boerderij draagt bij aan de herkenbaarheid van het kleinschalige historisch landschappelijk
patroon.
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