Lijst industrieel erfgoed per gemeente
RHENEN

Achterberg - Elst

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

Achterberg
⋅
⋅

⋅

Hogesteeg 1 - vm diepvrieshuisje Coöperatieve Diepvriesvereniging Achterberg
(1959)
Noordelijke Meentsteeg 4 - spoorwegwachtershuis voor de vm spoorlijn AmersfoortKesteren iov Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM); nu woonhuis
(1885)
Zuidelijke Meentsteeg 4 - spoorwegwachtershuis voor de vm spoorlijn AmersfoortKesteren iov Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM); nu woonhuis
(1885)
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Bosweg 5 - tabaksschuur, gerestaureerd; in gebruik als bergruimte en woonruimte
(zj)
Engweg 3 - tabaksschuur, gerestaureerd; in gebruik als garage en bergruimte (zj)
Fabrieksweg 4 (vm Elsterstraatweg) - schoorsteen, van oorsprong horend bij vm
steenfabriek gebroeders Klinkenberg, later Wienerberger Timmermans; in 2011 is
de fabriek gesloopt, de schoorsteen is als herinnering gestabiliseerd (ca 19502014)
Houweg 15 - grote tabaksschuur; in gebruik als opslagschuur (2e helft 19e eeuw)
De Oude Weg 8 - koren- en poldermolen ’t Wissel rm, na 1930 elektromotor tot
1980; geheel gerestaureerd in 2005; naam ontleend aan de wisselplaats voor de
tram Utrecht-Rhenen-Arnhem (1855, 2005)
Plantage Willem III - structuur van een vm tabaksplantage met toegang vanaf de
Rijksstraatweg, de historische locaties van de tabakschuren zijn in het landschap
zichtbaar, er staat nog een enkele geretaureerde tabaksschuur (indertijd 14 stuks
naast vele woningen); de familie Ruys stichtte in 1853 de tabaksplantage, in 1902
na einde tabaksteelt overname door ‘N.V. Cultuurmaatschappij Remmerden’; de
plantage werd in 1930 geheel omgezet naar fruitteelt, na 1964 voor
gewasveredelingsbedrijf Cebeco; sinds 1995 in beheer bij Het Utrechts Landschap
(1853-1930)
Rijksstraatweg 234 - tabaksboerderij rm, langhuis, stenen voorgevel, houten
bedrijfsgedeelte met luiken, hoog zadeldak met pannen gedekt; verbouwd tot 2
woonhuizen (1857)
Vissersweg 42 - tabaksschuur gm; opslagschuur en woonruimte (eind 19e eeuw)
Zwijnsbergen 12 - bedrijvenpark Zwijnsbergen; sinds 2018 op de locatie en met de
gebouwen van een vm militair opslag ofwel MOB-complex; hallen, loods en terrein
(1958)

