Lijst industrieel erfgoed per gemeente
Utrechtse Heuvelrug Amerongen - Doorn - Driebergen-Rijsenburg
Leersum - Maarn - Maarsbergen
Onderstaande lijst is een inventarisatie van industrieel erfgoed in de gemeente
Stichtse Vecht. De lijst wordt van tijd tot bijgewerkt, deze versie is van juli 2016.
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Bergweg 5A - tabaksschuur gm; nu woning (1872)
Bergweg 7 - tabaksschuur gm; nu garage (2e helft 19e eeuw)
Bergweg 25 - tabaksschuur rm; nu paardenstal (2e helft 19e eeuw)
De Breelaan 3-5 - tabaksschuur gm; nu twee woningen (19e eeuw)
Burgemeester Jhr. H. van den Boschstraat 3 - vm wagenschuur rm
(doorrijschuur) en vervolgens remise voor de tram; bij Rode Hert (1855)
Burgemeester Jhr. H. van den Boschstraat 19 - tabaksschuur gm; nu opslag
(18e eeuw)
Burgemeester Jhr. H. van den Boschstraat 29 - vm tramstation van de Ooster
Tramweg Maatschappij (ca 1885)
Burgemeester Jhr. H. van den Boschstraat 41 - woonhuis annex vm smederij
rm (zj)
Burgemeester Jhr. H. van den Boschstraat 44 - Napoleonsschuur rm, vm waag
voor pakken tabak en tabakspakhuis; in 1983 verbouwd tot bibliotheek, met
hek, binnenkort andere bestemming (1806)
Burgemeester Jhr. H. van den Boschstraat 46 - tabaksschuur gm, in 1940 van
de Drift naar deze locatie verplaatst; nu tabaksmuseum (zj)
Burgemeester Jhr. H. van den Boschstraat 55 - tabaksboerderij rm (1835)
Burgemeester Jhr. H. van den Boschstraat 64 - tabaksschuur rm; nu woning
(18e eeuw)
Burgemeester Jhr. H. van den Boschstraat 72 - tabaksschuur rm gebouwd in
opdracht van tabaksplanter Dirk Michaël; nu woning (1854)
Burgemeester Jhr. H. van den Boschstraat 73-77 - tabaksschuur rm; nu drie
woningen (18e eeuw)
Burgemeester Jhr. H. van den Boschstraat 85 - korenmolen Maallust rm; in
2000 herbouwd en silo's gesloopt (1830-2000)
Donkerstraat 25 / Kersweg 1A - tabaksschuur rm; nu woning (1886)
Drostestraat 23-25 - vm stoomzuivelfabriek, niet meer herkenbaar door
woonfunctie (1890)
Drostestraat 35 - herberg ‘De Roode Leeuw’ rm, vh tolhuis Rijnsteeg met
stalhouderij en waakhuis Hoogheemraadschap Lekdijk met uitspanning; vm
wagenschuur erbij rm (1794, resp 19e eeuw)
Gasthuisstraat ong - transformatorhuis (zj)
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⋅ Hof ong – gietijzeren waterpomp rm, gegoten door ijzergieterij ‘De Prins van
Oranje’, Den Haag (1883)
⋅ Jan van Zutphenweg 4 - tabaksschuur gm, stond voorheen aan de Holleweg;
nu kringloopbedrijf (na 1850-1998)
⋅ Kersweg 28a - tabaksschuur rm bij boerderij Rodenstein; nu woning (1808)
⋅ Kersweg 30 - tabaksschuur gm; nu woningen (19e eeuw)
⋅ Koenestraat 57 - tabaksschuur gm; nu meubelmakerij (zj)
⋅ Koenestraat /hoek Holleweg – tabaksschuur gm (begin 19e eeuw, was bezit
slot Amerongen)
⋅ Lekdijk ong – dijkpaal hoogheemraadschap (18e eeuw)
⋅ Lekdijk 10a - tabaksschuur gm; nu opslag (zj)
⋅ Lekdijk to 13 - vizierstuw en sluizencomplex Amerongen tbv de
waterbeheersing van de Lek (1967)
⋅ Lekdijk 15 – waakhuis met magazijn gm Hoogheemraadschap Lekkendijk
Bovendams (1882)
⋅ Majoorsweg 11 noord en zuid - 2 tabaksschuren; noord in 1959 vanaf
Ridderoord herplaatst nu paardenstal; zuid in 1949 herplaatst vanaf de
