Lijst industrieel erfgoed per gemeente
Wijk bij Duurstede

Cothen - Langbroek

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

Cothen
⋅ Ambachtspad 16 – woonhuis met werkplaats en houten schuur gm, nu kantoor
(1890-1917)
⋅ Kerkweg 24 – sluiscomplex gm met sluiswachterswoning, tbv kanalisering NH
Waterlinie (1867)
⋅ Molenplein 1 – stellingkorenmolen Oog in ’t Zeil, na 1904 met hulpaandrijving
dmv stoom en na 1930 elektriciteit; in 1936 resteerde nog de molenstomp, veel
later herbouwd (1869-1986)
⋅ Rhijnestein ong - brug rm over de Kromme Rijn met gietijzeren leggers, toegang
naar buitenplaats Rhijnestein (1867)
⋅ Trechtweg 6 - pompstation Cothen, drinkwaterleidingbedrijf Vitens (zj)

Langbroek
⋅ Brink ong – dorpspomp gm; hardsteen en gietijzer (1893)
⋅ Julianalaan 4 - vm brandweerkazerne met slangentoren en
kruisverenigingsgebouw (rond 1950)
⋅ Langbroekerdijk bij A 45 – houtzagerij Damen (zj)
⋅ Langbroekerdijk A 70 – directeursvilla houtzagerij Damen (Klein Lunenburg,
1900)
⋅ Langbroekerdijk A 92 – vm molenaarswoning (boerderij, 19e eeuw) bij in 1926
afgebroken korenmolen; stoomgraanmaalderij (nu schuur, 1893) en tweede
schuur (1926)
⋅ Langbroekerdijk nabij B 18 – transformatorhuisje PUEM (1955)
⋅ Rhodensteijnselaan achter 24-26 - bedrijf oorspronkelijke functie onbekend, in
1990 houthandel - schuren hout (1934) en steen (1944)

Wijk bij Duurstede
⋅ A Amsterdam-Rijnkanaal - Prinses Irene sluizencomplex (1952-1974)
⋅ Aalswaard 10 - vm steenfabriek Lunenburgerwaard, complex met kameroven,
hoge schoorsteen in functie tot 1982 en rij arbeiderswoningen; nu deel van
jachthaven exploitant (1870-tot 1985)
⋅ Achterstraat 25-29 - rijtje pakhuisjes, schuren, stal (zj)
⋅ Dijkstraat 23 - korenmolen Rijn en Lek rm, gebouwd op de Leuterpoort;
oorspronkelijk een runmolen, maalde eikenschors als grondstof voor leerlooien,
later korenmolen (onderbouw 14e eeuw-1659)
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⋅ Dijkstraat ong - de beermuur rm, gemetselde primaire waterkering rond de
vestingstad met een kraantoren in deze muur voor lossen schepen; in 1989
volledig gerestaureerd, de waterpoort is een coupure met deur en
schotbalkopeningen (14e eeuw-1989)
⋅ Klooster Leuterstraat 15-17 - vm garage met twee bovenwoningen voor de fa.
A.J. Blom & Co, ondernemers met een autobusdienst op Amersfoort; verbouwd
tot warenhuis (1923)
⋅ Klooster Leuterstraat 22t - transformatorhuisje gm (zj)
⋅ Klooster Leuterstraat 23-27 - vm kaaspakhuis (18e eeuw)
⋅ Klooster Leuterstraat 28 - vm pakhuis gm, mogelijk fruitpakhuis geweest (1853)
⋅ Langbroekseweg - brug Kromme Rijn, ijzeren brug op gemetselde landhoofden
met herdenkingssteen (1880)
⋅ Langs de Wal 2-4 - vm wasserijcomplex, de strijkkamer en het woonhuis zijn
behouden gebleven (in 2011 gesloopt de wasserij en blekerij); iov Prot.
Armenbestuur, de bleekvelden lagen er vroeger naast, nieuwbouwplannen op
deze locatie (eind 19e, begin 20e eeuw)
⋅ Langs de Wal t.o. 53 - deel romp korenmolen van Ruysdael rm, genoemd naar
het schilderij van deze molen, tussen 1668 en 1682 vervaardigd door Jacob van
Ruysdael, collectie Rijksmuseum; lange tijd onzichtbaar geweest in een
timmerwinkel, later in gebruik als kolenschuur; nu zichtbaar achter een ijzeren
hek (16e eeuw)
⋅ Lekdijk Oost 10 - veerhuis rm voor veer op Rijswijk, nu woning (1873)
⋅ Lekdijk Oost 11 - uitzichttoren RWS; op het kruispunt van kanalen en Lek
(1956)
⋅ Lekdijk West 16/21 - 4 arbeiderswoningen voor de vm steenfabriek
Bosscherwaarden (1923) en 1 middenstandswoning (1931)
⋅ Lekdijk West 28 - vm steenfabriek Bosscherwaarden rm met ringoven in functie
tot 1991, met loodsen, smalspoor, oude hijskraan; nu van Het Utrechts
Landschap en recent gerenoveerd (1923-2009)
⋅ Lekdijk West 39 - waakhuis rm Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams met
dijkmagazijn (1878)
⋅ Maleborduurstraat 7 - vm pakhuis rm (16e eeuw)
⋅ Markt - hardstenen waterpompen rm (1759), stadspomp bij Oeverstraat 21 (zj)
en stadspomp bij burgemeester Meijesplein (1759)
⋅ Mazijk 1 - werkplaats mandenmaker uit de griendcultuur, omgebouwd naar
woning (ca 1900)
⋅ Mazijk 16-29 - verschillende schuren aan voorheen de gracht Mazijk (zj)
⋅ Middelweg Oost 5 - woonhuis met (fruit-)pakhuis voor T. Kersbergen (ook
Plantsoen 6 en 8) (1931)
⋅ Nieuwstraat, al in de 16e eeuw genoemd; altijd veel bedrijven, sommige
bedrijfspanden nu woonfunctie
⋅ Nieuwstraat 5 - vm bedrijfsschuur (zj)
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Nieuwstraat 7 - woning met bedrijfsruimte (zj)
Nieuwstraat 9 - vm drukkerij Vonk, ook vm uitgever Wijksche Courant (1909)
Nieuwstraat 13a - schuur (zj)
Nieuwstraat 17 - schuur (zj)
Nieuwstraat 23 - dijkmagazijn Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams, nu
woning met in de achtergevel een gevelsteen (18e eeuw)
Oeverstraat 21 - buurtpomp (zj)
Plantsoen 6-8 - vm graan- en fruitpakhuis en woning (1906)
Prins Hendrikweg 15 - huize Sans Souci, directeurswoning houtzaagmolen en
later stoomhoutzagerij De Zonnewijzer aan de Kromme Rijn; zagerij gesloopt
1989 (rond 1875)
Rijnstraat 9 - pakhuis, met tevens ingang aan Kokkestraatje (1910)
Rijndijk / Singel 51 - inlaatsluis, kwelkom en sluis Nieuwe Kromme Rijn met
sluiswachtershuisje (1866)
Wilhelminastraat 5 / hoek Nieuwstraat - vm bedrijfsschuur, nu woning (zj)
Zandweg 96-114 - arbeiderswoningen iov eigenaar steenfabriek
Lunenburgerwaard (1914)
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