Lijst industrieel erfgoed per gemeente
Bunnik

Odijk - Werkhoven

Onderstaande lijst is een inventarisatie van industrieel erfgoed in de gemeente
Bunnik. Het zijn locaties waar erfgoed van nijverheid en industrie, soms
techniek, zichtbaar aanwezig zijn. Opmerkingen en aanvullingen zijn welkom. De
lijst wordt van tijd tot bijgewerkt, deze versie is van juni 2020.
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Achterdijk 2-15 Vechten - ontstaan als woonbuurt spoorwegarbeiders (1840-1850)
Bedrijventerrein Oost - bedrijventerrein rond de vm Fruitveiling (1919-2017),
aanleg in de periode wederopbouw en een doorontwikkeling na 2010 (1950-2010)
Bedrijventerrein Zuid - ontwikkeling in de jaren wederopbouw, ter vestiging van
centraal landelijk gelegen bedrijven (1950 ev)
Groeneweg 166 - bedrijfsgebouw met woonhuis; nu interieurwinkel met werkplaats
(1972, 1987)
Krommerijn-Tiendweg - Grand Canal met sluisje landgoed Wulperhorst (19e eeuw)
Langstraat bij oude Raadhuis - dorpspomp (zj, 1984)
Molenweg 14-16 en 18-20 - vm molenaarshuis, later vier en nu twee woningen
(begin 17e eeuw)
Raadhuisbrug ofwel Bunnikerbrug - oudste brug gm over Kromme Rijn met vh
tolfunctie sinds 1636; verbinding tussen de Dorpsstraat en Tolhuislaan; later
vervangen, gerestaureerd in 2006 (1808-2006)
Rijnsoever 18 - fruitboerderij met fruitschuur (zj)
Rumpsterweg 10 - RWZI (Rioolwater zuiveringsInstallatie) Bunnik (1972)
Rumpsterweg 9 - slachterij voor pluimvee; werkplaatsen, koelcellen en expeditie
(1960)
Sportlaan 2 - boerenwoonhuis met fraaie fruitschuur (1863)
Stationsweg 12 - houtzagerij, schaverij en houtloodsen Houthandel vh. Ant. Van
Dam met o.a. schoorsteen uit stoomtijdperk; vestiging iets na 1900 bij het de
spoorlijn, het huidig complex is na 1950 gefaseerd gerealiseerd als vervanging van
oudere bebouwing waardoor een fraai ensemble aan gebouwen van een houthandel
is ontstaan; wordt door plannen van de gemeente Bunnik bedreigd (1900 - 1950
ev)
Tolhuislaan 1 - vm tolhuis (1827)
Vrumonaweg 2 - fabriekscomplex vm NV Bedrijfscentrale voor het Koolzuurhoudend
en Alcoholvrije Drankenbedrijf, nu Vrumona frisdrankfabriek; diverse gebouwen,
fabriek, distributie en kantoor (1951 ev)
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Zeisterweg to 107 - sluisje Rijnwijksewetering (19e eeuw)
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Ambachtstraat 18 - constructiewerkplaats tbv vm Installatiebureau en Constructie
J.A. van Echteld en Zn; nu bedrijfsgebouw (1906, 1978)
Brink ong - dorpspomp gm (herbouw 1964)
Beverweerd (Beverweertseweg 60) - hekpalen rm, smeedijzeren hekwerken rm,
verkeersbrug rm, voetgangersbrug rm, lantaarns rm en andere tuinornamenten
(19e eeuw)
Beverweerdseweg 36 - sluiswachterwoning gm en sluis gm (1864)
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Herenstraat 15-21 - blokje van vier arbeiderswoningen als ensemble gm (1924)
Herenstraat 32-34 - vm maalderij en opslag van de Coop. Aan- en Verkoop Ver.
Veelust van de Alg. Boeren en Tuinders Bond, nu deels woonhuis (1880)
Kerkpad - sluisje met stuw op de splitsing Katteveldsche Meer (oude Rijnmeander)
en Krommerijn; o.a. voor belangrijke afsnijding Kromme Rijn en inundatiefunctie
(19e eeuw)
Watertorenweg - watertoren gm hoog 43 m met twee betonnen
vlakbodemreservoirs op een betonskelet, geheel ommetseld; gebouwd iov Stichting
Drinkwaterleiding Zuid Utrecht, ontwerp J. Gerber MABEG; nu woonfunctie en
atelier (1935)
Werkhovenseweg 26 - stellingkorenmolen Rijn en Weert rm; in 1921 gebouwtje
voor elektromotor aangebouwd, de na 1933 overgebleven molenstomp is in 1994
weer maalvaardig gerestaureerd (1882-1994)
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