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In het hart van het ‘oude’ Ophemert wordt in 1948 het 

nieuwe huis voor de burgemeester gebouwd. Natuurlijk op 

een prominente plek tegenover het kasteel. De woning heeft 

de uitstraling en allure van een herenhuis met de erker, en 

daarboven het balkon, als fraai accent. De parkachtige en 

lommerrijke omgeving is door de jaren heen onaangetast 

gebleven. De tuin is heerlijk vrij en riant, en ook rondom is 

het groen prominent aanwezig. Het mag duidelijk zijn: dit is 

een toplocatie. Het koetshuis ernaast is gebouwd in 1926 en 

daarmee bijna honderd jaar oud. Koetsen en paarden gaat u 

er niet vinden. Wat u wel aantreft, is een complete tweede 

woning. Kortom dit aanbod is uitermate geschikt voor dubbele 

bewoning, mantelzorg, B&B of de combinatie wonen en werken. 

De grote tuin is daarbij makkelijk te splitsen. 

Twee woningen
De begane grond biedt een ruime, lichte en tuingerichte 

living, een separate eetkamer en een ruime keuken. Keuken 

en eetkamer kunnen eventueel met elkaar worden verbonden 

waarna een riante woonkeuken ontstaat. Het huis telt drie 

verdiepingen en een groot souterrain (stahoogte) met twee 

kelders en een berging. Op de tweede en derde verdieping, 

beide met vaste trap bereikbaar, zijn in totaal vier slaapkamers 

(mogelijk vijf) gerealiseerd. Verder is er een gezamenlijke 

badkamer. Het koetshuis heeft op de parterre een ruime 

woonkamer met keuken en bijkeuken. Er tegenaan staat de 

garage die eventueel met het huis kan worden verbonden. Op de 

verdieping een ruime overloop met slaapkamer en badkamer.

Eigen oprit, tuin en schuur
Vanaf de Molenstraat is er een lange oprit van grind (circa 60 

meter) naar het grote erf aan de voorzijde van de woning. Hier 

ziet u de vijver en volop parkeerruimte. Als u even verder rijdt, 

komt u bij het koetshuis. Achter de woning ligt een heerlijk 

vrije tuin met gazon, fruitbomen, kastanjebomen en natuurlijk 

mooie zitjes. Hier geniet u van de rust en van vogels die zingen. 

De naastgelegen garage is ideaal voor de auto, fietsen of 

opslag. 

Burgemeesterswoning met koetshuis
Molenstraat 20 te Ophemert

€ 975.000,- k.k.

Lommerrijk en 
riant wonen
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https://youtu.be/hWNTvnFo2ro


Ophemert ligt in de prachtige Betuwe aan de oever van de 

Waal. Tegenwoordig maakt het dorp deel uit van de gemeente 

West Betuwe. Ophemert kent een rijke geschiedenis waarin 

Kasteel Ophemert een prominente rol vervult. Het kasteel wist 

roerige tijden te doorstaan en is nog altijd een parel in het dorp. 

Ideaal is de ligging van het dorp, aan de rivier en op maar enkele 

kilometers van de A15 en Tiel met uitstekende voorzieningen.

Gemoedelijk en gezellig dorp
Ophemert heeft tegenwoordig ruim 1.600 inwoners en kent 

een bloeiend verenigingsleven. Regelmatig zijn er activiteiten 

in het multifunctionele centrum Huis Op Hemert. In het dorp 

is een basisschool; en voor alles wat iemand nodig heeft, zijn 

Geldermalsen maar vooral het eeuwenoude Tiel (eveneens aan 

de Waal met ruim 40.000 inwoners) dichtbij en ook met de fiets 

snel bereikbaar. Hier treft u alle mogelijkheden om uit te gaan en 

uitgebreid te shoppen. In Tiel is bovendien een ruim aanbod aan 

middelbaar onderwijs.

Landelijk en centraal
Aan het dorp grenst natuurgebied De Steendert met mooie 

plassen en natuurvriendelijke oevers. Een prachtig gebied om 

te recreëren. Op maar 3 km afstand ligt de A15 als centrale 

oost-west verbinding waardoor steden als ’s-Hertogenbosch, 

Utrecht en studentenstad Nijmegen snel zijn te bereiken. De 

twee treinstations in Tiel dragen verder bij aan een goede 

bereikbaarheid. En altijd dichtbij is de prachtige Betuwe met 

mooie routes om te fietsen, wandelen en te varen.

