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BESCHRIJVING

:

Het pand is gelegen op de hoek van de Oude Zandstraat en is georiënteerd op de
Pastoriestraat en toegankelijk via een bruggetje. Het pand ligt verhoogd.
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Michilia
Erf met boerderij, bruggetje
Woonhuis
Boerderij
1686 (volgens bewoner)
Hallehuis
Oude beuk op voorerf

Bruggetje met drie hardstenen pijlers en ijzeren stangen. In oorsprong vermoedelijk uit
baksteen opgetrokken en later bepleisterd boerderijtje van het hallhuistype met halfgesloten
uitkragende hooisteek. De rieten kap is een hoog opgaand afgewolfd zadeldak, welk op
enige afstand van de dijk waarneembaar is.
Voorgevel indeling kenmerkend voor dit type: met links de opkamer (stolpraam met
bovenlicht) boven kelder opening, waarnaast de opgekapte voordeur met getweeëndeeld
bovenlicht, rechts waarvan twee 6-ruits schuiframen. Geprofileerde lijsten, lijkend op
guirlandes, beëindigen de gevelopeningen. Een verdiepingsraam met middenstijl.
Opgeklampte luiken. alle kozijnen en ramen zijn vernieuwd.
Zijgevel links met ter plaatse van het voormalige stalgedeelte een halfrond gietijzeren
stalraam. Ter plaatse van de keuken onder opgetild dakdeel een moderne keukendeur en
een raam. Uiterst rechts in de gevel drie gekoppelde moderne deurpartijen.
Rechter gevel met voor door de dakvoet gaande terrasdeuren en drie gekoppelde
draairamen (modern). Een liggend stalraam met roedeverdeling.
Achtergevel met linkszijdig met houtdelen dichtgezetten hooisteek. Rechts een liggend
stolpraam. Vernieuwde deeldeuren.
MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Dit boerderijtje is in aanleg vermoedelijk 17e eeuws. Het valt met name op vanwege zijn
hoge kap, welke al op grote afstand waarneembaar is. Het pand ligt in de oude dorpskom
van Opijnen, op een terp. Ondanks wijzigingen, met name de kozijnen, is zijn
oorspronkelijke vorm en aanleg nog goed herkenbaar.

