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In de kom van Ophemert gelegen voormalige pastorie van Ophemert.
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Pastorie met koetshuis
Woonhuis
Pastorie met koetshuis
1845-1846 koetshuis 1887
C. Versteegh uit Leersum

Oude boom op het voorerf

Fors rechthoekig bouwblok met schilddak, waarop gesmoorde kruispannen. Op beide
nokeinden een gemetselde schoorsteen. Het rechthoekige bouwblok is aan de achterzijde
verlengd over de gehele gevelbreedte onder aflopend dakschild. De bakstenen gevels zijn
gemetseld in kruisverband en aan de voorzijde beëindigd met een bepleisterd fries,
waartegen ijzeren schragen, welke de bakgoot dragen. Gevelopeningen op de begane
grond met vernieuwde 6-ruits schuiframen; op de verdieping vernieuwde 4-getweeëndeelde
ramen. Alle afgesloten met strekken (aan de voorzijde verdwijnend achter het pleisterwerk)
en voorzien van bepleisterde lekdorpels.
Voorgevel met middenrisaliet met topgevel waarin een oeil de bouef. Langs de schuine
dakrand aan de rechterzijde een gepleisterde lijst; een piron op de nok.
In het portiek met witgepleisterde omlijsting (behoudens links) is een moderne ingangspartij
ingebracht. Daarboven twee verdiepingsramen met segmentbogen waarin een gepleisterde
diamantkop en met gemetseld boogveld. Aan weerszijden twee vensterassen als genoemd.
Zijgevel rechts met twee vensterassen; links in de gevel, ter plaatse van het uitgebouwde
geveldeel, een tweelichtsvenster; op de begane grond twee op ongelijke hoogten geplaatste
ramen.
Achtergevel met van links naar rechts een 6-ruits schuifraam en ter plaatse van een
voormalige deuropeningen eenzelfde schuifraam.
Haaks op het achtererf een oorspronkelijk los van het woonhuis staand voormalig koetshuis,
dat nu middels een klein uitbouwtje aan de achtergevel verbonden is.
Rechthoekig bouwblok met zadeldak, belegd met gesmoorde tuile du nord. Langs de
dakranden zijn houten waterborden en windveren aangebracht. Bakstenen gevels in
hoofdzaak gemetseld in kruisverband. Aan de straatzijde is een topgevel ingebracht als bij
het woonhuis.
In de kopgevels zijn de oorspronkelijke insteekluiken vervangen door 6-ruits draairaampjes
met driehoekige beëindiging. De kopgevel aan de linkerzijde heeft ter vervanging van de
voormalige ingang een moderne bredere ingang gekregen. Rechts hiervan een modern
liggend tweelichtvenster.
Lange gevel aan de achterzijde met getoogde gietijzeren stalramen met meerroedige
verdeling (de rechtse is vernieuwd) en voorzien van betonnen lekdorpels.
Kopgevel aan de voorzijde met rechts een moderne ingangspartij, links een gietijzeren raam
als genoemd.
MOTIVATIE

:

Fors rechthoekig bouwblok met statig aanzien gelegen in de kom van Ophemert en

daterend van rond de eeuwwisseling. Als voormalige pastorie van belang vanwege de
plaatselijke geschiedenis.
Hoofdvorm en aanleg zijn nog herkenbaar aanwezig ondanks enige wijzigingen.
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