Lijst industrieel erfgoed per gemeente
Wijk bij Duurstede

Cothen - Langbroek

Onderstaande lijst is een inventarisatie van industrieel erfgoed in de gemeente
Wijk bij Duurstede. 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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Ambachtspad 16 – woonhuis met vm timmerwerkplaats en houten schuur gm; nu
woonhuis (1890-1917)
Bredeweg 5 - werkplaats, vm gereedschapfabriek Ondix; nu bedrijfgebouw (1970)
Bredeweg 7 - werkplaats, vm gereedschapfabriek Ondix; nu bedrijfgebouw (1970)
Dorpsstraat 16 - vm garage en tankstation A. van Cooten; nu woonhuis (ca 1935,
1976)
Dorpsstraat 24 - openbare waterpomp aan de zijgevel van kerkhuizen Diaconie;
reconstructie (1985)
Kerkweg 24 – sluiscomplex gm met sluiswachterswoning; sluis en stuw in de
Kromme Rijn, tot 1940 ook een functie voor het opzetten van het water tbv de
Nieuwe Hollandse Waterlinie (1867)
Molenplein 1 – stellingkorenmolen Oog in ’t Zeil, na 1904 met hulpaandrijving dmv
stoom en na 1930 elektriciteit; in 1936 resteerde slechts de molenstomp;
veevoederbedrijf Van Eck verhuisde in 1985 en aanbouwen werden gesloopt; weer
maalvaardig gerestaureerd (1869-1987)
Rhijnestein ong - brug rm over de Kromme Rijn met ijzeren liggers, gietijzeren
jukken en ijzeren brugleuningen, toegang naar buitenplaats Rhijnestein (1867)
Trechtweg 6 - pompstation drinkwaterleidingbedrijf Vitens (1970, 1992)
Willem Alexanderweg 77 - constructiewerkplaats vm J.P. van Echteld; nu
bedrijfsverzamelgebouw (1970)
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Brink ong – dorpspomp gm; hardsteen en gietijzer (1893)
Doornseweg 6 - bedrijfsgebouw vm smederij en winkel in huishoudelijke artikelen;
nu Landbouwmechanisatiebedrijf Borgstijn (1949, 1960)
Julianalaan 4 - vm brandweerkazerne met slangentoren en
kruisverenigingsgebouw; de kazerne is in 2010 opgeheven, nu detailhandel (1953)
Langbroekerdijk A 45 – houtzagerij Gebr. Damen (1954, 1970)
Langbroekerdijk A 52 a - bedrijfsgebouwen handel bouwmaterialen (1910, 1975)
Langbroekerdijk A 72 – vm directeursvilla houtzagerij Damen met 2
personeelswoningen, de houtzagerij was toen gevestigd op A89; sinds 1963
woonhuis (Klein Lunenburg, 1900)
Langbroekerdijk A 89 – boerderij met bedrijfsgebouwen, waarvan bedrijfsgebouw
vm houtzagerij C.J.W. Damen; nu boerderij (1928)
Langbroekerdijk A 92 – vm molenaarswoning (boerderij, 19e eeuw) bij in 1926
afgebroken korenmolen; vm stoomgraanmaalderij (nu schuur, 1893) en tweede
schuur (1926); nu boerderij met moderne stallen (19e eeuw ev)
Langbroekerdijk A 121 - transformatorhuisje PUEM bij kasteel Hindersteyn (ca
1965)
Langbroekerdijk B 11 – vm tolhuis en jachtopzienerswoning rm; van oorsprong deel
van landgoed Donselaar, later Maarsbergen; nu woonhuis (1867)
Langbroekerdijk nabij B 18 – transformatorhuisje PUEM (1955)