Ophemert, dorp met een kasteel

Kasteel Ophemert:
parel van het dorp
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Kenmerken
Aanvaarding In overleg

Soort woonhuis Voormalige burgemeesterswoning

Bouwvorm Bestaande bouw

Bouwjaar Woonhuis 1948, koetshuis 1926

Ligging In de dorpskern van Ophemert, tegenover het kasteel 

Bereikbaarheid  Ophemert ligt op slecht 7 km van Tiel en op 11 km van Geldermalsen 

Op maar 3 km van de A15 zijn steden als Den Bosch (30 km), Nijmegen 

(50 km) en Utrecht (46 km) goed bereikbaar.

Gebruiksoppervlakte wonen  264 m² + 68 m²

Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte 37 m² + 23 m²

Gebruiksoppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 4 m²

Gebruiksoppervlakte externe bergruimte 24 m²

Inhoud 952 m³ + 383 m³

Perceeloppervlakte: 2.825 m²

Aantal kamers 8 kamers, waarvan 5 slaapkamers 

 (mogelijk 9 kamers, waarvan 6 slaapkamers)

Aantal badkamers 2

Aantal verdiepingen 4

Bijzonderheden Dubbele bewoning aanwezig

Unique buying reasons (UBR) • Voormalige burgemeesterswoning met origineel koetshuis uit 1926;

 • Vrij en tuingericht wonen;

 • Schitterend gesitueerd tegenover Kasteel Ophemert;

 •  Volledig geoutilleerd koetshuis: ideaal voor verhuur, mantelzorg of 

kantoor aan huis;

 • Groot en lommerrijk perceel met lange oprijlaan en fruitbomen.

Globale gegevens
Woonhuis
Begane grond Hal, toilet, eetkamer/woonkeuken en woonkamer.

Souterrain Kelder met drie compartimenten.

Eerste verdieping  Overloop, twee slaapkamers, badkamer en slaapkamer annex badkamer.

Tweede verdieping  Overloop, slaapkamer en berging.

Koetshuis
Begane grond Hal, toilet, woonkamer, keuken en bijkeuken.

Verdieping Overloop, slaapkamer, badkamer en berging.

Tuin  Voortuin met oprit en parkeerplaatsen; achtertuin met terrassen, gazon 

en fruitbomen.
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Hal 
Vanaf de prachtige opgang ziet u de centrale entree met 

toegang tot de riante hal met daarin de meterkast en toegang 

tot het toilet. Prominent in het zicht is de fraaie trap naar de 

verdieping.

Indeling woonhuis

Begane grond
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Woonkamer
Heerlijke en ‘zonnige’ woonkamer dankzij veel binnenvallend 

daglicht en de karakteristieke erker. De kamer is ingedeeld in 

twee ruimtes met open verbinding. Prominent in het zicht is de 

houtkachel die is aangesloten op de centrale verwarming. De 

tuindeur zorgt voor directe toegang tot de achtertuin.
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Eetkamer en woonkeuken 
De eetkamer ziet u direct naast de keuken. Kiest u voor 

een grote woonkeuken? Dan kan de huidige eetkamer 

perfect worden samengevoegd met de keuken. De keuken 

met natuurstenen werkblad en spoelbak is compleet met 

koffiemachine, combi-oven, oven, vierpits gaskookplaat met 

wokbrander en vaatwasser.
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Kelder 
Grote kelder (stahoogte 2,08 meter) met diverse ruimtes 

geschikt voor meerdere doeleinden; met witgoedaansluitingen 

en hydrofoor.

Souterrain
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Overloop
Ruime overloop met toegang tot de drie slaapkamers en de 

badkamer. Vaste trap naar de tweede verdieping.

Drie slaapkamers
De eerste van drie, tevens de grootste slaapkamer, heeft 

een deur naar het balkon met tuinzicht. Ernaast de tweede 

slaapkamer met twee vaste kasten. Aan de overzijde van 

Eerste verdieping

de overloop de derde, eveneens royale slaapkamer met 

toegang tot de eigen (casco) badkamer. Alle aansluitingen zijn 

aanwezig.

