Lijst industrieel erfgoed per gemeente
IJsselstein
Onderstaande lijst is een inventarisatie van industrieel erfgoed in de gemeente
IJsselstein. 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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Achtersloot 24 - vm touwslagerij de Drie Vrienden, de touwbaan lag aan de huidige
Touwlaan; nu woonhuizen (1858)
Achtersloot 27 - schakelstation elektriciteit; ontwerp H.E. Schulte voor de PUEM
(1963)
Ambachtsweg 9 - bedrijfshallen met kantoor en bedrijfswoning natuursteenbedrijf
(1969)
Bedrijventerrein Lage Dijk (vm Industrieterrein Provincialeweg) - ontwikkeld in de
periode wederopbouw, vaker uitgebreid en sinds 2005 sprake van 'revitalisering'
(1954 ev, 2005)
Beneluxbrug - vaste brug over de Hollandsche IJssel, verbinding Beneluxweg;
periode wederopbouw (1963)
Benschopperstraat 2 - woon- en werkhuis rm, vm smederij E.A. Hoogendoorn; nu
winkelfunctie met bovenwoning (18e eeuw)
Benschopperstraat 39-41 - vm waag rm, gefunctioneerd tot 1963; nu
tentoonstellingsruimte (1779)
Eiteren 1 - vm wacht- of tolhuisje rm en na 1769 poortershuysje; later bekend als
branspuithuisje voor een 'Jan van der Heyden' brandspuit; na 1972 een winkelpui
ipv dubbele deur en nu horecafunctie (1622)
Eiteren 2 - brugwachterswoning gm bij de IJsselbrug voor indertijd Rijkswaterstaat;
nu woonhuis (1880)
Eiteren 18-20 - vm graanmaalderij met silogebouw en het woonhuis van vm
fabrikant Piet Brokking, in bedijf tot 2009; nu bedrijfsgebouw met woonhuis (19231930)
Energieweg 3 - bedrijfspand, industriehal met kantoor (ca 1970 ev)
Energieweg 5 - bedrijfspand, vm magazijn en kantoor Groothandel Brinkman &
Germeraad Klimaattechniek (ca 1970)
Energieweg 7 - bedrijfspand, magazijn met kantoor (ca 1970)
Energieweg 9 hoek Productieweg 2 - bedrijfspand, vm Eurolicht Lichtarchitectuur;
fabriek en opslag van metalen verlichtingsarmaturen; nu cateraar (1970)
Handelsweg 5-6 - fabriekspand vh Machinefabriek Amersfoort; werkplaats,
magazijn en kantoor (ca 1970 ev)
Handelsweg 9 - bedrijfsgebouw met kantoor; nu drukkerij (ca 1970)
Handelsweg 11 - bedrijfspand vm Meubelfabriek M. Vink, later machinefabriek; nu
trappenfabriek (1973)
Havenstraat 37 - bedrijfspand cq. pakhuis; nu woonhuis (17e eeuw)
Hazenveld 61 - wijkcentrale telecommunicatie KPN (ca 1970)
Heeswijksekade Knollemanshoek - funderingsresten gm van de vm Hoekse molen,
bemaalde samen met nog twee molens de polder Broek, Neder Oudland en Lage
Biezen op de Hollandse IJssel via de Hoekse Molenvliet; in 1924 werd de molen kort
na het ingebruikstellen van een elektrisch gemaal gesloopt (16e eeuw, 1801, 1924)
Hogebiezen 19 - vm dienstwoning gm bij vm stoomgemaal en in 1923 elektrisch
gemaal van de Drie Waterschappen onder IJsselstein, voor bemaling van De Hoge
Biezen polder, een deel van de Over-Oudlandse polder en de Nieuwpoort, malend
via de Stadsgracht op de Hollandsche IJssel; nu woonhuis met gastenverblijf (1884,
1923)
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Hogebiezendijk 21 - radio- en televisietoren, getuid en drie tuiblokken rm 'Prof. mr.
P.S. Gerbrandy-zendmast' naar een ontwerp van ir. A. Auer iov Nozema (Ned.
