Lijst industrieel erfgoed per gemeente
Utrecht gemeente

De Meern - Haarzuilens - Leidsche Rijn Rijnenburg - Vleuten

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

De Meern
⋅ De Dompelaar to 1 - gemaalhuis vm stoomgemaal, sinds 1970 elektrisch (1894)
⋅ Meerndijk 7 - vm rijwielherstel en garagebedrijf gm; nu winkelpand met woning
(1913/1933)
⋅ Meerndijk 108 - vm aardenwerk- en mandenfabriek; bedrijfspand achter de
woning, nu garagebedrijf (1946)
⋅ Oudenrijn industrieterrein vh Strijkviertel - in de jaren 1950 aangelegd
bedrijventerrein (va 1951)
⋅ Rijksstraatweg 128 - pompstation gm drinkwaterbedrijf DWU, machinegebouw
in nieuwe zakelijke stijl en dienstwoning (1928), filtergebouw (1951)
⋅ Rijksstraatweg 134 - vm zakkenhandel, nu bedrijf in koek & banket; woning met
twee bedrijfspanden (na 1955)
⋅ Strijkviertel 9 - fabriek voor waterreinigings-installaties en zwembad objecten;
kantoor met recentere uitbreiding en bedrijfsloods (1954 ev)
⋅ Strijkviertel 17 - vm bedrijfspanden; nu detailhandel (na 1955)
⋅ Strijkviertel 19 - vm kaaspakhuis; nu bedrijfshal met kantoor, al sterk verbouwd
(na 1955)
⋅ Strijkviertel 67 / Molensteijn 9/13 - vm Harshaw Chemie - Engelhard De Meern
is nu chemiefabriek BASF-Catalysts, fabriek van o.a. katalysatoren voor de
chemische- en de autoindustrie; fabriek met diverse uitbreidingen (va 1960)
⋅ Zandweg 57A - vm constructiewerkplaats; nu opslagplaats (na 1955)
⋅ Zandweg 102 - vm garage- en carrosseriebedrijf met benzinestation, nu
opslagruimte (ca 1950)
⋅ Zandweg 103 - vm oude bakkerij, winkelpand met woning en bakkerij; nu
restaurant (zj)
⋅ Zandweg 118 - transformatorhuis, zgn tentdakhuisje (zj)
⋅ Zandweg 141 - vm timmerfabriek Brinkhof, oudere bedrijfsloods met nieuwer
kantoor; nu bouwbedrijf met timmerloods (ca 1950 ev)
⋅ Zandweg 150 - timmerfabriek met opslag aannemer; diverse bedrijfsloodsen
(1950 ev)
⋅ Zandweg 186a - vm foeragehandel Verboom, kantoor met bedrijfsloodsen; nu
detailhandel (1946 ev)
⋅ Zandweg 218 - RWZI (rioolwaterzuiverings-installatie), carrousels,
bergbezinkbassins, droogbakken en gebouwen voor apparatuur (1959-1963)
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Leidsche Rijn
⋅ Alendorperweg - transformatorhuis (1920)
⋅ Berlijnplein - restanten van de perronoverkapping Utrecht CS, daar
gedemonteerd in 2011 en in 2014 deels herplaatst als een aaneengeschakeld
overdekt marktplein van 30 bij 35 meter met replica's van perronborden (18932014)
⋅ Groenewoudsedijk - sluis Leidsche Rijn met betonnen lantaarnpaal N.V.
Betondak Arkel (1925-1950)
⋅ Groenewoudsedijk 1 - vestiging eerste aluminium fabriek in Nederland, vm
Aluminium wals- en persbedrijven N.V. Oudenrijn, in 1946 N.V. Nederlandse
Aluminium Maatschappij nu Nedal; bouw van bijtsbassins, perserij, walserij,
bankwerkerij, schaftlokaal, kantoorgebouw: eerste gebouwen ontwerp architect
Brinkman & Van den Broek (va 1939)
⋅ Groenewoudsedijk 10 - timmerwerkplaats en schilderswerkplaats vm
Koninklijke Wegenbouw Utrecht KWU, later uitgebreid met kantoor,
werkplaatsen en montagehal voor KWU en Stevin Materieel- en
Constructiebedrijf Stemaco, nu in gebruik bij wegenbouwbedrijf KWS infra
(1959-1972)
⋅ Groenewoudsedijk 10 - locatie asfaltcentrale met molen, opslag materiaal en
losplaats aan het kanaal; vm Koninklijke Maatschappij voor Wegenbouw; in
2016 met nieuwe asfaltmolen (1969)
⋅ Groot Zandveld - park met daarin drie karakteristieke schoorstenen, twee van
oud tuindersbedrijf bij stookhuis, nu milieu-educatief centrum; één schoorsteen
is herbouwd na het verdwijnen van vrijwel alle kassen met stookhuizen uit dit
gebied (1917)
⋅ t Hoog 7 vm Vleuten - landbouwmechanisatiebedrijf; bedrijfsloodsen met
werkplaats (1947)
⋅ Jeremiebrug - verbinding Weegbreeweg en Liesgrassingel - een ijzeren
ophaalbrug gm van het zgn Hollandse type; oorspronkelijk gebouwd over de
Kruisvaart tussen de Westerkade/Vondellaan met draaihekken in stijl; in 2011
voor spooruitbreiding gedemonteerd, de brug is in 2015 herplaatst in het
Maximapark Leidsche Rijn over de Vikingrijn (1912-2015)
⋅ Liesgrassingel 30 vm Vleuten - vm woning bij gemaal met transformatorhuis; nu
woonhuis (1940)
⋅ Rijksstraatweg 20 vm De Meern - vm Hollandia Zijspanfabriek, tot de sluiting
metaalbedrijf METAK; ouder kerkgebouw gm, momenteel in gebruik voor de
kunsten als de Metaal Kathedraal (1859/1941-2011)
⋅ Rijksstraatweg 26 vm De Meern - vm garage en benzinestation vd Akker; nu
kantoor met bedrijfsruimte (1935/1953)
⋅ Rijksstraatweg 32 vm De Meern - vm N.V The American Rubber Company, nu
metaalconstructiebedrijf J&B Grijpers; kantoor met bedrijfsloodsen,
werkplaatsen (1959)
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⋅ Strijkviertel 30-32 vm De Meern - bedrijfspand en woonhuis (1945)
⋅ Strijkviertel 36-40 vm De Meern - vm Cartonnagefabrie Kragten, later Blue Air
Wasmachniefabrieken; fabricagehallen en woonhuis (1959)
⋅ Strijkviertel 42-44 vm De Meern - bedrijf met woning (1950)
⋅ Strijkviertel 56 vm De Meern - bedrijfspand (1950)
⋅ Strijkviertel 58-64 vm De Meern - bedrijfspanden/loodsen, groot bedrijfsterrein,
kantoor met woningen (1950)
⋅ Utrechtseweg 49 vm Vleuten - vm timmerwerkplaats; woning en tot woonruimte
verbouwde werkplaats (19e eeuw)
⋅ Utrechtseweg 83-85 vm Vleuten - vm lederwaren- en metaalfabriekje in oudere
stal gm; vm boerderij met bijgebouwen (19e eeuw)
⋅ t Zand 12 / Pauwoogvliet vm Vleuten - bedrijfsruimte met woning (ca 1900)
⋅ Zandweg 25 vm De Meern - vm plaatwerkerij, later camperbouw (ca 1960)

