Lijst industrieel erfgoed per gemeente
Oudewater

Hekendorp - Hoenkoop - Snelrewaard

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

Hekendorp
⋅ Goejanverwelle 62 - smederij (zj)
⋅ Goejanverwelle 74 - schutsluis rm (14e/17e eeuw en later) met
sluiswachterswoning rm (2e helft 18e eeuw), verbinding IJssel en Grote
Wiericke (1366 gegraven)
⋅ Oostkade 8-9 - motorgemaal Groot Hekendorp met Stork dieselmotor uit 1919,
machinistenwoning is herbouwd in 1962 (zj)

Hoenkoop
⋅ Damweg 13-15 - gemaal van Benschop, machinebehuizing en
machinistenwoning, het stokershuisje is gesloopt (1871)

Oudewater
⋅ A Amsterdamseveer 1-2 - vm hennepschuur, opslag voor de touwnijverheid; nu
woonbestemming (1876)
⋅ Arminiusplein 10 - transformatorhuisje gm GEB Gouda (rond 1930)
⋅ Arminiusplein 12 - bedieningshuisje met weegbrug rm, gefunctioneerd tbv de
bevrachting van scheepvaart op de Hollandsche IJssel (rond 1930)
⋅ Biezenpoortstraat 2 - vm stenen baanschuur rm en woonhuis van de familie
Van der Lee (1818)
⋅ Biezenwal 5-7 - pakhuis met woonhuis in zelfde stijl voor vm vervoersbedrijf; nu
woonfunctie met garage (rond 1900)
⋅ Broeckerstraat 8 - vm kaaspakhuis (rond 1900)
⋅ Cosijnbrug of IJsselbrug - gietijzeren ophaalbrug rm over de Hollandsche IJssel,
verbinding Havenstraat; genoemd naar de fabrikant te Gouda (1860)
⋅ Donkere Gaard 11 / Rootstraat 3 -herenhuis / vm pakhuis gm (zj)
⋅ Donkere Gaard 17 - vm pakhuis; nu werkruimte (zj)
⋅ Donkere Gaard 25-26 - vm kaaspakhuis rm, dikke muren en ventilatieluiken, op
het achterterrein een vm bedrijfsgebouw; nu woonhuizen (18e eeuw)
⋅ Gasplein 1 - directeurswoning vm gasfabriek (begin 20e eeuw)
⋅ Gasplein 7/Bonte Paardensteeg 1 - waag annex café/woonhuis (1929)
⋅ Gasthuissteeg 4 - vm pakhuis rm, bedrijfspand smid en nu bakkerij; hoort bij
Markt OZ 14 (1882)
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⋅ Gasthuissteeg 5 en 6 - vm pakhuizen (zj)
⋅ Gasthuissteeg 11 - vm pakhuis; nu detailhandel (zj)
⋅ Goudse Straatweg 10/12 - Esso-pompstation R.W. van Schaik, tevens
werkplaats voor bromfietsen, motorfietsen etc; periode wederopbouw; nu
benzinestation met garage (va 1961)
⋅ Hekendorperweg 36 - fabriekscomplex rm, touwbaan rm, touwfabriek rm en
schoorsteen rm touwfabriek Van der Lee, oudste bedrijf van Nederland en volop
in bedrijf; touwbaan van 350 m en gebruikt voor het slaan van touw, vm
ketelhuis voor stoommachine met schoorsteen; 19e eeuw overgang van
hennep naar sisal en manilla en nu het meest kunststoffen; gebouwen zijn
herbestemd tot woningen en naast sloop is er recent nieuwbouw voor woningen
gerealiseerd (deze locatie va 1880)
⋅ Korte Havenstraat 1 hoek Visbrug 2 - vm sigarenfabriek rm Gebr. Montijn sinds
1846, fabriek voor snuif en sigaren met gevel uit 1864, later Putman tot 1919;
nu woonhuis met detailhandel (17e eeuw-1864)
⋅ Leeuweringerstraat 2 - stadswaag rm, voornamelijk als waag gebruikt voor
kaas, hennep etc.; in de tijd van Karel V de enige heksenwaag van de Lage
Landen; nu museum en oudheidkamer (1482/1938)
⋅ Leeuweringerstraat 15 en 17 - postkantoor rm (zj)
⋅ Leeuweringerstraat 52 - vm brandspuithuisje/-garage gm bij herenhuis (1895)
⋅ Marktstraat 8 - vm locatie smederij Roozenboom, o.a. voor schaatsen en
loodgieterswerk met vm smidswoning; nu nieuwbouw (1912 ev)
⋅ Marktstraat 23-25 - vm kuiperij met kamerwoning, later groentenhandel,
viswinkel en naaimachinewinkel; nu woning nr 23 is gm (va 1610)
⋅ Nieuwstraat 8 - vm kaaspakhuis, in 1972 ventilatievensters dichtgemetseld
(1950)
⋅ Nieuwstraat 10 - vm garage/werkplaats C. Hol met bovenwoning; periode
wederopbouw (ca 1954)
⋅ Noord-IJsselkade 2 - vm schipperspakhuis gm beurtvaart, graanpakhuisje; nu
