Lijst industrieel erfgoed per gemeente
Utrecht gemeente

De Meern - Haarzuilens - Leidsche Rijn Rijnenburg - Vleuten

Onderstaande lijst is een inventarisatie van industrieel erfgoed in de gemeente
Utrecht, met uitzondering van de stad. 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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De Dompelaar to 1 hoek Mauritslaan achter 24 - gemaalhuis gm vm stoomgemaal
vm waterschap Heycop, sinds 1970 elektrisch (1894)
Meerndijk 7 - vm rijwielherstel en garagebedrijf gm; nu winkelpand met woning
(1913, 1933)
Meerndijk 108 - vm aardenwerk- en mandenfabriek; bedrijfspand achter de woning,
nu garagebedrijf (1946)
Rijksstraatweg 128 - machinegebouw gm pompstation voor het drinkwaterbedrijf
Drinkwaterleiding West-Utrecht DWU, in nieuwe zakelijke stijl, met filtergebouw
(1951) en dienstwoning (1928)
Rijksstraatweg 134 - bedrijfspanden met woonhuis vm zakkenhandel; nu bedrijf in
koek & banket (1900, 1955)
Zandweg 102 - vm garage- en carrosseriebedrijf met benzinestation; nu horeca (ca
1950)
Zandweg 103 - vm oude bakkerij, winkelpand met woning en bakkerij; nu horeca
(zj)
Zandweg 105 - vm smederij, met uitbreiding constructiewerkplaats en woonhuis;
(1900-1955)
Zandweg 118 - transformatorhuis, zgn tentdakhuisje (zj)
Zandweg 141 - vm timmerfabriek Brinkhof, oudere bedrijfsloods met nieuwer
kantoor; nu bouwbedrijf met timmerloods (ca 1950 ev)
Zandweg 186a - vm foeragehandel Verboom, kantoor met bedrijfsloodsen; nu
detailhandel (1946 ev)
Zandweg 218 - RWZI (rioolwaterzuiverings-installatie), carrousels,
bergbezinkbassins, droogbakken en gebouwen voor apparatuur (1959-1963, 1988)
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Bochtdijk - loopbrug kasteeltuin De Haar over de Bochtdijk rm, uitgevoerd in beton
(ca 1900)
Brink - dorpspomp gm (1952)
Brink 8 - werkplaats en woonhuis met bedrijfsgebouw op het achterterrein; nu
aannemersbedrijf (1895, 1970)
Brink 11 - bakkerij "In het gezegende brood", werkplaats en woonhuis gm (1890)
Brink 12 - werkplaats en woonhuis rm, vm smederij; verbouwd tot woonhuis
(1892-1929)
Ockhuizerweg 1 - bedrijfspand met winkel en werkplaats (1895, 1952)
Thematerkade bij 4, eindpunt - gemaal Haarrijn op de grens van de Themaatse
Polder aan de oostzijde en de Haarpolder aan de westzijde; gemaalhuis en
dienstwoning; het gemaal is in 2014 buitendienst gesteld (1949)
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A2 - Rhijnoordviaduct; de snelweg richting Amsterdam werd geopend in 1954; het
viaduct over de Rijksstraatweg / Groenewoudsedijk en de Leidse Rijn verloor haar
functie in 2008 na de ingebruikname van de landtunnel A2; de brug is herbestemd
voor langzaamverkeer (1938)
Alendorperweg - transformatorhuis (1920)
Bedrijventerrein Oudenrijn (oude naam Strijkviertel) - ontwikkeling in de periode
van de wederopbouw en aangelegd op vm tuingronden in de vm gemeente
Oudenrijn (1952)
Berlijnplein - restanten van de perronoverkapping Utrecht CS, daar gedemonteerd
in 2011 en in 2014 deels herplaatst als een aaneengeschakeld overdekt marktplein
van 30 bij 35 meter met replica's van perronborden (1893-2014)
Groenewoudsedijk - sluis Leidsche Rijn met betonnen lantaarnpaal N.V. Betondak
Arkel (1925-1950)
Groenewoudsedijk 1 - vestiging eerste aluminium fabriek in Nederland, vm
Aluminium wals- en persbedrijven N.V. Oudenrijn (Awep), in 1946 N.V.
