Lijst industrieel erfgoed per gemeente
Leusden

Achterveld

Onderstaande lijst is een inventarisatie van industrieel erfgoed in de gemeente
Leusden. 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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C.M. de Vorplein 207 - weeg- en travohuisje gm en weegbrug gm bij vm Coöperatie
Achterveld; naastliggende bebouwing naar vorm van de in 2013 gesloopte
veevoederfabriek (ca 1930)
Hessenweg 136 - vm brandspuithuisje gm bij boerderij (zj)
Hessenweg 182 - vm machinistenwoning bij zuivelfabriek Juliana; nu woonhuis
(1911)
Hessenweg 184 - elektriciteitshuisje bij vm zuivelfabriek Juliana (1911)
Klettersteeg 5 - tolhuis cq. tolgaarderswoning gm, tol tot 1934; nu woonhuis
(1880)
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Asschatterweg 64 - bedrijfsgebouwen De Zandbrinkermolen, veevoederbedrijf met
silo's; familie Wolswinkel (1941)
Bedrijventerrein Paardenmaat - voor stimulering locale werkgelegenheid en
sanering bedrijven elders (1970)
Doornseweg 13A (ingang doodlopende weg naast Kolonel H.L. van Royenweg 3) vm schietkamp en schietoefenbanen Defensie; schijvenwerkplaats (1925),
kampbarak (1925) (model voor ontwerp en uitvoering vm barakkenkamp
Amersfoort), (gas-) masker-oefenruimte (1926), (schiet-) schijvenloods met
kantoor (1953); originele bestrating en restanten smalspoorbaan voor het vm
schietkamp; schietoefenbanen op de Leusderheide, op het terrein van de
schietoefenbanen schietheuvels en plateaus voor het opstellen van schietschijven
(1860-1925)
Hamersveldseweg 1+5 - tolhuis cq. tolgaarderswoning 'De Tolboom'; nu woonhuis
(1847)
Hamersveldseweg 137 - bedrijfsgebouwen Hora Holland, fabriek voor
scheepsramen (zj)
Hamersveldseweg 138 - fabrieksgebouw met hal, silo, kolenloods, grasdrogerij,
spoorlijn bij perron en kantoor; coöperatieve Handelsvereniging "Coöperatie
Eemstroom"; gaaf ensemble (va 1929)
Hamersveldseweg 144 - vm spoorwachterswoning HIJSM vm spoorlijn AmersfoortKesteren; nu woonhuis (1886)
Heiligenbergerweg 2 - tolhuis cq. tolgaarderswoning rm; nu woonhuis (rond 18071827)
Hessenweg 88 Stoutenburg - tolhuis cq. tolgaarderswoning; nu woonhuis (ca 1900)
Kolonel H.L. van Royenweg 3 - Mechanische Centrale Werkplaats, in 1959 genoemd
de 574 TD tankwerkplaats; een unieke werkplaats van Defensie (de eerste in
Europa) voor de reparatie en het onderhoud van rupsvoertuigen - Centurion en
later Leopard; nu de reparatiewerkplaats voor voertuigen van de Landmacht (1955)
Leusbroekerweg 6 - vm spoorwachterswoning nr 43 HIJSM vm spoorlijn
Amersfoort-Kesteren; nu woonhuis (1886)
Oude Rijksweg - afgesneden deel van Rijksweg uit 1827, restanten oude brug over
Heiligenbergerbeek (bij Treekerweg 1)
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Spoordijk - restanten spoorlijn HIJSM Amersfoort-Kesteren-Keulen, dijklichaam en
stuk spoor (1884)
Stoutenburgerlaan 1 Stoutenburg Noord - tolhuis cq. tolgaarderswoning en
portierswoning gm bij buitenplaats Stoutenburg (1904)
Treekerweg 1 - tolhuis cq. tolgaarderswoning Bavoortse Tol of D'Oude Tol, van
1827-1883 werd de tol vanuit herberg Huize Bavoort geïnd; nu woonhuis (1883)
Treekerweg 28 - huize Bavoort, uitspanning langs de Oude Rijksweg naar Arnhem;
nu horecabestemming (zj, 1877)
Valleikanaal ong - afwateringskanaal (1937-1940)
Vieweg 2 - tolhuis cq. tolgaarderswoning; nu woonhuis (1869)
Vlooswijkseweg 1B - stalhouderij uitspanning Oud Leusden, aan de andere zijde
A28 afslag Dodeweg; nu horecafunctie (1899)
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