Badkamer
De gezamenlijke badkamer beschikt over een wastafel, staand 

closet, ligbad en douche.
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Slaapkamer 4
Slaapkamer met dakkapel.

Overloop
Via vaste trap bereikbaar. Bijzonder ruim met veel daglicht en 

mogelijkheid voor extra slaapkamer.

Berging
Zeer grote U-vormige berging met vaste kasten en plek voor 

de cv-ketel (Vaillant, 2021).

Tweede verdieping
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Hal 
Eigen entree naar de hal met meterkast en toilet.

Woonkamer
Gezellige woonkamer met openslaande deuren naar de tuin.

Indeling koetshuis

Begane grond
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Keuken
Ruime keuken, voorzien van spoelbak, keramische kookplaat, 

oven en afzuigkap. Uitzicht over de tuin.

Bijkeuken 
Met open verbinding vanuit de keuken. Voorzien van wastafel en 

witgoedaansluitingen.

Garage
De garage wordt nu gebruikt als berging. Het is mogelijk om 

vanuit de bijkeuken een doorgang naar de garage te maken om 

deze als woonruimte of kantoor bij het koetshuis te betrekken.
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Overloop 
Met ruimte voor werkplek of logeerplek.

Slaapkamer
Ruime slaapkamer met deur naar badkamer.

Badkamer en berging
Nette badkamer met wastafel, toilet, douche en open verbinding 

naar berging.

Indeling koetshuis

Verdieping
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Voortuin
Pas na op het oprijden van de eigen oprit (grind) wordt de 

fantastische locatie duidelijk. De oprit loopt langs het huis 

door naar het koetshuis. Aan de voorzijde ziet u een vijver. Het 

ruime erf biedt voldoende parkeerruimte.

Achtertuin
Lommerrijk en passend bij de sfeer van deze 

burgemeesterswoning, met meerdere terrassen, gazon,

kastanjebomen, fruitbomen en diverse houten schuren.  

Bij dubbele bewoning is de tuin eenvoudig en logisch te 

splitsen in twee nog altijd grote achtertuinen.

Buiten

Garage/schuur
Praktische berging naast het koetshuis. Ideaal als garage voor 

de auto, of voor fietsen en opslag. Met cv-ketel (Intergas)
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Even een rondje door de tuin lopen, in de zomer een appel 

of peer plukken en in de herfst walnoten rapen. Of gewoon 

naar boven kijken, naar de grote oude bomen die je het gevoel 

geven in je eigen wereld te zijn beland, waarin rust, ruimte 

en vrijheid heersen. ’s Avonds voor het slapen nog even naar 

de dijk, kijken naar de zonsondergang. ’s Ochtends wakker 

worden met het gezang van vogels en de opkomende zon. 

Vanuit de woonkamer zie je soms een fazant schichtig de tuin 

oversteken, en in de winter kijkt een uil nieuwsgierig de keuken 

binnen. De natuur is altijd dichtbij, maar toch ben je midden in 

het dorp. Een huisarts en een restaurant op loopafstand. Een 

kapper naast de deur. Pruimen halen aan de dreef, of melk vers 

van de koe. Of gewoon even naar Albert Heijn, op nog geen 5 

kilometer afstand. 

Bewoners vertellen

De grote hoofdwoning, de prachtige tuin en het knusse 

koetshuis. Wat voor plannen je ook hebt, alles is mogelijk. Het 

koetshuis kan worden verhuurd zonder dat het iets afdoet aan 

de privacy. Maar een kantoor aan huis, een bed & breakfast, 

een mantelzorgwoning: ook dat behoort tot de mogelijkheden. 

Ook de locatie is centraler dan je in eerste instantie zou denken. 

Utrecht, Den Bosch, Nijmegen: allemaal bereikbaar in iets meer 

dan een half uur met de auto. Eindhoven, Amsterdam: nog geen 

50 minuten rijden. Station Tiel Passewaaij is nog geen kwartier 

met de fiets, en van daar ben je in 40 minuten op Utrecht CS. 

Wonen in een klein dorp betekent niet dat je bent afgesloten 

van de wereld.
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Bouwkundige gegevens
Structuur  De voormalige burgemeesterswoning bestaat uit een rechthoekige 

hoofdmassa met vier bouwlagen onder een zadeldak.