Wilhelminaweg en nu stalling (19e eeuw)
⋅ Molenstraat bij 19 - transformatorhuis (zj)
⋅ Overstraat 8 - villa gm directeur steenfabriek en tabaksplanter (1873)
⋅ Overstraat 19/21/23 - dubbel woonhuis gm tot 1911 uitspanning/logement ‘De
Posthoorn’, met vm koetshuis gm en stallingen (18e eeuw)
⋅ Overstraat 54 - hallehuisschuur gm (1883)
⋅ Overstraat 56 - houtopslagloods rm, opdrachtgever houthandel Postuma Ijzn;
nu detailhandel (1905)
⋅ Prinses Christinastraat 4 / vh Schapendrift 23 - tabaksschuur gm; nu woning en
bedrijf (19e eeuw)
⋅ Rijksstraatweg nabij 36 - tabaksschuur rm; nu woning (zj)
⋅ Schapendrift Zuid to 21 hoek Utrechtsestraatweg - bedrijfsruimte (zj)
⋅ Utrechtsestraatweg 41 – tabaksboerderij zgn langhuisboerderij gm (1839)
⋅ Utrechtsestraatweg 65 - schuur gm cq pakhuisje iov steenfabrikant (1865)
⋅ Veenseweg 6 oost en west - twee tabaksschuren rm; educatief centrum resp
voor opslag (va begin 19e eeuw)
⋅ Veenseweg 25 noord en zuid - twee tabaksschuren resp gm en rm; beide voor
opslag (19e eeuw en 2e helft 19e eeuw)
⋅ Veenseweg 28 - tabaksschuur rm; nu opslag bij restaurant (zj)
⋅ Zandvoort 9 - vm smederij annex woonhuis gm, nu woonfunctie (1885)
⋅ Zandvoort achter 28 - vm tabaksschuur gm; herplaatst op deze locatie en nu
berging (1877-1960)
⋅ Zuylesteinseweg 32 - tabaksschuur gm bij planterswoning (rond 1870)
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Amersfoortseweg 76 - tolhuis (zj)
Dorpsstraat 3 - tolhuis gm Rijksstraatweg, tot 1881 tol geheven (1822)
Dorpsstraat 23 - vm postkantoor gm (1937)
Kerkplein ong - gietijzeren dorpspomp gemaakt door ijzergieterij Prins van
Oranje in Den Haag (1868)
Kerkplein ong - transformatorhuisje gm (zj)
Langbroekerweg bij 10 (landgoed huize Doorn) - garagegebouw met
klokkentoren; voor het wagenpark ex-keizer Wilhem II; nu
tentoonstellingsruimte WO I (1928)
Oude Arnhemsebovenweg begin - transformatorhuisje (zj)
Postweg 1 - waterreservoir en machinegebouw in tuin van het vm buiten
Boschoord tbv fonteinen; wordt nu een 'follie' genoemd, maar is bizar
vormgegeven watertoren gm (1884)
Remise 2-12 - arbeiderswoningen gm voor personeel Ooster Stoomtram Mij, op
deze plek stond van 1885-1944 remise van de OSM; de huisjes zijn sterk
verbouwd (1885)
Sandenburgerlaan 2 hoek Leersumsestraatweg - uitspanning Wapen van
Sandenburg, iov Graaf Lynden van Sandenburg gebouwd als theehuis annex
wachtlokaal gm van de vm tram Utrecht-Rhenen en de aftakking naar Wijk bij
Duurstede, de Buurtspoorweg Maatschappij (1887)
Woestduinlaan 55 - waterleidingcomplex van watertoren rm en pomphuis rm,
met dienstwoning van vm NV Bronwaterleiding Doorn; ontwerp Visser & Smit
(1903)

Driebergen-Rijsenburg
⋅ Arnhemsebovenweg hoek Baden Powellaan – transformatorhuisjes (zj)
⋅ Bornia to 5 - restanten smalspoorlijn en perron voor vervoer hout, zand en
landbouwgewassen en recreatief gebruik landgoed (rond 1915)
⋅ Buntlaan 38 – vm elektriciteitscentrale gm, na 1922 N.V. Hygiënische
Melkinrichting en Zuivelfabriek Driebergen, later D.W.F.: Driebergse
Wasmachine Fabriek en metaalbedrijf; verbouwd tot 2 villa’s (1900-2011)
⋅ Buntlaan 40-44 – drie vm dienstwoningen gm elektriciteitscentrale (1910)