Rhenen
⋅
⋅

Achterbergsestraatweg bij 184 (het Dorpshuis) - transformatorhuisje PUEM (19251935)
Achterbergsestraatweg 207 - vm smederij met bewaard interieur (1910-1920)
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Bedrijventerrein Remmerden - in de periode wederopbouw aangewezen als
bedrijventerrein rondom steenfabriek Over Betuwe (gesloopt ca. 1995); een
doorontwikkeling volgde na de crisisjaren 1980 voor het aantrekken van
werkgelegenheid en sanering bedrijfslocaties op dit terrein en elders (1950, 1985)
Blauwe Kamer - vm steenoven en nu een ruïne met loskraan; net buiten provincie,
wel 'Utrechts Landschap'
Bovenweg, Lijnweg, Cuneraweg - 3 gemetselde boogviaducten rm in het
spoortalud, de Eerste, Tweede en Derde Poort (1885)
Cuneralaan om de Grebbeberg - vm trambaan Ooster Stoomtram Maatschappij
tussen Utrecht en Arnhem; de tram kon de steile oostkant Grebbeberg niet aan,
daarom eigen vrije baan; nu fietspad (tot 1948)
Cuneralaan 4 - vm koetshuis gm nu opslagloods (2e helft 19e eeuw)
Cuneralaan en Rietgors eo Grebbeberg - vm zandgroeve voor kalkzandsteenfabriek
vh Leccius de Ridder en kalkzandsteenfabriek Vogelenzang, de laatste fabriek stond
nabij en is na 2001 gesloopt; nu woonwijk Vogelenzang (1914-2001)
Cuneraweg 100 hoek Korte Steeg - vm kolenloods, in 1956 verbouwd van hout
naar steen en nog later beplaat; nu bedrijfsloods (2e helft 19e eeuw)
Van Deventerstraat 27 - deel vm tapijtfabriek, later kruidenfabriek “Lumen
Naturae”; sinds 1999 woonhuis (1922)
Frederik van der Paltshof 35 - vm postkantoor gm; nu horeca en bovenwoningen
(1905)
Grebbedijk nabij afslag Afweg - vm dijkmagazijn van De Dijkstoel van de
Rhenensche Nude en de Achterbergsche Hooilanden, later Waterschap Vallei & Eem
(1890)
Grebbedijk ong thv Nude - vm Grebbesluis in het Valleikanaal, aanvankelijk voor
turfvaart, later ook inundatiesluis tot 1910 voor de Grebbelinie; in 1957 vervangen
door duiker (va 18e eeuw)
Grutterstraat 15 - vm sigarenfabriek, enig restant van deze bedrijfstak in Rhenen;
pand met mansardekap en hoge boogvensters voor goede lichtinval op het
tabaksblad (2e helft 19e eeuw)
Kerkstraat bij 1 - vm brandweerkazerne rm; nu werkloods voor Het Rode Kruis
(1941)
Koerheuvelweg 5 - watertoren met uitkijktoren, waterleidingbedrijf van
plaatsgenoot Willem de Haas; vm restaurant is gesloopt, nu appartementengebouw
(1935)
Koningin Elisabethplantsoen, 't Kosterspad - transformatorhuis PUEM (1952)
Koningin Elisabethplantsoen 3 - Binnenmolen rm, stellingkorenmolen en herbouwd
op locatie standerdmolen; na 1934 bekend als Panoramamolen; gerestaureerd in
1970 (1893, 1970)
Lijnweg en Herenstraat - een gemetseld boogviaduct over de vm spoorlijn richting
Kesteren; de gemetselde bogen zijn in 1941 na oorlogsschade hersteld (1941)
Oude Veensegrindweg 15 - watertoren rm met rietgedekt dak bij kasteel
Remmerstein; met geringe hoogte tbv eigen waterleidingnet van het landgoed
(1912)
Oude Veensegrindweg 50 - tabaksboerderij; nu woonhuis met kantoor (1860-1880)
Rijnbrug - vaste stalen verkeersbrug over de Nederrijn, verbinding Provinciale weg;
op de locatie van een in WO II tot twee keer toe vernietigde spoorbrug, de
verkeersburg staat op de oude fundamenten; de constructie van de stalen brug is
als eerste brug in Nederland uitgevoerd met een zgn orthotrope rijvloer met
kokersecties, het stalen dek heeft een dragende functie en de brug is daardoor
slank, periode wederopbouw (1880, 1955-1957)
Stokweg 1 - vm tabaksboerderij rm (medio 19e eeuw)

Afkortingen: gm- gemeentelijk monument
rm- rijksmonument

iov- in opdracht van
vm- voormalig

ong- ongenummerd
zj- zonder jaartal

USINE juni 2020

Lijst industrieel erfgoed per gemeente
vervolg Rhenen blad 3 van 3
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Stokweg 15 - vm tabaksschuur, nu vakantiewoning (2e helft 19e eeuw)
Utrechtsestraatweg 91 - vm tabaksboerderij (1910-1920)
Utrechtsestraatweg 93 - vm tabaksboerderij (begin 19e eeuw)
Utrechtsestraatweg 102 - vm tabaksschuur (1e helft 19e eeuw)
Utrechtsestraatweg bij 143 - vm tabaksschuur (1e helft 19e eeuw)
Utrechtsestraatweg 149 - fabriek in metaalwaren vh Paardekop, na 1955 Pako
Rhenen; nu bedrijfsgebouwen, kantoor en detailhandel (1938, 1965)
Utrechtsestraatweg bij 202 - transformatorhuisje; indertijd gebouw voor
steenfabriek Over Betuwe (1952)
Utrechtsestraatweg 204 - kantoor en bedrijfswoning met toegangshek
machinefabriek en constructiebedrijf N. Drost en Zn. (1952)

Afkortingen: gm- gemeentelijk monument
rm- rijksmonument

iov- in opdracht van
vm- voormalig

ong- ongenummerd
zj- zonder jaartal

USINE juni 2020

