Lijst industrieel erfgoed per gemeente
Zeist

Austerlitz - Bosch en Duin
Huis ter Heide - Den Dolder

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

Austerlitz
⋅ Dorpsplein ong - vm waterpomp (oorspr Napoleontisch)
⋅ Dorpsplein 10 - vm hulppostkantoor gm (1880)
⋅ Gramserweg ong - vm waterpomp gm (20e eeuw)

Bosch en Duin
⋅ Baarnseweg 6a - dubbele garage gm met chauffeurswoning (1918)
⋅ Dolderseweg 113-115 - woning gm en vm hulppostkantoor gm iov zeepfabrikant
Chr. Pleines (1919)
⋅ Spoorlaan 1 - villa met bedrijfsruimten gm, wijnpakhuis begane grond; bij vm
spoorweghalte Bosch en Duin (1905)

Den Dolder
⋅ Dolderseweg 99-101 - dubbele wachterswoning gm bij station en
spoorwegovergang (1901)
⋅ Dolderseweg 107 - Remia fabriekscomplex, op het terrein en met nog
gebouwen van de vm zeepfabriek De Duif van ondernemer Chr. Pleines (va
1902-1951)
⋅ Dolderseweg 148 a - treinstation rm met in het verlengde een dienstgebouw; de
beide gebouwen bevinden zich op het eilandperron rm (1913)
⋅ Dolderseweg 164 - diverse gebouwen van de Willem Arntsz Hoeve, waaronder
het directiegebouw rm (1912), het bedrijfsgebouw rm (1912) met de uitbreiding
van ketelhuis met schoorsteen, de bakkerij en de wasserij (1937), het badhuis
gm, later brandweerkazerne (1931) en het werkplaatsgebouw rm (1937)
⋅ Pleineslaan 25-41, 34-66, 51-57 en Dolderseweg 171-185 - arbeiderswoningen
gm in totaal dertig, iov woningbouwvereniging Duivendorp en zeepfabriek Chr.
Pleines; eerste steen nr 34; huidig eigenaar woningbouwvereniging De
Kombinatie overweegt op termijn sloop (1920)
⋅ Willem Arntszlaan 9 - administratiegebouw gm zeepfabriek De Duif; nu landhuis
(1924)

