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Monument 

De portiers
woning van 
het landgoed 
Houdringe is in 
1902 in opdracht I 
van de heer 
G.H.L. baron 
van Boetzelaer 
door de plaatselijke timmerman J. Termaaten 
gebouwd en is gesitueerd aan het begin van de 
fraaie lange rechte oprijlaan naar Houdringe. 
De toegang tot het perceel is vermoedelijk in 
het verleden 'afgesloten' geweest met een ketting 
(tussen twee natuurstenen palen), waaraan de 
woning zijn naam te danken zou hebben. Deze 
palen dragen nog de uitgehakt lettergrepen 
HOU en DRINGE. 

Het gepleisterde pand heeft aan de straatzijde 
een kelder met daarboven een opkamer met 
een aparte opgang met vijf treden tussen twee 
muurtjes naar een bordes en een voordeur. Op 
de muurtjes aan weerszijden van het bordes zijn 
twee bankjes aangebracht. Deze werden volgens 
overlevering wel eens gebruikt door passagiers, 
wachtende op de tram naar Utrecht / Zeist. 
De NW-gevel heeft een vooruitspringend 
middengedeelte (risaliet) met een ver 
overstekende rieten kap, die de eveneens rieten 

hoofdkap haaks snijdt. Aan de ZO-gevel 
bevindt zich een eenvoudige kleine uitbouw 
onder een lessenaardak, met pannen gedekt. 
Het pand is voorzien van verschillende vormen 
van ramen met roeden, waarvan weer enkele 
zijn voorzien van luiken. De kelderramen zijn 
aan de binnenzijde beveiligd met diefijzers. 
Kort na de Tweede Wereldoorlog heeft in 1945 
al een gedeeltelijke herbouw plaatsgevonden als 
gevolg van de opgelopen schade. 
De oorspronkelijke indeling is in de loop der 
jaren gewijzigd en bevat nu: entree, moderne 
keuken, woonkamer gecombineerd met de 
opkamer (de toegangsdeur is aan de binnenkant 
weggewerkt) en vloerluik naar de kelder. 
Op de Ie verdieping zijn een slaapkamer, 
badgelegenheid en een vide-achtige werk-
studieruimte boven de opkamer. 
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