Lijst industrieel erfgoed per gemeente
Baarn

Lage Vuursche - Soestdijk

Onderstaande lijst is een inventarisatie van industrieel erfgoed in de gemeente
Baarn. De lijst wordt van tijd tot bijgewerkt, deze versie is van april 2020.
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A1 Rijksweg - aanleg met de eerste viaducten o.a. over de Eem (1951-1952)
Acacialaan 6 - het poorthuis van het gemeentelijk badhuis gm; nu onderwijsfunctie
(1920/1929)
Amsterdamsestraatweg 42 - horecapand rm en aangebouwde zaal 't Huis
Groeneveld, vm herberg en tegelijk tolhuis, tevens pleisterplaats voor de
postkoetsen (1756-1900)
Beukenlaan 20 - pand gm vm startadres van uitgeverij en drukkerij Hollandia; nu
woonhuis met kantoor (1899)
Brinkstraat 25-27 - vm winkelpand met woning gm, was banketbakkerij en
startadres van De Ruijter's hagelslagfabriek in een vm school; nu woonhuis met
schoenmakerij (1899)
Bruglaan ong - voetgangersbrug rm over de spoorlijn Hilversum-Amersfoort;
uitzonderlijke boogbrug in gewapend beton voor fiets- en voetgangers, behoort tot
de eersten in zijn soort in gewapend beton; werd vervaardigd door de 'Hollandsche
Maatschappij tot het maken van werken in Gewapend Beton', ook bouwer van dit
soort bruggen in Limburg en uitgevoerd in 4 maanden tijd; tot stand gekomen met
particuliere financiering (1911)
Eemnesserweg 11/13 - vm koetshuis gm met woning gm en later smederij met
automobielhandel A.J. Messing; in 2012 gerenoveerd tot woonhuizen (1890)
Eemnesserweg 47 - vm bedrijfspand / garagebedrijf met magazijn; nu woonhuis
(1906)
Eemnesserweg 50 - telefooncentrale rm Ned. Telefoon Mij Bell; was een van de
eerste telefooncentrales in een kleinere gemeente in Nederland en tot 1924
gefunctioneerd; in 1902 verplaatst naar huidige locatie en in 1935 woonfunctie
(1890-1935)
Eemnesserweg 59 - garage Kooij
Eemstraat 14 - bedrijfspand met kantoor en woonhuis; vm Pasveer BV fabrikant en
later groothandel in technische artikelen, sanitair en verwarming (1955)
Eemweg 68 - woonhuis annex pakhuis gm (1934)
Gerrit van der Veenlaan 4 - vm locatie van de platenactiviteiten van Philips
(Phonografische Industrie) in 1950 gehuisvest in Hoog Wolde, van de vm villa
resteert nu alleen nog het toegangshek (1875 ca-1950-1995)
Heemskerklaan 21 - Baarnse ijsfabriek gm, daarna o.a. boterfabriek en wasserij;
nu woonbestemming (1913)
Heemskerklaan 25 - Wintertuin Cantonspark rm, uitgevoerd in glasgietijzerconstructie met brug, kweekbak rm etc.; kolenkelder en ketelhuis
afgebroken; tussen 1920 en 1987 onderdeel Hortus Botanicus Universiteit Utrecht;
restauratie in 2012 afgerond, sinds 2017 evenementenlocatie (1915)
Van Heemstralaan 5-7 - locatie vm smederij, later constructiewerkplaats voor
liftenfabriek “D. Vis machinefabrikant" en na 1945 Liftenfabriek Baarn (1895)
Hermesweg 5 - bedrijfshal met kantoor, vm fabriek Conimex (1972)
Hilversumsestraatweg 22 - tolhuisje rm; gerestaureerd in 1994 en nu woonhuis
(1906)
Hoofdstraat 37 - vm fabriekscomplex voor kunssteen, maatwerk in Ocriet; nu
winkelbedrijf met woonhuis (zj)
Jacob van Lenneplaan bij 11 - vm brandspuithuisje gm (1895)
Leestraat 32 - vm fijn- en grofsmederij, later ook loodgieter, bedrijfsruimte met
woonhuis (rond 1915)
Afkortingen:
vm- voormalig