Huis ter Heide
⋅ Amersfoortseweg 10-f - vm stationsgebouw gm halte ‘Huis ter Heide’, sinds
1943 horeca (1901-1912)
⋅ Amersfoortseweg links van de Mesdaglaan - transformatorhuisje PUEM, zgn
puntgevelhuisje ontwerp G. Krop (1927)
⋅ Blookerpark - rm aangelegd in 1896 door cacaofabrikant Blooker, woonde in
villa Nieuw Zandbergen (1913)
⋅ Ericaweg 3 - bij villa behorende chauffeurswoning met garage (1921)
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⋅ Bergweg 24 - watertoren UWM rm hoog 37,5 rm;in particulier eigendom voor
herontwikkeling (1896)
⋅ Gerolaan 1/49 en 2/30 Alpaccalaan 1/11, Bergweg 114/142, Eikenlaan 26/30 Gerodorp: 64 woningen in een tuindorp voor arbeiders bestekfabriek Gero,
recent gerenoveerd (1918- 1920)
⋅ Henriëtte van Lyndenlaan 1 - vm PUEM schakelstation rm, met dienstwoning,
kantoor en toonzaal voor toepassingen elektriciteit; de toonzaal was ook een
soort leerschool voor het in die beginperiode omgaan met elektrische apparaten
(1928)
⋅ Het Rond 5 - vm postkantoor rm (1911)
⋅ Hoofdstraat - station Driebergen-Zeist, een wederopbouwstation ontwerp Van
der Gaast en Markenhof (Articon), wordt binnenkort gesloopt; met te
herplaatsen oudere perronoverkapping (1864-1962)
⋅ Hortensialaan 32-32A - verenigingsgebouw gm RK Werkliedenvereniging St.
Joseph (1905-1913)
⋅ Jacob van Lenneplaan 1 - natuursteenbedrijf met woning (1961)
⋅ Johannes Postlaan / Dijnselburgerlaan - schakelstation PUEM (1964)
⋅ Kamp van Zeist - werkplaatsen motortransportgroep KLu; garages, hallen en
ketelhuis, later Militair Luchtvaartmuseum; het museum gaat naar Soesterberg
en een groot deel van het terrein terug naar de natuur (1955)
⋅ Karpervijver 10 - vm pand van Kraepelin & Holm, van farmacie tot fabrikanten in
farmaceutische middelen en dropmakers (zj)
⋅ Karpervijver 17-29 - vm kantoorgebouw rm zilverfabriek Gerritsen en Van
Kempen, Gero-fabrieken, achterliggende fabriekshallen al lang geleden
gesloopt (1931)
⋅ Koppelsluis - schutsluis gm Biltse Grift Nijenheim Zeist West (1831?, 1925
vernieuwd)
⋅ Krullelaan 1 - drukkerij met kantoor en showroom voor de vm drukkerij Vonk; nu
loodgietersbedrijf (zj)
⋅ Lageweg 27 - vm bedrijfspand rm, slagerij uit 1860 van de Broedergemeente,
later koetshuis en nu woning (eind 19e eeuw)
⋅ Lageweg 31 - vm smederij met woning gm Broedergemeente, nu woning ca
1860)
⋅ Lageweg 37-47 - vm bedrijfspand met woning rm, vm tegelkachel en
terracottafabriek Martin, tevens woning met terracotta versieringen, deel van
Zeister Broedergemeente; invoering Kachelofen-cultuur in Nederland door
Herrnhutters; fabriek heeft tot 1958 bestaan, nu woning en showroom (1880)
⋅ Lageweg 49 - vm fabriekje van stalen ramen rm, Broedergemeente (1870)
⋅ La Reylaan 34 - vm metaalfabriek N.V. Plaatindustrie Van Mauwerik & Bal,
vervaardiging van serieartikelen uit metaalplaat; nu o.a. een houthandel (zj)
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⋅ Maurikstraat 6 - azijnmakerij en woning gm azijnfabrikant De Ster (1876)
⋅ Maurikstraat 9 - soepkokerij gm van de Alg. Armencommissie; Soephuis (1865)
⋅ Minckelerslaan 1-47 en 2-34 - arbeiderswoningen gm gasfabriek, iov de Ver.
van Ambtenaren en Werklieden van de Gasfabriek der Gemeente Zeist, eerste
steen nr. 1; 12 twee-onder-een-kap in Engelse cottage-stijl (1912)
⋅ Noordweg 77-87 - arbeiderswoningen gm iov wasserij Burger; blokje van vier
en blokje van twee woningen (1901)
⋅ Noordweg 93 - vm directeurswoning gm van wasserij Burger, alle
fabrieksgebouwen op Noordzij 94 zijn gesloopt; dit adres ook kantoor drukkerij
Gregorius en nu verbouwd tot wooneenheden (1912)
⋅ Odijkerweg 4-24a - arbeiderswoningen, iov Zeister Machinefabriek (1910)
⋅ Oude Arnhemseweg 16 (achterterrein) - pakhuis met Amsterdamse halsgevel
(zj); straatzijde vm arbeiderswoningen uit 19e eeuw (1685-1850/1900)
⋅ Oude Arnhemseweg 199 - garagebedrijf met tankstation uit de periode
wederopbouw, de typische combinatie van showroom van het garagebedrijf
onder en appartementen in de flat boven, met werkplaats achter en tankstation
(circa 1960)
⋅ Sanatoriumlaan naast 15 - transformatorhuisje PUEM (zj)
⋅ Steynlaan 4/6/8 - vm kantoor en toonzaal gm van de voormalige gemeentelijke
gasfabriek (1932)
⋅ Tulpstraat 2 - vm ijsfabriek met bovenwoning gm Nova Zembla, later
Melkcentrale (1912)
⋅ Utrechtseweg 91-93 - vm tramremise Buurtspoorweg Maatschappij, nu garage
(1878)
⋅ Van Reenenweg 155-157 - fabriekspand, werkplaatsen met toonzalen en
schoorsteen Sola-zilverfabriek; Nederlandse Metaalwarenfabriek M.J. Gerritsen
(1922/1947)
⋅ Weeshuislaan 6-10 - vm badhuis, in 1913 verbouwd tot 3 woonhuizen (1880)
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