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Margrietlaan 3-5 - bedrijfhallen en kantoor vm Algemeene Vereenigde Im- en
Export Handelsmij. AVIEH, leverancier en installateur van melkmachines en
melkkoeltanks; nu groothandel (1973)
Margrietlaan 7 - bedrijfsgebouw met kantoor vm Timmer- en metselbedrijf fa. A. de
Jongh, later De Hoeken Openhaarden; nu internethandel (1955)
Margrietlaan 13 - garage vm garagebedrijf; nu werkloods (1960)
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Aalswaard 10 - vm steenfabriek Lunenburgerwaard, gestopt in 1982; klein deel van
de kameroven, schoorsteen (ingekort), kleiloods, fabrieksloodsen,
fabriekswoningen, rij arbeiderswoningen; nu in gebruik bij exploitant jachthaven
met stalling en werkplaatsen (1870, 1985)
Achterstraat 4-6 - bedrijfslocatie vm vruchtensapfabriek NV De Duurstede, later
constructiehal voor Apparatenfabriek 'Apfa'; nu opslagplaats (1939, 1964)
Achterstraat 13-15 - Gebr. Schutte (1926)
Achterstraat 25 - garagepand, vm stallingsgarage WABO bussen; nu werkplaats
garagebedrijf (1955, 1960)
Achterstraat 29 en a,b - rijtje pakhuizen en woonhuizen; nu woonhuizen (1900,
2010)
Bedrijventerrein Broekweg - aanleg voor groei van locale werkgelenheid en
uitplaatsing cq. sanering van bedrijven in de bebouwde kom (1970)
De Langkamp 4-16 - bedrijfunits, bedrijfsverzamelgebouwen (1973-1975)
Dijkstraat ong - de beermuur rm, gemetselde primaire waterkering rond de
vestingstad met een kraantoren in deze muur voor het lossen van schepen; in 1989
volledig gerestaureerd, ook waterpoort en coupure met deur en schotbalkopeningen
(14e eeuw-1989)
Dijkstraat 6 (en Nieuwstraat 9) - woon- en werkpand; vm drukkerij C. Vonk,
kantoorboekhandel, alle drukwerk en uitgever Wijckse Courant; nu woonhuis (17e
eeuw, 1995)
Dijkstraat 29 - korenmolen Rijn en Lek rm met op de hoek Walplantsoen een
molenschuur uit 1900; oorspronkelijk als runmolen gebouwd op de Leuterpoort,
maalde eikenschors als grondstof voor leerlooien, later korenmolen en nieuw
ommetseld in 1964; molenschuur nu restaurant (onderbouw 14e eeuw-1659, 1900)
Havenweg 1-2 - scheepswerf en scheepshelling met werkschuren (zj, 1958)
Klooster Leuterstraat 15-17 - vm garage met twee bovenwoningen voor de fa. A.J.
Blom & Co, ondernemers met een autobusdienst op Amersfoort, later WABO voor
touringcars tot 1975; verbouwd tot warenhuis met appartementen (1922-1931,
1995)
Klooster Leuterstraat 22t - transformatorhuis gm (1937)
Klooster Leuterstraat 23-27 hoek Plantsoensteeg - vm kaaspakhuis; nu winkels met
appartementen (18e eeuw, 1990)
Klooster Leuterstraat 28 - vm pakhuis gm, mogelijk fruitpakhuis geweest; nu
woonhuis (1853)
Langbroekseweg - brug Kromme Rijn, ijzeren brug op gemetselde landhoofden met
herdenkingssteen (1880)
Langs de Wal 2-4 - vm wasserijcomplex met naastliggende bleekvelden iov Prot.