iov- in opdracht van
zj- zonder jaartal

ong- ongenummerd
rm- rijksmonument

gm- gemeentelijk monument
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Laandwarssstraat naast 5 - transformatorhuis met originele PUEM tegel (rond 1930)
Lt. Gen. van Heutszlaan thv spoorwegovergang - spoorwegwachterswoning (ca
1900)
Lt. Gen. van Heutszlaan 1/5 - buurtspoorwegstation ULS rm aan de lijn BaarnSoestduik-Utrecht, daarbij vm goederenloods, laadperronen en een retirade ofwel
privaatgebouw; nu horeca 'De Generaal' (1897)
Mesdagplein - Het Rode Dorp, complex van 138 arbeiderswoningen gm van de
socialistische Arbeiders Woningbouwver Ons Belang; arbeiderswijk ontworpen als
tuindorp, beschermd dorpsgezicht; Veldheimweg, Apolstraat, Blommerstraat,
Neuhuysstraat, Marisstraat; was met name voor personeel ten dienste van villaeigenaren; rood zijn de pannen en was het houtwerk in de woningen geschilderd
(1920-1921)
Melkpad 15 - vm melkfabriekje (zj)
Nieuwstraat 5 - vm verhuisbedrijf Van der Heiden met pakhuis voor opslag van
inboedels en garage van de wagens; sinds 2015 sportschool (ca 1880)
Laandwarssstraat naast 5 - transformatorhuis PUEM (zj)
Lt. Gen. van Heutszlaan 1/5 - buurtspoorwegstation ULS rm, daarbij vm
goederenloods, laadperronen en een retirade ofwel privaatgebouw; nu horeca 'De
Generaal' (1897)
Mesdagplein - Het Rode Dorp, complex van 138 arbeiderswoningen gm van de
socialistische Arbeiders Woningbouwver Ons Belang; arbeiderswijk ontworpen als
tuindorp, beschermd dorpsgezicht; Veldheimweg, Apolstraat, Blommerstraat,
Neuhuysstraat, Marisstraat; was met name voor personeel ten dienste van villaeigenaren; rood zijn de pannen en was het houtwerk in de woningen geschilderd
(1920-1921)
Melkpad 15 - vm melkfabriekje (zj)
Nieuwstraat 5 - vm verhuisbedrijf Van der Heiden met pakhuis voor opslag van
inboedels en garage van de wagens; sinds 2015 sportschool (ca 1880)
Sophialaan 31 - watertoren rm Utrechtsche Waterleiding Mij (UWM) met inzet
holbodem reservoir, nu in beheer bij BOEIJ; staande ernaast het volledig
verbouwde vm machinekamerhuisje (1903)
Stationsplein 68 - Oosterspoorwegstation rm van de HIJSM, met Koninklijke
wachtkamer (1874)
Teding van Berkhoutstraat 7 - vm postkantoor gm, ontwerp van rijksbouwmeester
C.H. Peters; nu kantoor en kinderdagverblijf (1912)
Teding van Berkhoutstraat 9 - gebouw voor de telefooncentrale van Baarn (1935)
Turfstraat 28a - vm werkplaats gm, was smederij van de gebroeders Gielen en later
fa. De Leeuw; smeedwerk, paardenbeslag, siersmeedwerk; werd café en nu winkel
met bovenwoning (1926)
Van Reenenlaan 22 - pompstation gm met vm reinwaterbassin van de Compagnie
des Eaux d'Utrecht, later Utrechts(ch)e Waterleiding Maatschappij (UWM); buiten
gebruik gesteld in 2002 (1903)
Weteringstraat 17-19 - vm verenigingsgebouw gm van de kerk, later fabriek en
pakhuis (1892)
Zandvoortweg 155-181, Esdoornlaan 14, Lindenlaan 20-48, Nachtegaalllaan 50-50
- complex van 48 arbeiderswoningen en twee woon-winkelhuizen, allen gm (1921)
Zevenlindenweg 1-T1 - transformatorhuis (rond 1965)
Zuidereind 5-7 - kantoor en fabriekshallen Hop Prefab Beton, geheel uitgevoerd in
een fraaie uitvoering van prefab beton, passend bij die tijd (1972)
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Zuidereind 9 - gemaal De Haar, het voert water van polder De Haar via de Haarse
wetering af naar de Eem; in 1926 heeft een elektrisch gemaal het stoomgemaal uit
1878 vervangen (1926)
Zuidereind bij 35 - vm stoomgemaal Zeldert voor het drooghouden van polder
Zeldert en Nieuwland, in 1896 herbouwd en in 1926 is de stoomaandrijving
vervangen door elektriciteit; in 2011 gerenoveerd (1896)
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Koningin Emmapark - watertoren rm, indertijd met een windwater - annex
rosmolen, tbv fonteinen in de paleistuinen Soestdijk; de oudste watertoren van
Nederland, houten vat met loden bekleding, later inbouw van een ijskelder (1680,
1812)
Koningin Emmapark - gietijzeren brug rm in de paleistuinen Soestdijk van de fa.
Enthoven & Co (1872)
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