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Deel van complex Antoon Coolenlaan 1a en Aalsterweg 304-306. Machinekamer vm. waterbedrijf en 

het dubbelhuis van de machinist en de stoker daterend uit 1904 

 

Datum van aanwijzing: 3-2-2009 

Redengevende omschrijving 

Beschrijving 
De Aalsterweg werd rond 1800 aangelegd als verbindingsweg van Eindhoven naar Aalst. In 1865 lag 

de kern van het dorp Stratum rond het noordelijke deel van de Aalsterweg, bij de kruising met de 
Stratumsedijk en de Leenderweg. 
In 1966 werd het eerste deel van de Antoon Coolenlaan aangelegd, namelijk het gedeelte van de 

Aalsterweg tot aan de rivier de Tongelreep. De weg was aangelegd als ontsluitingsweg voor het 
nieuwe verpleeghuis De Weerde (1969) en de nieuwe kunstijsbaan (1969). In 1970 werd de laan 
verlengd tot aan de Bayeuxlaan.  

In 1899 werd onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het drinkwater in Eindhoven. Van de 44 
onderzochte putten was het water in slechts 5 putten van vrij goede kwaliteit. Besloten werd toen tot 
de exploitatie van een eigen waterbedrijf over te gaan. Het uiteindelijke plan werd op 20 mei 1903 

door de Raad goedgekeurd. Het pompstation zou buiten de grenzen van de toenmalige gemeente 
Eindhoven komen te liggen, namelijk in de gemeente Stratum. De bouw werd gegund aan de firma 
Visser en Smit uit Oud-Beijerland. Twee stoomketels werden gekocht van de Machinefabriek Breda. In 

de watertoren, waarin een reservoir van 300 m3 was gebouwd, werd op 21 maart 1904 door 
burgemeester Van Mens het wapen van de gemeente Eindhoven ingemetseld. Op 5 januari 1905 
vond de proefmaling met de pompmachines plaats. De feestelijke opening geschiedde op 21 januari 

1905 door de commissaris van de provincie Noord-Brabant. 
Tussen 1903 en 1904 werd op het terrein van het gemeentelijk waterbedrijf de machinekamer van het 
waterbedrijf gebouwd. De machinekamer is een eenlaags gebouw met een rechthoekig oppervlak. 

Daarnaast ligt een klein eenlaags volume dat middels een smalle tussenbouw verbonden is met de 
machinekamer. Voor de machinekamer bevindt zich een gerenoveerde waterput met putmik.  

 

In 1903-1904 werd aan de Aalsterweg in dezelfde stijl als de machinekamer ook een dubbele 
eenlaags woning gebouwd voor machinist H. Esser en stoker W. van de Kerkhof. Het pand heeft een 
T-vormig oppervlak. De langwerpige vleugel heeft een zadeldak met wolfseinden dat aan de oostzijde  

iets verlaagd is. Dit gedeelte was volgens de bewoners oorspronkelijk in gebruik geweest als 
laboratorium. De korte zijde van het pand heeft een topgevel met een zadeldak. Links van deze korte 
zijde bevindt zich een moderne garage. In het gehele pand bevinden zich schuifvensters met een 

kleine roedenverdeling.  
De verdiepingslaag in de topgevel is witgepleisterd. Hier bevindt zich eveneens een schuifvenster met 
kleine roedenverdeling. De beëindigingen van de kroonlijsten onder de kap evenals die van de 

dakkapellen, zijn afgerond, precies zoals bij de machinekamer het geval is. De dakschilden van het 
pand zijn belegd met rode muldenpannen. In de dakschilden bevinden zich enkele originele 
dakvensters. Op de nokken van de wolfseinden staan twee pironnen. Aan de achterzijde van het pand 

bevindt zich een schuur die mogelijk eveneens uit 1904 dateert. Deze woningen zijn gelegen aan een 
oprijlaantje dat vanaf de Aalsterweg te bereiken is. Aan de ingang van dit oprijlaantje staan nog twee 
stenen toegangszuiltjes uit 1904.   

  