woonhuis (rond 1850)
⋅ Noord-IJsselkade 9 - vm kaaspakhuis rm, sterk verbouwd tot woonhuis (17e
eeuw)
⋅ Noord-IJsselkade 10 - bedrijf/pakhuis; nu woning met detailhandel (zj)
⋅ Noord-IJsselkade 13 - pakhuis (rond 1900)
⋅ Noord-IJsselkade 15/16 - vm kaaspakhuis; periode wederopbouw; nu
bedrijfruimte (ca 1952)
⋅ Noord-IJsselkade 19 - smederij / werkplaats van H. Derks met detailhandel aan
het Rode Zand; periode wederopbouw; nu nog steeds werkplaats (1960)
⋅ Oost-IJsselkade 8 - pakhuis voor de boter- en kaashandel van J.E. Verkleij,
periode wederopbouw; nog steeds bedrijfsruimte (ca 1960)
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⋅ Peperstraat 3 - vm Garage Lissenburg, verkoop en reparatie van automobielen;
periode wederopbouw; nu detailhandel (ca 1960)
⋅ Reijersteeg 4 / hoek Wijngaardstraat - touwmuseum ‘de baanschuur’; in een vm
baanschuur van een grootgarenbaan: honderden jaren lang sloegen baanders
hier na hun werkdag hennep, garen, sleden en spintollen op (17e eeuw-1818)
⋅ Romeijnbrug - locatie van een vm ijzeren ophaalbrug, nu een vast brugdeel (zj),
verbinding Romeijnstraat; nabij een oudere keersluis (1719)
⋅ Rootstraat 8 - vm schuur; nu hernieuwd als garage (zj)
⋅ Rootstraat 19-21 - woon- en vm bedrijfspand in zelfde stijl (1913)
⋅ Rodezand 47 - bedrijfspand; wederopbouw (zj)
⋅ Utrechtsestraatweg 41 - bedrijfspand met werkplaats voor motoren en fietsen;
nu tweewielercentrum Nieuwenhuizen (zj)
⋅ Utrechtsestraatweg 44 - mandenmakerschuur, idem brug naar open achterland
en oude tiendweg (aanvoer wilgentenen) (ong 1900)
⋅ Vinkenbuurt 1 - schutsluis met sluiswachterswoning; sluis in de Linschoten is
van 1367 - nu deels nog uit 1767 (18e eeuw)
⋅ Reijersteeg 4 / hoek Wijngaardstraat - touwmuseum ‘de baanschuur’; in een vm
baanschuur van een grootgarenbaan: honderden jaren lang sloegen baanders
hier na hun werkdag hennep, garen, sleden en spintollen op (17e eeuw-1818)
⋅ Westerwal - industriegebied op binnen de oude omgrachting gelegen restant
van vm stadswal, een industrieterrein met een vm stoomwasserij (1884); de
olieslagerij Verloop en Co. (1880) later Brinkers' Margarinefabriek en nog later
opgenomen in P.G.J. Six & Zoon Veevoederfabriek De Hoop B.V. (1902) en
deels gevestigd in oude soldatenbarakken uit 1789; als laatste machinefabriek
De Jongh; in 1993 bijna alles nog in gebruik, complex Six is na 2000 verhuisd
en gesloopt, De Jongh is er nog als machinefabriek De Hollandse IJssel
⋅ Westerwal 11-13 - opzichterswoning gm machinefabriek De Jongh en Co; nu
kantoor Machinefabriek De Hollandse IJssel (ca 1900)
⋅ Westerwal 40 - fabrieksloodsen met haven vm machinefabriek De Jongh en Co,
nu machinefabriek De Hollandse IJssel voor o.a. fabricage baggervaartuigen
(1872-1922-1955)
⋅ Willeskop 157 - vm stoomgemaal Willeskop, nu woonfunctie (1882)
⋅ Willeskop 180 - Verweij Machinehandel en Veevoeder; diverse bouwdelen en
tevens lokatie molenstomp De Herder (zj)
⋅ Willeskop 212 - vm farmaceutische fabriek met werkplaats, periode
wederopbouw; nu installatietechniek Louwer (zj)
⋅ Wijdstraat 29-31 - vm werkplaats met woning Lissenburg; verkoop benzine en
reparatie en verkoop van fietsen, bromfietsen en vervolgens automobielen; later
autobedrijf H. Ahles (ca 1932)
⋅ Zuid-IJsselkade 1 - brugwachterswoning gm RWS bij IJsselbrug (rond 1900)
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Snelrewaard
⋅ Noord Linschoterzandweg 40 - machinistenwoning stoomgemaal Noord
Linschoten, het stookgebouw is verdwenen; nu elektrisch (1880)
⋅ Zuid Linschoterzandweg 62 - gemaal De Volharding met machinistenwoning, nu
woonfunctie (1875)
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