Nederlandse Aluminium Maatschappij; bouw van bijtsbassins, perserij, walserij,
bankwerkerij, schaftlokaal, kantoorgebouw, eerste gebouwen ontwerp architect
Brinkman & Van den Broek; nu Nedal (va 1939)
Groenewoudsedijk 7-9 - timmerwerkplaats en schilderswerkplaats vm Koninklijke
Wegenbouw Utrecht KWU, later uitgebreid met kantoor, werkplaatsen en
montagehal voor KWU en Stevin Materieel- en Constructiebedrijf Stemaco, nu in
gebruik bij wegenbouwbedrijf KWS infra; (1959-1972)
Groenewoudsedijk 10 - locatie asfaltcentrale met molen, opslag materiaal en
losplaats aan het kanaal; vm Koninklijke Maatschappij voor Wegenbouw; in 2016
met nieuwe asfaltmolen (1969)
Groot Zandveld - park met daarin twee karakteristieke schoorstenen, één op de
oorspronkelijke plaats en één schoorsteen is herbouwd; overgebleven na het
verdwijnen van vrijwel alle kassen met stookhuizen uit dit gebied (1917, 1999)
Het Hoog 7 vm Veuten - bedrijfsloods vm onkruidbestrijdingsbedrijf; nu
landbouwmechanisatiebedrijf (1947-1972)
Het Zand 12 hoek Pauwoogvliet vm Vleuten - bedrijfsruimte met woonhuis (ca
1900-1925)
Jeremiebrug - verbinding Weegbreeweg en Liesgrassingel - een ijzeren ophaalbrug
gm van het zgn Hollandse type; oorspronkelijk gebouwd over de Kruisvaart tussen
de Westerkade/Vondellaan met draaihekken in stijl; in 2011 voor spooruitbreiding
gedemonteerd, de brug is in 2015 herplaatst in het Maximapark Leidsche Rijn over
de Vikingrijn (1912-2015)
Vogelvlinderweg 50 vh Johanniterweg 8 Vleuten - schoorsteen bij stookhuis,
kolenopslag en oude kassen, stekkas, pomphuis en waterbak van vm
tuindersbedrijf, nu locatie Activiteiten en Informatiecentrum voor Tuin & Natuur van
de AVVN (1926)
Liesgrassingel 30 vm Vleuten - vm bedrijfswoning bij gemaal met
transformatorhuis; nu woonhuis (1940)
Rijksstraatweg 20 vm Oudenrijn - vm Hollandia Zijspanfabriek, tot de sluiting
metaalbedrijf METAK; ouder kerkgebouw gm, momenteel in gebruik voor de
kunsten als de Metaal Kathedraal (1859, 1941-2011)
Oude Vleutenseweg 2 vm Oudenrijn - sluis Vleutense Wetering met het
Amsterdam-Rijnkanaal en vm sluiswachtershuis; herontwikkeling tot horeca (1937,
2020)
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Rijksstraatweg 26 vm Oudenrijn - vm garage en benzinestation vd Akker; nu
kantoor met bedrijfsruimte (1935, 1953)
Rijksstraatweg 32 vm Oudenrijn - bedrijfsloodsen, werkplaatsen en kantoor vm N.V
The American Rubber Company, nu metaalconstructiebedrijf J&B Grijpers (1959 ev)
Strijkviertel 9 vm Oudenrijn - kantoor en bedrijfsloods Van Egmond Waterzuivering
(1964)
Strijkviertel 17 vm Oudenrijn - vm bedrijfspanden; nu detailhandel (1965)
Strijkviertel 19 vm Oudenrijn - vm kaaspakhuis; in 1964 verbouwd voor Gautsch's
Industriële Maatschappij voor Elektriciteit en Gas 'GIMEG'; nu bedrijfshal met
kantoor (1955, 1964)
Strijkviertel 30-32 vm Oudenrijn -bedrijfspand met kantoor en bedrijfswoning;
indertijd voor Tradimix Precisieproducten, later Interfill Products - Technische
