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BESCHRIJVING

:

In de dorpskom van Ophemert gelegen voormalige boerderij met dwarsgeplaatst voorhuis
(T-boerderij), welke onder andere vanwege haar verhoogde ligging op de hoek van de
Molenstraat-Dorpsstraat beeldbepalend is.
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Erf met boerderij
Woonhuis
Herberg en eerste gemeentehuis Ophemert
ca. 1850
Wouterlood (volgens bevelschrift betaling)
Voormalige T-boerderij

Voorhuis
Het is een langwerpig bouwblok met twee bouwlagen, afgesloten met een schildkap waarop
gesmoorde oud hollandse pannen. Op elk nokeinde een gemetselde schoorsteen. Langs de
dakrand aan de voorzijde een uitkragende houten bakgoot; langs de overige dakranden
mastgoten. Symmetrisch ingedeelde bakstenen gevels, weke in kruisverband gemetseld zijn
met geknipte voegen. Hardstenen lekdorpels.
Voorgevel
Met vijf venstertraveeën; in de middelste bevindt zich de hoofdingang met getweeëdeeld
bovenlicht en met omtimmering welke boven de bovendorpel bovendien geprofileerd is en
op klossen rust. Paneeldeur met siersmeedwerk. Aan weerszijden, van persiennes
voorziene 6-ruits schuifvensters met afgeronde hoeken, waarboven in gele verblendsteen
uitgevoerde rollagen; eveneens met afgeronde hoeken. Op de verdieping zes op gelijke
wijze afgeronde vensteropeningen; de buitenste twee in de vorm van spaarvelden; de
overige drie zijn stolpramen.
Rechter zijgevel
Met twee vensterassen: met op de begane grond vernieuwde stolpramen met naar buiten
slaande gedrieendeelde bovenlichten en op de verdieping staande stolpramen.
Linker zijgevel
Is overeenkomstig de rechter gevel ingedeeld, behoudens de begane grond vensters welke
afgerond zijn (als voor) ; het rechtse overeenkomstig voor; het linkse is een klein staand
draairaampje.
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VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Dit voorhuis van een voormalige T-boerderij, is zowel op zichzelf wat betreft haar
geveldetaillering, als vanwege zijn bijzonder markante en verhoogde ligging op een
kruispunt van wegen het behouden waard. Het pand maakt deel uit van een te beschermen
dorpsgezicht.

