Lijst industrieel erfgoed per gemeente
Veenendaal
Onderstaande lijst is een inventarisatie van industrieel erfgoed in de gemeente
Veenendaal. De lijst wordt van tijd tot bijgewerkt, deze versie is van juli 2016.
⋅ Bronmos 2 en 4 - arbeiderswoningen gm iov Mij voor Textiel Industrie (1911)
⋅ Davidsstraat 1-47 en 2-32 - complex van 40 arbeiderswoningen iov
Veenendaalsche Woningstichting, opgericht door de Veenendaalsche
Stoomspinnerij en Weverij VSW, deels rm (1920)
⋅ Eenvoudlaan 3 - vm werkplaats Bouwbedrijf Firma Herman van Doorn;
werkplaats onder en houtstekken boven, nu in gebruik als opslagplaats (19251930)
⋅ Energiestraat 2 - Axa Stenman, voorheen N.V. Veenendaalsche Ijzerindustrie
v/h G. H. van Leeuwen (1901-1962), producent van hang- en sluitwerk en
fietsaccessoires o.a. fietssloten; nu diverse bedrijfspanden en kantoor ook Laan
der Techniek / Nijverheidsweg; voorbeeld wederopbouw met grote schuilkelder
onder het fabriekspand, grotendeels vernieuwd (va 1967)
⋅ Industrielaan en Wageningselaan - eerste industrieterrein na WO II, eerst
Industriewijk en nu De Ambacht met uitbreiding de Haverkamp; periode
wederopbouw (1950-1965)
⋅ Industrielaan 10 / Kerkewijk 113 - vm garage Firma wed. A.W. de Haas
Automobiel en Garagebedrijf, nu Van Leeuwen Auto's; garagebedrijf met
showroom en brandstofpunt, bedrijfsloodsen etc (zj)
⋅ Industrielaan 18 - brandweerkazerne, slangentoren, garages, vm werkplaats
Gemeentewerken, kantoorruimte; voorbeeld wederopbouwperiode (1959-1961)
⋅ Industrielaan 34 - warmtetechnisch bureau en installatiebedrijf Gebr Van Harn,
nu BAM Techniek; bedrijfshallen met garages en opslagplaatsen achter nieuw
kantoor; voorbeeld periode wederopbouw (1962)
⋅ Industrielaan 38 - vm Carolan fabriek voor textielveredeling, garens voor
tapijten en textiel, later Pharr Holland; voorbeeld periode wederopbouw;
bedrijfsruimten en kantoor, beschikbaar voor herbestemming (1959-1960)
⋅ J.P.C. Leinweberstraat 6 - vm Groothandel in Levensmiddelen Kraan & van
Kuyk N.V.; nu supermarkt (zj)
⋅ Groeneveldselaan 10 - vm Kimberly-Clark Holland, industrie voor producten uit
katoenvezel, Kleenex Tissues, Kimby luiers, Kotex- en Fems damesverband;
diverse bedrijfsruimten met kantoor (1965)
⋅ Kanaalweg 11 - J.H. Buddingh natuursteen; woning met bedrijfsruimte (va
1880)
⋅ Kerkewijk - de vroegere fabrieksstraat van Veenendaal en vaart (gedempt)
⋅ Kerkewijk 8 - Frisia Villa rm, kantoor en directeurswoning Frisia Wolspinnerij
N.V. vanaf 1910 als voortzetting van een machinale sajetfabriek (1884)
⋅ Kerkewijk 63 - vm directeurswoning gm Ritmeester sigarenfabriek (1913)
⋅
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⋅ Kerkewijk 65 - vm sigarenfabriek gm Ritmeester, bekend van de bolknak en
Panter sigaren, in 2006 gesloten; een zgn fabriekskasteel met uitbreiding in
betonskeletbouw; herontwikkeling va 2015 (1913-1934)
⋅ Kerkewijk 67 - vm fabrikantenwoning gm Ritmeester sigarenfabriek (1941)
⋅ Kerkewijk 113 - vm directeurswoning gm Mij. voor Textielindustrie v/h Roessing
& Zn, naastliggende fabriek in 1937 sigarenfabriek en in 1991 gesloopt (1902)
⋅ Kerkewijk 115 - vm kantoorpand ‘De Nieuwe Fabriek’ Mij. voor Textielindustrie
v/h Roessing & Zn rm, na faillissement in 1937 kantoor sigarenfabriek (1918)
⋅ Kerkewijk 126a - vm kantoor gasfabriek (1904)
⋅ Laan der Techniek 10/12 en locatie Nijverheidsweg - vm fabriek voor bakkerij