Onderneming Refill; nu diverse bedrijven (1957 ev)
Strijkviertel 33-35 vm Oudenrijn - bedrijfshallen met kantoor vm Smelt- en
Raffineerbedrijf Alcu-Metaal; na 1965 groothandel o.a. in 1980 Versatec
Computergraphics plottermachines; nu bedrijfsverzamelgebouwen (1960 ev)
Strijkviertel 36 vm Oudenrijn - vm Cartonnagefabrie Kragten; fabricagehallen en
woonhuis (1959 ev)
Strijkviertel 38 vm Oudenrijn - bedrijfslocatie Landaal-Schelde koeltechniek en
luchtbehandeling; nu alleen nog kantoor (1960)
Strijkviertel 40 vm Oudenrijn - bedrijfshal indertijd voor Blue-Air
Wasmachinefabrieken; nu garagebedrijf (1960)
Strijkviertel 42-44 vm Oudenrijn - bedrijfshallen met woonhuis (1950 ev)
Strijkviertel 46 - bedrijfsgebouw met showroom en kantoor, indertijd voor Strapex
Verpakkingen; nu retailfunctie (1957 ev)
Strijkviertel 48A-E - bedrijfshallen met kantoor vm Technische Maatschappij
Wildschut - Centrale Verwarming en Installatie Techniek Bredero; nu
bedrijfsgebouwen (1962 ev)
Strijkviertel 56 vm Oudenrijn - bedrijfspand (1950)
Strijkviertel 58-64 - bedrijfshallen met kantoor en bedrijfswoning; na 1965 Blue-Air
witgoed; nu bedrijfspanden en woonhuis (1959 ev)
Strijkviertel 67 en Molensteijn 9-13 - fabriekpand met diverse uitbreidingen en
kantoren; vm Harshaw Van den Hoorn Chemie en later Engelhard De Meern is nu
chemiefabriek BASF-Catalysts, fabriek van o.a. katalysatoren voor de chemischeen de auto-industrie (1960 en eerder)
Utrechtseweg 49 vm Vleuten - vm timmerwerkplaats; woning en tot woonruimte
verbouwde werkplaats (19e eeuw)
Utrechtseweg 83-85 vm Vleuten - vm lederwaren- en metaalfabriekje in oudere stal
gm; vm boerderij met bijgebouwen (19e eeuw)
Zandweg 25 vm De Meern - vm plaatwerkerij, later camperbouw (ca 1960)

Rijnenburg
⋅

Nedereindseweg - transformatorhuisjes aan de uiteinden van de weg (1950)
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Dorpsstraat 25 - vm bedrijfspand, nu detailhandel (ca 1955)
Dorpsstraat 39 - vm smederij van de fam. Van Dijk, hoefsmid en smeedijzer;
werkplaats met detailhandel (1825, 1966)
Europaweg 2 - transportbedrijf van groente en fruit; bedrijfsloodsen en woonhuizen
(1950 ev)
Hamlaan begin - transfomatorhuisje met brugje (1946)
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Mastboslaan (vh Wilhelminalaan 18) - twee schoorstenen vm tuindersbedrijf,
gerestaureerd in 2015 (stookhuis gesloopt) (ca 1920, 2015)
Odenveltlaan 2 - herberg ‘De Zwaan’ en dorpsbrouwerij rm, in 1870 gesloten en
daarna depot Koninklijke Beijersche Bierbrouwerij Amsterdam (16e eeuw)
Parkweg voor 36 - transformatorhuisje (1930)
Schoolstraat 47 - werkplaats en stalling garagebedrijf; twee bedrijfsloodsen (1947)
Schoolstraat 73 - loodgietersbedrijf, vernieuwd bedrijfspand (1955 en later)
Schoolstraat 92 - garagebedrijf; bedrijfsloods met werkplaats (ca 1955)
Stationsstraat 53 - vm spoorwegstation gm, nu detailhandel en woonhuis (1922)
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