
NIEUW POMPSTATION 

Omdat de waterbehoefte snel bleef stijgen werd besloten om 

de zaken doeltreffend aan te pakken dat wil zeggen het 

bestaande gebouw uit 1894 slopen en helemaal opnieuw 

beginnen.  

  

Het werd een groot hoog gebouw opgetrokken uit gewapend 

beton. Dat was voor die tijd erg vooruitstrevend maar er 

ontstond op die manier wel een ruime hal zonder veel pilaren. 

Daar werden de stoommachines in opgesteld.  

 

 

Hoewel destijds al veel van elektrische aandrijving gebruik werd 

gemaakt bleef de waterleiding met stoomkracht werken. Dit had 

verschillende achtergronden. Een van de redenen was dat men 

de cokesafval van de gemeentelijk gasfabriek in de ketels van 

de waterleiding kon stoken.  

 

Een ander motief was de relatief hoge elektriciteitsprijs en het 

feit dat er nog geen hoogspanningskabel van de PNEM naar 

Dorst lag. 

  

Deze keuze blijkt achteraf een goede te zijn geweest want 

tijdens de oorlogsjaren kon het pompstation op eigen kracht 

ongehinderd door blijven draaien. Zowel in 1940, bij de inval 

van de Duitsers, als in 1944 tijdens de bevrijding door de Polen 

kon men ongehinderd blijven pompen. Dat zou bij elektrische 

aandrijving niet gelukt zijn. 

  



Pas in 1965 werd overgestapt naar een volledig geëlek-

trificeerde, automatisch bediende installatie. Het vacuüm 

systeem werd verlaten en de bronnen werden voorzien van 

elektrische onderwaterpompen. 

 

Vreemd genoeg zijn de bewoners van Dorst pas in de twintiger 

jaren aangesloten op de gemeentelijke waterleiding van Breda. 

De behoefte aan waterleiding was niet zo groot want iedereen 

in het dorp had een pomp en dat kostte niets. 

  

Nadat de gemeente Breda haar energiebedrijf aan de PNEM 

verkocht kwam het pompstation ook in handen van de PNEM. 

Deze situatie is inmiddels weer veranderd want op het ogenblik 

is de N.V. Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant de 

exploitant. Er wordt nu gepompt uit 16 bronnen van 200 meter 

diep aan de Prise d'Eau Weg maar er liggen ook nog bronnen 

op andere plaatsen en op het terrein van het pompstation zelf.  

  

Deze waterwinning is overigens aan strikte regels gebonden. 

De opgepompte hoeveelheden worden door de provincie 

Noord-Brabant gecontroleerd.  

 

Het zal U overigens niet ontgaan zijn dat nadien voor de 

zoveelste keer het pompstation aan de Wethouder Van 

Dijklaan nagenoeg helemaal herbouwd werd. 