⋅ Engweg 2 – bedrijfspand met woning, o.a. elektrische maalderij (1894)
⋅ Engweg 8 – woning met achter vm hoefstal gm, va 1913 drukkerij (1865)
⋅ Engweg 10 – woning (1937) met wagenschuur gm, voor fa. Hoek; met hoge kap
voor hooizolder verbouwd als kantoorruimte (1941)
⋅ Hoofdstraat bij station - transformatorhuisje gm PUEM; gaat door de
stationsvernieuwing verdwijnen (1930)
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⋅ Hoofdstraat 146 - vm postkantoor, periode wederopbouw; herontwikkeling
(1964)
⋅ Kerkplein 1/9 - arbeiders-/ ambachtshuisjes rm in neo-classicistische stijl,
onderdeel van ‘fabrieksdorp’ P.J. van Oosthuyse, fabrikant en ambachtsheer
van Rijsenburg (een Haagse fabrikant van Vlaamse afkomst), er heeft in
Rijsenburg overigens geen fabriek van hem gestaan, er woonde personeel voor
zijn buitengoed Sparrendaal (1810)
⋅ Odijkerweg 2 - bedrijfspand (zj)
⋅ Stationsweg 4 - stationsgebouw, een wederopbouwstation ontwerp Van der
Gaast en Markenhof (Articon), sloopplannen voor nieuwbouw in 2015-2020; de
historische perronoverkapping gm wordt teruggeplaatst (ca 1900-1962)
⋅ Traaij ong - transformatorhuisje (zj)
⋅ Traaij 69 - bedrijfspand met woning, vm wagenschuur met stal voor bodebedrijf
(1907)
⋅ Van Rijckevorselstraat 2-2b - vm fabriek, nu museum Militaire Traditie 't
Schilderhuis (zj)
⋅ Van Rijckevorselstraat 12 - vm gasfittershuis, kantoor en werkplaatsen
dependance gasfabriek Zeist (1912)
⋅ Van Vrijberghestraat 16 - timmermanswerkplaats, smederij gm (1880)
⋅ Wethouderslaan 2 t/m 28 (even) - arbeiderswoningen gm (1915)

Leersum
⋅ Hoflaan 2 / hoek Rijksstraatweg - woonhuis met graanpakhuis, met laad- en
losplaats voor de vm Ooster Stoomtram Maatschappij; nu restaurant 'de
Remise' (1906)
⋅ Maarsbergseweg 21-23 - vm industrieel complex gm; stoomwasserij De Duif
met bedrijfswoning, mangelkamer, machinekamer, ketelhuis en schoorsteen;
later hout- en metaalwarenfabriek (1929-1933)
⋅ Rijksstraatweg 80-80bis - vm uitspanning, herberg, stalhouderij en rechthuis
King William rm (1631)
⋅ Rijksstraatweg 228 - vm tolhuis Darthese (19e eeuw)
⋅ Rijksstraatweg 241-243 - vm transformatorhuis / schakelstation gm met
dienstwoning, magazijn en werkplaats; voorzien van tegels met PUEM (1922)
⋅ Scherpenzeelseweg 10 - vm brandweergarage, nu locatie van het ‘Kunstgilde’
(1939)
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Maarn
⋅ Bergweg - complex van 18 dienstwoningen Staatsspoor in diverse typen (19021903)
⋅ Bergweg 39 - vrijstaande woning station assistent (1902-1903)
⋅ Stationsweg 1-3 - oude stationsgebouw gm van Maarn met woning en
dienstruimten (1910-1972)
⋅ Tuindorpweg bij de Raadhuislaan - bushokje gm (1926)

Maarsbergen
⋅ Maarnse Grindweg 51 - tolhuis rm, na bestrating weg Leersum-Woudenberg;
identiek aan tolhuis Maarsbergseweg 90 in Woudenberg; tol tot 1924 (1848)
⋅ Rottegatsteeg 6 - rosmolen, nu in museumboerderij De Weistaar (zj)
⋅ Valkenheide - watertoren gm van het vm opvoedingsgesticht Valkenheide met
vm pompstation, in1960 vernieuwd met reservoir van beton en extra
ommetseling; tot 1992 dienst gedaan (1928/1960)
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