Haarzuilens
⋅ Bochtdijk - loopbrug kasteeltuin De Haar over de Bochtdijk rm, uitgevoerd in
beton (ca 1900)
⋅ Brink - dorpspomp gm (1952)
⋅ Brinkstraat 8 - woonhuis met werkplaats (1895)
⋅ Brink 11 - bakkerij met woning gm (1890)
⋅ Brink 12 - vm smederij verbouwd tot woning rm (1892-1929)
⋅ Ockhuizerweg 1 - woning met winkel en bedrijfspand (1895 en later)
⋅ Thematerkade bij 4 einde van de weg - gemaal (1949)

Rijnenburg
⋅ Nedereindseweg - transformatorhuisjes aan de uiteinden van de weg (1950)

Vleuten
⋅ Dorpsstraat 25 - vm bedrijfspand, nu detailhandel (ca 1955)
⋅ Dorpsstraat 34 - vm smederij van de fam. Van Dijk, hoefsmid en smeedijzer;
werkplaats met detailhandel (1825-ca 1955)
⋅ Europaweg 2 - transportbedrijf van groente en fruit; woningen met
bedrijfsloodsen (va 1950)
⋅ Hamlaan begin - transfomatorhuis met brugje (1946)
⋅ Odenveltlaan 2 - herberg ‘De Zwaan’ en dorpsbrouwerij rm, in 1870 gesloten en
daarna depot Koninklijke Beijersche Bierbrouwerij Amsterdam (16e eeuw)
⋅ Parkweg voor 36 - transformatorhuis (1930)
⋅ Schoolstraat 47 - werkplaats en stalling garagebedrijf; twee bedrijfsloodsen
(1947)
⋅ Schoolstraat 73 - loodgietersbedrijf, vernieuwd bedrijfspand (1955 en later)
⋅ Schoolstraat 92 - garagebedrijf; bedrijfsloods met werkplaats (ca 1955)
⋅ Stationsstraat 53 - vm spoorwegstation gm, nu detailhandel (1922)
⋅ Wilhelminalaan / Prinsenboslaan - twee schoorstenen vm tuindersbedrijf,
gerestaureerd in 2015 (stookhuis gesloopt) (ca 1920)
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