
INDUSTRIEEL ERFGOED KVL 
lokatie: Almijstraat 14 - 5061 PA Oisterwijk

Aan de spoorlijn in het gebied ‘De Schijf’ in Oisterwijk 
liggen de gebouwen van de voormalige lederfabriek, 
de ‘Koninklijk Verenigde Leder’ (KVL). In het hart van 
dit terrein staat het Machinegebouw met daarin de 
stoommachine uit 1924 en aan het vliegwiel gekoppelde 
draaistroomgenerator van Société d’Électricité et de 
Mécanique (S.E.M.) uit de fabrieken van Carels in Gent 
(België).

Het Machinegebouw is in 2011 in het kader van 
het provinciale project ‘Mijn Mooi Brabant’ aan de 
buitenzijde volledig gerestaureerd. Het interieur van de 
machinekamer, stoommachine, draaistroomgenerator 
en zelfs de appendages vragen nog veel onderhoud en 
restauratie. Vrijwilligers van de stichting Stoommachine 
Oisterwijk blijven de komende jaren actief om dit 
industrieel erfgoed in authentieke staat terug te 
brengen.

De machinekamer is beperkt toegankelijk. Een afspraak 
voor bezichtiging kunt u maken via de website van de 
stichting of een mail aan:
secretariaat@destoommachine.nl

Machine en ketelhuis zijn onderdeel van het voormalige 
KVL complex. De eigenaar, de gemeente Oisterwijk, 
werkt plannen uit voor de herbestemming van dit 
terrein.

De monumentale stoom-

machine werd gebouwd 

door de Societé d’Élektricité

et de Mechanique Carels in

het Belgische Gent.

De      Stoommachine is een enkelexpansie 

liggende tweeling dubbelwerkende 

gelijkstroom kleppenmachine van 1300 pk.

De stoommachine verzorgde 

van 1924 tot in de dertiger 

jaren de stroomvoorziening 

van de fabriek.

In 1925 was de lederfabriek Oisterwijk de grootste leder-

fabriek in Nederland. Men verwerkte 25.000 huiden per 

week met 1200 werknemers.

Tijdens de tweede wereldoorlog 

heeft deze stoommachine

tijdelijk gediend als stroomvoor-

ziening voor heel Oisterwijk.

De Stoommachine is 

uniek in Nederland en 

wordt ook als uniek in 

Europa beschreven.



Stichting Stoommachine Oisterwijk 
p/a: Hoevenseweg 3 • 5062 KE • Oisterwijk

Tel: 013-528 31 31
www.destoommachine.nl

Machinegebouw en ketelhuis hebben hoge 
industriële erfgoed waarde.

Vrijwilligers zorgen voor consolidatie en 
herstel.

De machine diende voor de elektriciteits- 
voorziening voor de productiegebouwen 
van de KVL.

KVL-terrein

De Stoommachine

Het machinegebouw

Interieur

In Oisterwijk is deze lokatie het enige 
overgebleven industrieel erfgoed uit de 
twintigste eeuw van onze gemeente. Zowel 
gebouw als interieur zijn Rijksmonument.

Beperkte openingstijden, zie: 
www.destoommachine.nl
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