Lijst industrieel erfgoed per gemeente
Houten

’t Goy - Schalkwijk - Tull en ‘t Waal

Onderstaande lijst is een inventarisatie van industrieel erfgoed in de gemeente
Houten. De lijst wordt van tijd tot bijgewerkt, deze versie is van juli 2016.
⋅ Herenweg 1 - wagenmakerij, herbouwd in opdracht van M. Verweij (1949)
⋅ Standerdmolen 18/20 - vm graanmaalderij gm van de Coöperatieve
Landbouwvereniging Houten met gevelreliëf, verbouwd tot 3 multifunctionele
units (1959)
⋅ Stationserf 95/99 - vm treinstation gm, type der 5e klasse Staatsspoorwegen en
enige originele station aan de lijn Utrecht-Den Bosch; in 1935 gesloten en nu na
de verplaatsing in 2007 geëxploiteerd door Stichting Station op Wielen (18682007)

‘t Goy
⋅ Beusichemseweg 22 - doorrijschuur vm herberg ‘De Laatste Stuyver’, eind jaren
1990 gerestaureerd (zj)

Schalkwijk
⋅ Amsterdam-Rijnkanaal - dubbelsporige verstijfde staafboogbrug over het
Amsterdam Rijnkanaal - lijn Utrecht-Culemborg; brugpijlers oorspronkelijke brug
(1868 - 1976)
⋅ Brink - gietijzeren dorpspomp gm, laatste overgebleven pomp van de drie in
Houten (1884)
⋅ Lekdijk ong - dijkpaal Hoogheemraadschap (1829)
⋅ Overeind 51 - kaaspakhuis J. Duyts gm, met woning aan voorzijde (1882)
⋅ Overeind bij 84 - brandspuithuisje rm, in 1931 buiten gebruik gesteld (1879)
⋅ Pothuizerweg 4 - foeragebedrijf Vulto, vm 17e eeuwse korenmolen is gesloopt
in 1970 (zj)
⋅ Provincialeweg 69-70 - vm dijkhuis Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams
rm (1865) en dijkmagazijn met dienstwoning "De Heul" rm (1853)
⋅ Jhr Ramweg, rotonde bij Korte Uitweg 72 - transformatorhuisje gm PUEM
(1947)
⋅ Veerweg 2 - veerhuis Landlust (huidige vorm rond 1820)

Tull en ‘t Waal
⋅ Lekdijk 78 - “Oud Slikkerveer”, vm veerhuis rm met veerstoep naar Hagestein,
veer tot 1931 rm (16e-17e eeuw)
⋅ Waalseweg 80 - pompstation drinkwaterleidingbedrijf, recent uitgebreid (jaren
1950-2013)
Afkortingen:
vm- voormalig

iov- in opdracht van
zj- zonder jaartal

ong- ongenummerd
rm- rijksmonument

gm- gemeentelijk monument
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