Armenbestuur; de strijkkamer en het woonhuis zijn behouden gebleven; in 2011
zijn de wasserij en blekerij gesloopt (eind 19e, begin 20e eeuw)
Lekdijk Oost 10 - veerhuis rm voor veer op Rijswijk, nu woonhuis (1873)
Lekdijk Oost 11 - uitzichttoren RWS; op het kruispunt van kanalen en Lek,
vernieuwd in 1995 (1956, 1995)
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Langs de Wal t.o. 53 - deel romp korenmolen Ruysdael rm, genoemd naar het
tussen 1668 en 1682 vervaardigde schilderij van deze molen door Jacob van
Ruysdael, collectie Rijksmuseum; één van de beide dwangmolens van de stad en
lange tijd onzichtbaar geweest in een timmerwinkel, later in gebruik als
kolenschuur; nu zichtbaar achter een ijzeren hek (16e eeuw)
Lekdijk West 16-21 - vier arbeiderswoningen voor de vm steenfabriek
Bosscherwaarden en een middenstandswoning (1923 resp. 1931)
Lekdijk West 28 - vm steenfabriek Bosscherwaarden rm, met 40 m schoorsteen op
de intacte ringoven met kapconstructie, in functie tot 1991, verder smalspoor en
een (indertijd verrijdbare) grijperkraan; nu van Het Utrechts Landschap en te
bezoeken (1923-2009)
Lekdijk West 39 - waakhuis met magazijn rm; standaardontwerp 'Waakhuis met
Magazijn' van het Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams (1878)
Maleborduurstraat 7 - vm pakhuis rm; nu horeca (16e eeuw)
Markt - hardstenen waterpompen rm (1759), stadspomp bij Oeverstraat 21 (zj) en
stadspomp bij burgemeester Meijesplein (1759)
Mazijk 1 - vm werkplaats van een mandenmaker uit de griendcultuur, omgebouwd
naar woning (ca 1900)
Mazijk 16-29 - verschillende schuren aan voorheen de gracht Mazijk (zj)
Nieuwstraat, al in de 16e eeuw genoemd; altijd veel bedrijven; vele vm
bedrijfspanden hebben nu een woonfunctie
Nieuwstraat 9 (Dijkstraat 6) - vm bedrijfspand drukkerij Vonk, ook vm uitgever
Wijksche Courant; nu woonhuis (1909)
Nieuwstraat 13-17 - vm pakhuizen verbouwd tot woning (1894), verworden tot
bedrijfsruimten met huisje; nu woonhuizen (zj, 1894, 1980)
Nieuwstraat 23 - vm dijkmagazijn Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams, met in
de achtergevel een gevelsteen; nu woonhuis (18e eeuw, 1980)
Molenvliet 8 - magazijn met kantoor, vm General Equipment Firma Linse; nu
kantoor met magazijn en bedrijfsruimte (1974)
Oeverstraat 21 - buurtpomp (zj)
Prins Hendrikweg 15 - vm directeurswoning houtzaagmolen en later
stoomhoutzagerij De Zonnewijzer aan de Kromme Rijn, huize Sans Souci; zagerij
gesloopt in 1989, nu woonhuis (rond 1875, 1981)
Prins Hendrikweg 17t - transformatorhuis (1957)
Rijnstraat 9 - pakhuis, met tevens ingang aan Kokkestraatje; nu woonhuis (1910)
Rijndijk bij 8 - transformatorhuisje PUEM (1958)
Rijndijk - waterinlaat voor de Kromme Rijn in de afsluiting met de Nederrijn voor
regulering van vers water door de Kromme Rijn richting Utrecht; tot 1940 functie
voor de inundatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie; sinds 2013 met vissluis
(1865)
Singel en Singel 51 - inlaatsluis, kwelkom, schotbalkenloods en sluiswachtershuis
voor waterinlaat en regulering van de waterstand in de Kromme Rijn (1866)
Sluis Noord - sluizencomplex Prinses Irene in het Amsterdam-Rijnkanaal, de
betonnen schutsluis met stalen hefdeuren vertoont grote gelijkenis met de Prinses
Beatrixsluizen, met bedieningshuis (1989); een tweede kolk later bijgebouwd
(1952-1974)
Sluis Noord 1-11 en Lekdijk West 4 en 5 - vm dienstwoningen Rijkswaterstaat tbv
het Prinses Irene sluizencomplex; nu woonhuizen (1954)
Wilhelminastraat 5 hoek Nieuwstraat - vm bedrijfsschuur, nu woonhuis (zj)
Zandweg 96-114 - vm arbeiderswoningen iov eigenaar steenfabriek
Lunenburgerwaard; nu woonhuizen (1914)
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