grondstoffen N.V. Maro Fabrieken, nu Docomar bv fabriek voor droge
poederproducten; voorbeeld wederopbouwperiode; bedrijfsgebouwen en
kantoor (va 1966)
⋅ Mulderslaan 3 - stellingmolen ‘De Nieuwe Molen', met molenaarswoning en
schuur gm; sinds 1623 locatie van een molen en in 1911 volledig vernieuwd
door hogere molen; maalde t/m WO II (1623-1911)
⋅ Nieuweweg 2-A - de vm N.V. Koninklijke Veenendaalsche Sajet- en
Vijfschachtfabriek v/h Wed. D.S. van Schuppen, onderdeel Van Schuppen
Chemie, de cholestorol en lecithine fabriek was onderdeel van Scheepjeswol en
later van Philips Duphar, nu farmaceutische fabriek Dishman Netherlands;
fabriekscomplex met diverse fabrieksgebouwen, loodsen en kantoor; voorbeeld
wederopbouwperiode (va 1946)
⋅ Nieuweweg 109 - stellingkorenmolen ‘De Vriendschap’ rm met bijzondere
vierkante onderbouw voor molenaarswoning en bedrijfsruimte; in 1898 hulp van
petroleummotor; tot 1952 met wind gemalen (1872-1995)
⋅ Oranjestraat 2-11 en 12-13 - arbeiderswoningen gm ‘De Engelsche Stad’, iov
de Veenendaalsche Stoomspinnerij en Weverij VSW (1890/1930)
⋅ Parallelweg 8/10 - vm redactie en drukkerij 'De Gelderse Vallei', nu dansschool
(ca 1950)
⋅ Parallelweg 14-22 - arbeiderswoningen gm (1910)
⋅ Rozenstraat 19 - vm locatie Wolspinnerij Louis Feitz N.V., na 1952
aluminiumverpakkings-industrie Boxal, ook wel bekend als de
spuitbussenfabriek met nieuwere fabrieksgebouwen; nu Ardagh-fabriek (19521965)
⋅ Schoolstraat 7 - transformatorhuis (zj)
⋅ Schoolstraat 11 - vm vestiging N.V. Veenendaalsche Ijzerindustrie v/h G. H. van
Leeuwen (1901-1962)
⋅ Tuindorp Patrimonium - Keucheniusstraat 1/44 en Da Costaplein 1/7-2/12 en
Doctor Kuyperstraat 1/24 en Talmaplein 20/22 - arbeiderswoningen gm (19201923)
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⋅ Verlaat 18-18a - vm gevels en schoorsteen gm van een wolfabriek, oprichters
Firma Gebroeders Van Leeuwen, de Stoom Sajet- en Kousenfabriek 'De Hoop',
later Hollandia Wol- en Kousenfabrieken in bedrijf tot 1978, bekend onder de
volksnaam 'De Mus'; twee kantoorgevels opgenomen in nieuwbouw 'De
Cultuurfabriek', openbare functies, appartementen en parkeergarage, de
schoorsteen gedemonteerd en teruggeplaatst (1899-1926-2010)
⋅ Verlaat 22 - fabriek voor non-woven vezelvliezen van textielvezels Hollantor, nu
Lantor bv; periode wederopbouw; diverse fabrieksgebouwen met kantoor,
waarvan de oudste loodsen deel waren van Hollandia (zj - 1959)
⋅ Vijftien Morgen 4 - vm productiehallen Ritmeester sigarenfabriek met
sheddaken; leegstaand met plan voor herontwikkeling; zie ook Ritmeester
Kerkewijk 65 (va 1957)
⋅ Vijgendam 13-A - vm Fa. P. Hey & Zonen Textielgroothandel (Prins
Bernhardlaan 225-227) en Tricotfabriek Pehavee, bekend van 'spencer-heij'
truien en kousen; fabriekspanden met schoortsteen; nu Ateliers Vijgendam
(1920-1930)
⋅ Wageningselaan 2 hoek Groeneveldselaan - vm kantoor gm van de Ned.
Maatschappij van Kogellagers SKF met portiersloge en deel toegangshekken;
achterliggende fabriekshallen omgebouwd tot winkelcentrum (1951 en 1957)
⋅ Weverij 3 - monument ‘Eerste Steen Veenendaalsche Stoomspinnerij en
Weverij’ gm; ingemetseld in appartementengebouw Stoomwever (1861-2007)
⋅ Wilhelminastraat 43 - bedrijfspand gm met woonhuis schildersbedrijf J.
Nannenberg (1913)
⋅ Zandstraat 135 - vm locatie Aannemersbedrijf J. Boers & Zonen, kantoor en
werkplaatsen (ca 1955)
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