Omroep Zender Mij); de toren van beton is 96 m en gerealiseerd met glijtechniek,
inclusief mast is ze 382 m geweest en later teruggebracht naar 367 m (1958-1961)
IJsselkade - vm laad- en loskade transportschepen (zj)
IJsselkade 9-11 - bedrijfsruimte nabij loskade met woonhuis; nu woonhuis met
garage (1909)
Imminkplein 1-26 en Poortdijk 85-95 - woningen gm in een landhuisstijl
oorspronkelijk zonder voortuinen en een middenplantsoen, in 1936 voorzien van
schuurtjes (1911-1936)
Industrieweg 8 - montagehallen, werkplaatsen en kantoor Bentstaal;
constructiebedrijf voor staal en beplating (1965 ev)
Industrieweg 9-10 en Middenweg - bedrijfshal met kantoor Terberg Techniek;
werkplaats en assemblagehal vrachtwagens (ca 1970 ev)
Kasteellaan to 7 - transformatorhuisje (1959)
Lage Dijk Noord 10 - bedrijfspand, nu Hofmans Zeefdrukkerij; bedrijfshal met
kantoor (ca 1972)
Lagedijk Zuid hoek Lekdijk - dijkmagazijn rm, het eerste dijkmagazijn van het vm
Hoogheemraadschap van den Lekdijk Benedendams en van den IJsseldam, ook
opslag schotbalken noodkering bij de Looije Brug (rond 1860)
Lekdijk ong - markeringspalen gm en peilschaal Hoogheemraadschap scheidingspaal Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams resp. Benedendams en
IJsseldam (19e eeuw) - wachthuispaal met cijfer 1 (1e wachthuis Lekdijk
Benedendams, 19e eeuw) - markeringspaal ' IJsseldam' (jaren 1950) - peilschaal
(nieuw geplaatst, van elders afkomstig)
Looije Brug Lagedijk Zuid - een stenen boogbrug over de Enge IJssel, met
muurankers en uitsparingen voor schuiven van een keersluis (1638)
Meester Abbink Spainkstraat 0 - transformatorhuisje gm, ontwerp H.E. Schulte voor
de PUEM met reliëfsteen (1949)
Merkelbachlaan 5 - vm dienstgebouw in gebruik bij Nozema en de Werelsomroep
tot 1986; in 2000 omgebouwd naar appartementen in de wijk Zenderpark (1953)
Middenweg bij 20 - transformatorhuisje (ca 1955)
Middenweg 24 - werkplaats, magazijn en kantoor (ca 1955)
Middenweg 26 en Nijverheidsweg - bedrijfshal met magazijn en nieuwere gevel (ca
1955)
Nijverheidsweg 17 - bedrijfshal met kantoor; vm werkplaats, kantoor en magazijn
Ford tractordealer, later Benova winkelinrichting; nu kringloopwinkel (ca 1965)
Panoven 2 tt - transformatorhuisje gm (1952)
Panoven 23-25 - bedrijfsgebouw, loods en kantoor (1950)
Productieweg 3 - bedrijfspand S.A.B. Profiel, productiebedrijf van metalen gevel- en
dakbeplating; fabriekshallen en kantoor (1970)
Productieweg 5 - bedrijfspand Vendrig’s Chemische Bedrijfkleding Wasserij;
wasserij, expeditie en nieuwer kantoor (ca 1970 ev)
Sint Nicolaasstraat 5 - vm pakhuis; nu appartementen (1920)
Sint Nicolaasstraat 13tt - transformatorhuisje (1968)
Techniekweg 1 en Productieweg - bedrijfspand vm Transportbedrijf van Vliet, nu
bedrijf in vorkheftrucks; kantoor, werkplaatsen, stalling en expeditie met nieuwere
gevelbeplating (ca 1970 ev)
Utrechtsestraat 1-5 - woonhuizen gm, drie vm personeelswoningen voor het
houtbedrijf Schilte (1902)
Utrechtsestraat 9 - vm opzichterswoning houtfabriek Schilte (1912)
Utrechtsestraat 16-18 - vm postkantoor met woning rm; postkantoor tot 1977 en
nu kantoor (1902)
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Utrechtsestraat 50 - vm wagenmakerij, verbouwd tot winkelpand rm (eind 16e
eeuw)
Utrechtseweg 32 - Schilte houtbewerking, oud complex met diverse bedrijfspanden:
portierswoning, zagerij, freserij, schuurderij, machinegebouw met schoorsteen,
garagegebouw (vm droogstoof 1909) en elektrische zagerij (1911) gelegen aan de
IJssel; schoorsteen en gevels van houtloodsen zijn bewaard gebleven (va 1904)
Utrechtseweg 36 - werkplaatsen, showroom garagebedrijf (1950 ev)
Walkade 15 - vm griendschuur gm; nu werk- of opslagschuur (2e helft 19e eeuw)
Walkade 17 - vm griendschuur gm; nu werk- of opslagschuur (2e helft 19e eeuw)
Walkade 21 - vm meubelfabriek Jac. Kok; nu werkplaats (1937)
Walkade 22 - vm hoepmakerij gm, het maken van hoepels van wilgentenen voor
tonnen, manden en matten, tevens opslagruimte griendindustrie; later o.a. garage
(eind 18e eeuw, 1936)
Walkade 50 - vm hoepmakerij; nu beneden- en bovenappartement (2e helft 19e
eeuw)
Walkade 55 - pand gm, een diep woonhuis en vm hoepmakerij met daarin
opgenomen een deel van de oude stadsmuur; in 1975 verbouwd en nu kapperszaak
(2e helft 19e eeuw)
Walkade 73 - stellingkorenmolen De Windotter rm staat op een deel van de oude
stadsmuur, vanaf 1881 in een bijgebouw een stoommachine en 1918 geheel
onttakeld; in 1984-1988 maalvaardig gerestaureerd (1732, 1987)
Wittepaardsbrug bij Waalstraat 2 - brugje rm over de Haven met gietijzeren
balusters en rondstaven (zj)
IJsselbrug - brugwachtershuisje gm bij stalen ophaalbrug voorzien van vaste
hameipoort, verbinding Poortdijk over de Hollandsche IJssel; beide zijn een replica
van de gesloopte brug en het brugwachtershuis uit 1907 (1969)
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