Lijst industrieel erfgoed per gemeente
Lopik

Graaf - Jaarsveld - Lopikerkapel - Polsbroek - Uitweg

Onderstaande lijst is een inventarisatie van industrieel erfgoed in de gemeente
Lopik. Het zijn locaties waar erfgoed van nijverheid en industrie, soms techniek,
zichtbaar aanwezig is. Opmerkingen en aanvullingen zijn welkom. De lijst wordt
van tijd tot bijgewerkt, deze versie is van juni 2020.

Graaf
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

1e Industrieweg 8 en Ambachtsweg 2 - bedrijfshal met kantoor; nu kringloopbedrijf
(1960)
1e Industrieweg 9 - bedrijfsloods, productie, magazijn, expeditie en katoor (1970)
2e Industrieweg 1 hoek M.A. Reinaldaweg - bedrijfsgebouw met kantoor en
bedrijfswoning (1965)
3e Industrieweg 3 A - bedrijfshallen met woonhuis installatiebedrijf (1960)
3e Industrieweg 5 - bedrijfshallen met kantoor distributie kaas en melkproducten
(1973 ev)
Ambachtsweg 3 - werktuigloodsen, werkplaats en kantoor bouwkranen (1970)
Bedrijventerrein Lopik - ontwikkeling einde periode wederopbouw en
doorontwikkeling na 1990 (1960, 1990)

Jaarsveld
⋅

⋅

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Lekdijk Oost en West ong - dijkslagpaaltjes rm (uit 1838 ten westen van Rolafweg
Zuid, en uit 1876 ten oosten van Rolafweg Zuid); totaal nog 17 paaltjes (18301880); daarnaast zijn meer dan 140 genummerde dijk- of hoefslagpalen bij (vm)
perceelgrenzen aanwezig
Lekdijk Oost en West ong - dijkbewakingspalen rm, totaal 6, staande bij toenmalige
wachthuizen: nr 2 (Lekdijk Oost 15); nr 3 (bij Uitweg, Lopikerweg Oost 102); nr 5
(Lekdijk West 2); nr 6 (Lekdijk West 15); nr 7 (Tiendweg 2) en nr 9 (Lekdijk West
71) (rond 1860); palen nr 4 voor het dijkhuis Hoogheemraadschap en nr 8 bij
Lekdijk West 36
Lekdijk Oost 5 - langhuisboerderij Zorgwijk, met aan de gevel noodklok voor
waarschuwing bij hoog water; nu boerderij (1772)
Lekdijk Oost 9 - 't Oude Veerhuys gm met rest veerweg en veerstoep; nu woonhuis
(18e eeuw)
Lekdijk Oost 11a - vm buitendijks schipperscafé, Jaarsveld was aanlegplaats voor
schippers; nu woonhuis (begin 19e eeuw)
Lekdijk Oost achter 11 - peilmeetstation gm op voet Hoogheemraadschap (1940)
Lekdijk Oost 12 - dijkhuis rm met dijkmagazijn rm Hoogheemraadschap (1904 resp
1896)
Lekdijk Oost bij 12 - peilschaalhuisje met waterinlaat rm Hoogheemraadschap
(1896)
Lekdijk West 1 hoek Rolafweg Zuid 1 - de heul gm en het vm stoomgemaal Wiel &
Vogelzang voor polder Wiel en polder Vogelzang; de waterdoorlaat hoorde bij het
oude stoomgemaal Wiel en Vogelzang uit 1881, sinds 1947 woonhuis; het gemaal
verving de molenbemaling en boezem; in het metselwerk van de heul een oude
gedenksteen uit 1599 van de eerste uitwateringssluis (1872)

Afkortingen: gm- gemeentelijk monument
rm- rijksmonument

iov- in opdracht van
vm- voormalig

ong- ongenummerd
zj- zonder jaartal
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Damweg - watertoren van Lopik, ontworpen door ir bureau MABEG (vh
Maatschappij tot Bouw en Exploitatie van Gemeentebedrijven) te Utrecht; de toren
heeft een hoogte van 47 meter en een waterreservoir met een inhoud van 400 m3;
de toren is in 2019 verkocht en wordt mogelijk herbestemd naar appartementen en
misschien opengesteld (1936)
Lekdijk West to 36 - peilschaalhuisje Hoogheemraadschap (1896)
Lekdijk West bij 83 - traditionele rieten schuur (zj)
Lekdijk West 85 - dijkmagazijn rm Hoogheemraadschap (1860)
Lopikerweg West 45b hoek Damweg - pompstation waterleidingbedrijf Vitens
(1965)
Lopikerweg West 84 - vluchtschuur voor opslag bij hoog water Hoogheemraadschap
(1856)
Lopikerweg West 104 Cabauw (in de polder achter machinistenwoning nr 105) dieselgemaal Zevender rm (1934), ontwerp ingenieursbureau Van Hasselt & De
Koning; met vm machinistenwoning tot vakantieverblijf verbouwd (jaren '50)
Lopikerweg West 106 Cabauw - tweede of Middelste molen rm, wipwatermolen;
functie van de molen in 1934 overgenomen door het gemaal op nr 104 en tot 1962
reservegemaal; werkte met scheprad; in 2019 stilgelegd door gebreken in de
originele potroeden (1773)
Wielsekade 4 - telefooncentrale (ca 1935)

Lopikerkapel
⋅

⋅

Batuwseweg 50 - vm stoomgemaal rm gebouwd op de plaats van een gesloopte
molen, machinistenwoning en vm molenaarswoning voor polder Batuwe;
aanvankelijk een centrifugaal pompgemaal met een petroleummotor, nu aanwezig
het interieur, pomp en de ruwoliemotor uit 1937, in 1987 buiten werking gesteld;
watergangen, verkaveling, dijken, oude molenaarswoning, gemaal met vm
machinistenwoning vormen een kleinschalige waterstaatkundige assemblage (19051937)
Biezendijk 3 en 4 - complex van voorheen Nozema, zendgebouw rm (1939); een
zendmast uit dezelfde tijd (twee andere zijn in 2004 resp. 2015 neergehaald,
overbodig); wachthuisje cq. portiersloge (1953); portierswoning (1940), bunker in
boerderijvorm; Duits dienstgebouw geheel van hout (1941)

Polsbroek
⋅
⋅

Dorp 56 - silo graan- en veevoederbedrijf van de firma Zijderlaan (1955)
Dorpsplein - dorpspomp (replica uit 1972)

Uitweg
⋅
⋅

Lopikerweg Oost 107 - vm sluiswachterswoning en boerderij rm (18e eeuw)
Prinses Irenebrug - een vaste brug gm op de splitsing Uitweg en Lopikerweg Oost
en sluis Enge IJssel (1926) met sluis en sluiswerk gm (1628)
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