Trouwen, dineren & feesten in

POMPGEBOUW DE ESCH

recepties, bruiloften, feesten, lunches, brunches, high tea,

private diners, condoleances, verjaardagen en zaalverhuur.
Catering door:

Iets te vieren?

in ieder leven zijn van die momenten dat u iets te vieren heeft.
uw veertigste verjaardag, een huwelijk,
een zilveren jubileum of een familiefeest.
bij pompgebouw de esch wordt iedere gelegenheid een onvergetelijk feest!
De schitterende Paleiszaal met marmeren vloer
en authentieke gewelven is een unieke plek voor
uw festiviteit, of het nu gaat om een gezellige
verjaardag of om een groot feest.
Ook met mooi weer zit u goed bij Pompgebouw
de Esch. Het terras aan de achterzijde van het
gebouw staat geheel tot uw beschikking.
Onze catering verzorgt heerlijke hapjes,
uitgebreide buffetten en exclusieve meergangen
diners.

PEC is al meer dan 25 jaar de vaste huiscateraar
en met persoonlijke aandacht en oog voor
kwaliteit heeft PEC alle ingrediënten in huis om
uw feest tot een succes te maken!
Pompgebouw de Esch is goed bereikbaar met
de auto en het openbaar vervoer en er is volop
gratis parkeergelegenheid; of u nu 25 gasten
uitnodigt of 600.

Geschiedenis

Het ontstaan

Het pompstation, 1886

In 1870 werd begonnen met de bouw
van het waterleidingbedrijf. Het werd
gebouwd aan de Honingerdijk, boven
de Oude Plantage. Dit was voldoende
stroomopwaarts om ‘zuiver’ Maaswater
te kunnen aanvoeren. Er kwamen grote
voorraadbassins, inlaatfilters, liggende
stoommachines met pompen, een
machinehuis, een ketelhuis en een
watertoren. Het water werd gedistribueerd
via een netwerk van ijzeren buizen. Op
1 oktober 1874 kon de waterlevering
beginnen.

Het voormalig drinkwaterleiding terrein
werd in 1886 uitgebreid met een nieuwe
machine- en ketelhuis. De Stoommachines,
die oorspronkelijk in de werkplaatshallen bij
de watertoren waren ondergebracht, kregen
hier een nieuwe behuizing.
Het pompstation is met de karakteristieke
vierkante toren en het gebruik van
verschillende kleuren baksteen in dezelfde
stijl als de watertoren gebouwd.
Bij de grote restauratie, die in 1990
werd afgerond is een gedeelte van het
complex gerestaureerd. Dit is het huidige
“Pompgebouw De Esch” van PEC Catering.
Hierin bevinden zich onder meer een
buurthuis (woonkamer van de wijk) een
sporthal en-of evenementenhal, een trouw
-en feestzaal, alsmede vergaderruimtes en

kantoor units. Het nieuwe gedeelte waar
het winkelcentrum in is gevestigd, evenals
de verbouwing en de restauratie zijn een
ontwerp van Kraaijvanger Architecten.
In het interieur van het Pompgebouw de
Esch, bevindt zich een meer dan honderd
jaar oud reliëf, waarop de watertoren staat
afgebeeld en op symbolische wijze de
strijd om goed drinkwater zichtbaar wordt
gemaakt.

Plattegrond

Vroeger pompten we drinkwater
naar de mensen toe, heden ten
dagen komen er andere dranken
uit onze pompen en serveren wij
deze bij bruiloften en feesten aan
onze gasten.
Pompgebouw de Esch, een pand
met een belangerijke historie.

Inrichting & Aankleding
I

edere feestelijke gelegenheid is een
persoonlijke beleving en daarom is bij
Pompgebouw de Esch alles mogelijk. De
stijl of het thema dat u in gedachten heeft
voor uw receptie, diner of feestavond,
brengen wij geheel tot leven! Met meubilair,
verlichting, accessoires en bloem- en
groendecoraties creëren we de sfeer die past
bij uw gelegenheid.

Paleiszaal

Receptie & Borrel

O

f het nu gaat om uw verjaardag,
huwelijksreceptie of andere feestelijke
gelegenheid, Pompgebouw de Esch is de locatie om
het te vieren. Wij nemen u alle werk uit handen
zodat u kunt genieten van uw eigen feestje. Wij
zorgen voor een sfeervolle ambiance en heerlijke
hapjes uit eigen keuken.

Stoomhal 1874

Trouwen & Feest

D

e mooiste dag van uw leven moet natuurlijk een
onvergetelijke gebeurtenis zijn. Rijksmonument
de Esch is dé locatie om elkaar het ja-woord te geven:
sfeervol, persoonlijk en uniek. Aansluitend kunt u geheel
in stijl uw receptie, diner of feestavond bij ons vieren.
De bruidstaart, hapjes uit eigen keuken en spannende
gerechten; alles wordt verzorgd zodat u samen kunt
genieten van de mooiste dag van uw leven.

P

ompgebouw de Esch is een unieke locatie om uw
feestavond te vieren. Ontvang uw gasten met een
feestelijk drankje of een culinaire verleiding. Of denkt
u meer aan een speciaal gastoptreden of feest geheel in
thema? Uiteraard is het mogelijk om een liveband of een
DJ te laten spelen.

Buffet & (walking) Dinner
W

ilt u met uw gasten genieten van een heerlijk buffet,
(meergangen) diner of walking dinner? Bij onze chef-kok
zijn uw culinaire wensen in goede handen. U kunt samen met
ons het menu opstellen en u laten verleiden. Spaans, Italiaans,
Hollands, Indonesisch, multicultureel, eenvoudig of uitgebreid;
de keuze is breed. Vanzelfsprekend werken wij altijd met verse
producten.

Dinner of Borrel op Salonboot
E

en unieke afleiding van de mooiste dag van uw leven. Als u
in Rotterdam bent, de grootste havenstad van Europa, kunt
u natuurlijk een tocht op een schitterende of sfeervolle salonboot
niet overslaan.

A

ls break-out van een intensieve dag is een vaart over de Maas
met de skyline van Rotterdam een geweldige belevenis. Even
bijkomen, de wind door de haren, en genieten van een borrel met
een hapje of een passend diner. Wij maken een arrangement op
maat waarbij het past in het schema van de dag.

LOCATIE BEKIJKEN OF INFORMATIE:
Pompgebouw De Esch
Rijnwaterstraat 11
3063 HC Rotterdam

010 - 2 85 45 55
info@pompgebouw.nl
www.pec-catering.nl
www.pompgebouw.nl

PEC Catering
Rijnwaterstraat 23a
3063 HC Rotterdam

Onderdeel van:

