Lijst industrieel erfgoed per gemeente
Eemnes
Onderstaande lijst is een inventarisatie van industrieel erfgoed in de gemeente
Eemnes. 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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A1 brug over de Eem - vaste wegbrug over de Eem in het eerste baanvak van
rijksweg A1, in 1952 in gebruik genomen; een ter plaatse gemaakte betonnen
plaatliggerbrug (1952)
Eemnesser Vaartsteeg - vm oude haven gm aan de Wakkerendijk bij het huidige
evenemententerrein (16e eeuw-ca 1954)
Eemweg 112 Eembrugge - bedrijfsgebouwen jachthaven Kroeze, vh Jachthaven De
Kemphaan; loodsen zijn typisch voor bouw in de jaren 1960 (1960-1965)
Kerkstraat 4 - vm werkhuis rm; 18e eeuw in gebruik bij een vissersfamilie, tot 1988
een smederij; nu woonhuis (17e eeuw-1988)
Kerkstraat 6 - vm werkhuis rm; van 1884-1940 met winkel, van 1947 tot ca 1971
met drukkerij HIPA-HIBO; nu woonhuis (1699, 1947-1971)
Korte Maatsweg 3-5-7 - de Eemnessersluis rm (1651,1994) met daarbij
fundamenten watermolen (1791) en daarop nu een dienstwoning; stoomgemaal
met twee schepraderen (1884), sinds 1921 vervangen door elektrisch gemaal rm
met pompen van Pannevis type 'kattenstaart', tevens sluiswachterswoning (va
1589)
Laarderweg 70 - garagepand automobielbedrijf Koot met aangebouwde woning;
leegstaand sinds 2016 en met sloop bedreigd (1962)
Molenweg 8a - bedrijfsgebouw, vm maalderij, ter vervanging van nabijgelegen
buiten gebruik gestelde en in 1928 gesloopte korenmolen 'De Hoop'; bijgebouw machinekamer - voor een stoomwerktuig 12 pk, in 1899 vervangen door een
petroleummoter, in 1909 een zuiggasmoter van 30 pk en 1929 elektrificatie; als
maalderij gebruikt tot 1941 en nu handelsfunctie cq opslag (1888-1908)
Oud Eemnesserweg 13 - vm garage en autoshowroom met woning gm; woonhuis
met bedrijfsgebouw en -terrein (1933)
Wakkerendijk en Laarderweg - van 1817 tot 1929 een deel van de Groote Weg No.
11, later genoemd Groote Weg van 1e klasse no. 1 en Rijksstraatweg van Naarden
naar Amersfoort (1817)
Wakkerendijk 13 - garagepand met woning; garagebedrijf (ca 1963)
Wakkerendijk 168-170 - vm smederij en boerderij Huis ‘Harmelen’ rm, nu woonhuis
zonder restant smederij (1786-1957)

Afkortingen: gm- gemeentelijk monument
rm- rijksmonument

iov- in opdracht van
vm- voormalig

ong- ongenummerd
zj- zonder jaartal
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