
Tussen Rijn en Lek 1970 3. - Dl.4 3 -7- De Stenen Poort te Houten. Aan de Van Tiellandtweg voor het perceel nr. 3, kadastraal bekendgemeente Houten, sektie A, nr. 487, is een poortgebouw gelegen,dat dateert uit de 16e eeuw. Het heet &quot;De Stenen Poort&quot; en is een van de weinige overblijfse-len van de beschermde boerderijen in ons gebied.Omringd door een gracht of brede sloot was het poortgebouw deenige toegang tot de boerderij, zodat de bewoners in vroegertijden beschermd waren tegen het platteland onveiligmakende lieden.Dit alles was een groot voorrecht. Lang niet iedere bewoner vaneen hofstede kon zich nl. op deze manier beschermen. Op deeerste plaats moest men hiertoe de toestemming verkrijgen van hettoenmalig bestuur. Dergelijke versterkingen konden namelijk weleens een bolwerk gaan vormen tegen de plaatselijke adellijkekasteelheren en tegen de landsheren.

Bovendien moest men weleen grootgrondbezitter zijn om zich de uitgave van de bouw vanzo'n poortgebouw te kunnen veroorloven. Men mag daarom geruststellen, dat dit bouwwerk van bijzondere betekenis is voor degeschiedenis van onze boerderijen. De afmetingen van de poort aan de voorzijde zijn uitwendig 5,50X 6,00 meter en inwendig 4,35 x 4,80 meter. De hoogte van dezijgevels bedraagt 5,00 meter. Het gebouwtje wordt afgedekt meteen zadeldak, gedekt met riet. De topgevel aan de voorzijde iseen trapgevel, welke aan de achterzijde vlechtingen heeft in hetmetselwerk. De hoogte tot de bovenkant van de rietvorsten is9,30 meter. De doorgangen hebben mooie geprofileerde omlijstingenen zijn tot in de boog gemeten aan de voorzijde 5,30 meter enaan de achterzijde 5,80 meter hoog. De naar de weg gekeerde zijdeheeft twee zware van eikenhout vervaardigde deuren. Boven dedeuren is

op een houten latei een gemetselde vulling aangebracht,waarin een blind rond venster. In de achterdoorgang is geen deurmeer. Daar is het gedeelte boven de latei dichtgeplankt met eikendelen, met daarin een deurtje om op de zolder te kunnen komen.




