Lijst industrieel erfgoed per gemeente
Montfoort

Linschoten

Onderstaande lijst is een inventarisatie van industrieel erfgoed in de gemeente
Montfoort. De lijst wordt van tijd tot bijgewerkt, deze versie is van juli 2016.

Linschoten
⋅ Dorpstraat 47 - vm pakhuis; nu werkplaats (ong 1910)
⋅ Korte Linschoten WZ 31 - molenstomp korenmolen De Hoop (1895/1925)
⋅ Korte Linschoten WZ 31 - kwakelbrug over de Korte Linschoten, voetgangers
verbinding M.A. Reinaldaweg en Korte Linschoten WZ bij nr 31 in ca 1930 als
vervanger van draaibrug
⋅ Liefhovendijk 2 - timmermanswerkplaats rm bij boerderij 'Liefhoven' (begin 19e
eeuw)
⋅ Nieuwe Zandweg 14 - tolhuisje / tolgaardershuisje rm t.b.v. aanleg Nieuwe
Zandweg (1838)
⋅ Noordlinschoterdijk 15 - Huis te Linschoten rm (va 1647), vm eigenaar o.a.
Utrechtse sigarenfabrikant Ribbius Peletier, nu St Landgoed Linschoten; op het
landgoed ook: ijskelder, timmerschuur (1919), speciaal is de beweegbare brug
van gietijzer voor voetgangers naar een ontwerp van Jan David Zocher jr. (19e
eeuw)
⋅ Weidepad 1-3 - stoomgemaal met machinistenwoning voor polder Rapijnen, nu
woonfunctie (1874)

Montfoort
⋅ Blokland 80 - transformatorhuisje REMU, replica van een oud brandspuithuisje
wat al omgebouwd was tot transformatorhuis en afgebroken was (begin 19e
eeuw-1992)
⋅ Havenstraat - de vroegere haven (gedempt in 1922) aangelegd vanaf de IJssel;
aan de waterzijde stonden veel pakhuizen ( de achtererven van de
Keijserstraat); de meeste zijn gesloopt
⋅ Heeswijk 79-81 - vm stoomgemaal met machinistenwoning gm; nu woonfunctie
monument het pand “Gemaal Heeswijk” (1880)
⋅ Heeswijk 101 - bedrijfspand voor Hans Snel veevoeders en Autex-Chemie (zj)
⋅ Heeswijk 137 - (opzichters?) woning steenfabriek 'De Nijverheid'(1913)
⋅ Heiliglevenstraat 1-3 - vm werk- woonhuis rm, pakhuis, fabriekspanden, oa
stoomvleeswarenfabriek, rijwielfabriek en tabakskerverij (18e eeuw)
⋅ Heiliglevenstraat 25 - vm garage van exploitant autobusdienst Montfoort-Utrecht
(1923)
⋅ Hofdijk 63 - vm villa steen- en lakenfabrikant J. van Frankenhuizen gm, nu huis
'Over-IJssel' (1880)

Afkortingen:
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zj- zonder jaartal

ong- ongenummerd
rm- rijksmonument

gm- gemeentelijk monument
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⋅ Julianalaan 3 - transformatorhuisje PUEM rm (1934)
⋅ Julianalaan 25-27 - vm directeursvilla steenfabrieken Kerkzigt en De Eersteling
(1874)
⋅ Mastwijkerdijk ong - vm brugwachterswoning (1920)
⋅ Molenstraat 27 - koren- en pelmolen De Valk op de vestingwal rm, opvolger van
molen uit 15e eeuw (1753)
⋅ Montfoortbrug - gietijzeren draaibrug over de Hollandse IJssel (1900/1950),
verbinding IJsseldam en Onder de Boompjes, met houten brugwachtershuisje
(1950)
⋅ Onder de Boompjes achter Hoogstraat 18 - pakhuisje/werkplaats (1912)
⋅ Schutsluis Montfoortse Vaart (1616-1770)
⋅ Verlengde Hoogstraat 21-41 - rij arbeiderswoningen van het vm
carrosseriebedrijf Van Rooijen (1911)
⋅ Verlengde Hoogstraat 14 - vm villa en kantoor directeur Carrosseriefabriek Van
Rooijen, o.a. carrosserieën voor autobussen (1907)
⋅ Willeskop 9 - vm directeursvilla steenfabrieken De Vlijt en IJsseloord (1874)
⋅ Willeskop 24 - transformatorhuisje PUEM (1927)
⋅ Willeskop 88 - vm directeursvilla Vlamovensteenfabriek M.P. Splinter N.V.,
gebouwd met stenen uit de fabriek die in 1974 is gesloopt (1928)
⋅ Willeskop 90 - vm steenovenschuur gm en bazenwoning Rijnsteenfabriek
IJsseloord (1905 resp. 1866)
⋅ Willeskop 98-112 - rij vm steenarbeiderswoningen (rond 1900)
⋅ IJsselplein 2 - vm graanpakhuis, in 1923 verbouwd tot woning (1905)
⋅ IJsselplein ong - schutsluis Montfoortse vaart (1616, huidige sluis 1770)
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