Lijst industrieel erfgoed per gemeente
IJsselstein
Onderstaande lijst is een inventarisatie van industrieel erfgoed in de gemeente
IJsselstein. De lijst wordt van tijd tot bijgewerkt, deze versie is van juli 2016.
⋅ Abbink Spainkstraat 0 - transformatorhuisje PUEM (1949)
⋅ Achtersloot 24 - vm touwslagerij de Drie Vrienden, de touwbaan lag aan de
huidige Touwlaan; verbouwd tot woningen (1858)
⋅ Achtersloot 27 - schakelstation PUEM, ontwerp architect Schulte (1963)
⋅ Beneluxbrug - vaste brug over de Hollandsche IJssel, verbinding Beneluxweg;
periode wederopbouw (1963)
⋅ Benschopperstraat 2 - woonhuis met vm smederij (18e eeuw)
⋅ Benschopperstraat 39-41 - vm waag rm, nu o.a. VVV (1779)
⋅ Eiteren 2 - brugwachterswoning RWS, bij de IJsselbrug (1879)
⋅ Eiteren 18-20 - vm graanmaalderij met silogebouw van Piet Brokking, daarbij de
woning van de fabrikant (1923-1930- gestopt in 2009)
⋅ Havenstraat 37 - bedrijfspand/pakhuis (17e eeuw)
⋅ Hogebiezen 19 - gemaal van de Drie Waterschappen onder Ijsselstein; nu
woonhuis en schuur vm stoomgemaal en elektrisch gemaal uit 1923 (18841923)
⋅ Hogebiezendijk 21 - radio- en televisietoren, getuid en drie tuiblokken rm 'Prof.
mr. P.S. Gerbrandy-zendmast' naar een ontwerp van ir. A. Auer in opdracht van
Nozema (Ned. Omroep Zender Mij); de toren is 96 m en gerealiseerd met
glijbetontechniek, inclusief mast is ze 382 m geweest en later teruggebracht
naar 367 m (1958-1961)
⋅ Knollemanshoek - aan de Heeswijksekade de funderingsresten van de
voormalige Hoekse molen (16e eeuw/1805)
⋅ Lagedijk Zuid hoek Lekdijk - dijkmagazijn, ook opslag schotbalken Looijebrug
rm (rond 1860)
⋅ Lekdijk ong - markeringspalen en peilschaal Hoogheemraadschap scheidingspaal Hoogh. Lekdijk Boven- en Benedendams (19e eeuw) wachthuispaal met cijfer 1 (1e wachthuis Lekdijk Benedendams, 19e eeuw) markeringspaal 'IJsseldam' (jaren 1950) - peilschaal (nieuw geplaatst, van
elders afkomstig)
⋅ Looije Brug - een stenen boogbrug over de Enge IJssel, met muurankers met
uitsparingen voor schuiven keersluis, verbinding Lagedijk Zuid (1638)
⋅ Merkelbachlaan 5 - vm dienstgebouw in gebruik bij Nozema en de
Werelsomroep tot 1986; in 2000 omgebouwd naar appartementen in de wijk
Zenderpark (1953)
⋅ Poortdijk 11 - voormalige feestzaal uitspanning De Strik, nu kantoor (1903)
⋅ Poortdijk 13 - oorspronkelijke feestzaal uitspanning De Strik (18e eeuw?)
⋅ Utrechtsestraat 1-5 - drie voormalige personeelswoningen houtbedrijf Schilte
(1902)
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⋅ Utrechtsestraat 9 - voormalige opzichterswoning houtfabriek Schilte (1912)
⋅ Utrechtsestraat 16-18 - voormalig postkantoor met woning rm (1902)
⋅ Utrechtsestraat 50 - vm wagenmakerij, verbouwd tot winkelpand rm (eind 16e
eeuw)
⋅ Utrechtseweg 32 - Schilte houtbewerking, oud complex met diverse
bedrijfspanden: portierswoning, zagerij, freserij, schuurderij, machinegebouw
met schoorsteen, garagegebouw (vm droogstoof 1909) en elektrische zagerij
(1911), gelegen aan de IJssel; op schoorsteen en gevel van houtloodsen na,
bijna alles gesloopt en vervangen door nieuwbouw (va 1904)
⋅ Walkade 15 - vm griendschuur (2e helft 19e eeuw)
⋅ Walkade 17 - vm griendschuur (2e helft 19e eeuw)
⋅ Walkade 22 - vm hoepmakerij, het maken van hoepels van wilgentenen voor
tonnen, manden en matten; tevens opslagruimte griendindustrie; later o.a.
garage (eind 18e eeuw)
⋅ Walkade 50 - vm hoepmakerij (2e helft 19e eeuw)
⋅ Walkade 55 - opslag/pakhuis (2e helft 19e eeuw)
⋅ Walkade 73 - stellingkorenmolen De Windotter rm, in 1881 werd in een
bijgebouw een stoommachine geplaatst; in 1987 restauratie molen gereed
(1732)
⋅ IJsselbrug - stalen ophaalbrug met vast hameipoort over de Hollandsche IJssel,
verbinding IJsselstraat en Poortdijk, met brugwachtershuisje; beide zijn een
replica van de gesloopte brug en het brugwachtershuis uit 1907 (1972)
⋅ IJsselkade - vm laad- en loskade transportschepen (zj)
⋅ IJsselkade 9-10 - woning met bedrijfsruimte nabij loskade (1909)
⋅ IJsselstraat 2 - vm tolhuisje/branspuithuisje (1662)
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