Lijst industrieel erfgoed per gemeente
Bunschoten

Spakenburg

Onderstaande lijst is een inventarisatie van industrieel erfgoed in de gemeente
Bunschoten. 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.
⋅

⋅
⋅

⋅

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

⋅

⋅

⋅
⋅
⋅

⋅

Amersfoortseweg 9 - Polynorm metaalfabriek, in 1948 ontstaan op initiatief van
Philips ontwikkelaar Alexandre Horowitz (1904-1982) voor zijn antwoord op de
woningnood, industrieel vervaardigde woningen met een stalen systeem Polynorm; na afsluiting van de Zuiderzee met steun hier gevestigd; na 1953
producent van alleen de binnendeurkozijnen (sinds 2004 Theuma); nu
toeleverancier autoindustrie (sinds 2001 deel van Voestalpine); voorbeeld uit de
periode wederopbouw (1948, oudste hallen)
Amersfoortseweg 32-34 - vm waterschapshuis gm met wagenloods gm, voor het
Waterschap beoosten de Eem; nu woonhuis met loods (1951)
Bedrijventerrein De Kronkels - ontwikkeld in de periode jaren 1970 voor sanering
bedrijven op oudere locaties en na 1980 stimulering locale werkgelegenheid (1970
ev)
Bedrijventerrein Zuidwenk - begonnen na de afsluiting van de Zuiderzee; in 1936
de locatie voor een werkgelegenheid vervangende knopenfabriek; uitbouw vooral
na 1970 en sanering oudere bebouwing (1935 ev)
Bickersvaart - kanaal Bunschoten-Eemdijk (Eem), iov de Amsterdamse koopman
Jan Bicker (1640)
Bikkersweg 2b - transformatorhuisje gm (zj)
Eemdijk 131a - transformatorhuisje gm PUEM (1954)
Havendijk - dam tussen Oude en Nieuwe haven; volgebouwd met visserswoningen
en kleine bedrijfspandjes die met visserij te maken hebben of hadden (1887)
Havendijk 12 - loods gm, van oorsprong werkplaats van de scheepstimmerman
(1921, 1975)
Havendijk 28 - gemeentelijke visafslag rm (1923)
Kerkstraat 7 - vm kerk Chr Afgescheiden Gemeente, daarna school, worstfabriek
Van Halteren, automobielfabriek; nu bedrijfsfunctie (1841)
Nieuwe Haven - gegraven wegens sterke uitbreiding visserij (1886)
Oude Haven - vanouds 15e eeuw en kreeg in 1752 een grote opknapbeurt wegens
verval, visserij werd zelfs niet meer uitgeoefend; in 2011 gerestaureerd met
sluisdeuren
Oude Schans 56a - vm visrokerij met woonhuis rm Willem Muys, schuurachtig
gebouw met zadeldaken en vijf nisachtige ruimten voor het roken van de vis met
elk een schoorsteen, enige van dit type aan de vm Zuiderzeekust; nu deel van het
Klederdracht- en Visserijmuseum (1877)
Oude Schans 86-87 en Havenstraat 26 - botterwerf met vier scheepshellingen rm
vh Nieuwboer, rode loods rm (1901), botterloods rm (19e eeuw), smederij rm; als
unieke booterwerf in bedrijf (1904, werf va 18e eeuw)
Stadsspui 2 - korenmolen De Hoop, replica (2008)
Visrokersplein 6 2 - taanschuur of taanderij gm (19e eeuw)
Veenestraat 44 - vm zuivelfabriek rm Eemlandia, in 1928 uitgebreid met een
pakhuis, in 1938 met een caseïnefabriek en in 1951 met een pakhuis annex
melkverstuivingspand; tot 1963 gefunctioneerd en in 2006 gerestaureerd inclusief
de schoorsteen en sindsdien leeg; in 2020 nieuw ontwikkelingsinitiatief (1918)
Weikamp 26-28 - vm smederij met woning (rond 1900)

Afkortingen: gm- gemeentelijk monument
rm- rijksmonument

iov- in opdracht van
vm- voormalig

ong- ongenummerd
zj- zonder jaartal
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