Fundering Het huis heeft een strokenfundering. 

Vloeren  De vloeren op de begane grond en eerste verdieping zijn deels holle 

baksteenvloer en deels hout. De tweede verdiepingsvloer is van hout. De 

keldervloer is van beton.

Gevels en binnenmuren De gevels zijn opgetrokken in een gemetselde spouwmuurconstructie.

Kap  Het zadeldak is gedekt met zwarte betonpannen en heeft zinken goten. 

De kap is in 2015 vernieuwd.

Ramen, deuren en kozijnen  De houten kozijnen en ramen zijn bezet met dubbele beglazing. Op de 

eerste (2020) en tweede verdieping (2015) zijn alle kozijnen en ramen, 

alsmede de dakkapel, vernieuwd en voorzien van HR++ glas.

Installaties en voorzieningen  De verwarming en warmwatervoorziening geschieden middels een 

 cv-ketel (Vaillant, 2021). Het huis is voorzien van 18 zonnepanelen.

Isolatie Het woonhuis is volledig geïsoleerd.

Bouwkundige staat en staat van onderhoud   Het woonhuis is in 1948 gebouwd volgens de toenmalige, geldende 

bouwregelgeving en verkeert in een goede bouwkundige staat en goede 

staat van onderhoud.

  De beoordeling van de bouwkundige staat en staat van onderhoud geldt 

op basis van visuele waarnemingen, gerelateerd aan de ouderdom van het 

object. Een uitgebreide bouwkundige opname valt nadrukkelijk buiten het 

kader van deze brochure. Dit behoort eventueel tot de onderzoeksplicht 

van kandidaat-kopers. Indien u een bouwkundige inspectie wilt laten 

uitvoeren, kunt u hiervoor met De Landerije een afzonderlijke afspraak 

maken.

Nutsvoorzieningen  De woning is aangesloten op gas, water, elektra, riolering en binnenkort 

glasvezel.
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Kadaster
Kadastraal bekend gemeente Ophemert, sectie G, nummer 1768, groot 2.825 m².

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 8 augustus 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Ophemert
G
1768

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: De Landerije
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Plattegronden

Begane grond 
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Plattegronden

Eerste verdieping
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Plattegronden

Tweede verdieping

40



Plattegronden

Souterrain
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Plattegronden

Begane grond bijgebouw
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Plattegronden

Eerste verdieping bijgebouw
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Bestemming
Het object valt als onderdeel van de gebouwde omgeving 

onder het vigerende bestemmingsplan. Het is raadzaam 

om bij de desbetreffende gemeente informatie in te winnen 

over eventuele door u voorgenomen (ver)bouwplannen en 

eventueel geplande ontwikkelingen op het gebied van de 

ruimtelijke ordening: gemeente West Betuwe,  

Van Dam van Isseltweg 4, Geldermalsen, tel. 0345 72 88 00,

e-mail gemeente@westbetuwe.nl, internet www.westbetuwe.nl.

Bezichtiging
Bezichtigingen vinden uitsluitend plaats in overleg met De 

Landerije. Na de bezichtiging stellen wij het op prijs binnen 

enkele dagen de reactie van u of uw NVM-aankoopmakelaar 

te mogen vernemen, zodat wij de eigenaar over de uitkomst 

kunnen informeren.

Algemeen

Bankgarantie of waarborgsom
Zodra er sprake is van een definitieve koopovereenkomst (de 

vervaldatum van de ontbindende voorwaarde(n)), wordt van 

de koper een bankgarantie c.q. waarborgsom verlangd ad 10% 

van de koopsom.

Disclaimer
Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Desondanks 

kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de 

volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie in deze 

brochure. De Landerije en diens opdrachtgever kunnen niet 

aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie 

of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, 

zoals die in deze brochure worden weergegeven, kunnen 

derhalve geen rechten worden ontleend. © De Landerije.

Interesse? 
Neem contact op met:
Gernant Temminck
Register Makelaar

g.temminck@landerije.nl

088 - 00 44 2 44
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Postbus 218

4140 AE Leerdam

IBAN NL48RABO0140249648

BTW 8501.13.131B01

088 00 44 2 44

info@landerije.nl

Specialisten in Landelijk en Bijzonder Wonen

www.landerije.nl

KvK 51653427




