
Op 16 mei 1885 werd met de exploitatie van de gemeentelijke gasfabriek aan

de Kleine Drift begonnen. De gemeenteraad kwam die avond in een feestelij-

ke zitting in het raadhuis aan de Kerkbrink bijeen om het oplichten van de

gaslantaarn op dat plein te bewonderen.

Nieuw waren gaslantaarns als straatverlichting in Hilversum op dat moment

allerminst. Al in 1860 had de gemeente C.M.A. Hafkenscheid een 25-jarige

concessie verleend om een gasfabriek op te richten en de olielantaarns, die

tot dan toe dienst deden als straatverlichting, te vervangen door gaslampen.

Daar betaalde de gemeente Hafkenscheid uiteraard wel voor, maar daar

stond tegenover dat de gemeente zich niet met de exploitatie van een eigen

gasfabriek hoefde bezig te houden; toen nog een riskante onderneming. 

Vijfentwintig jaar later lag dat anders en waren gasfabrieken tamelijk winst-

gevende ondernemingen geworden. Daar de concessie van Hafkenscheid af-

liep en zijn fabriek aan de Neuweg bovendien aan vervanging toe was, be-

sloot de gemeenteraad in 1884 (zeer tot het ongenoegen van Hafkenscheid)

de concessie niet te verlengen, maar zelf een gasfabriek in exploitatie te ne-

men. Hiermee werd de basis gelegd voor een grote, beeldbepalende fabriek

in de wijk Over ’t Spoor.

Een eigen, gemeentelijke gasfabriek

Al in juni 1883 had de gemeenteraad een commissie ingesteld om te onder-

zoeken hoe en waar het beste een gemeentelijke gasfabriek gebouwd kon

worden. Als beste plaats werd een terrein achter de Kleine Drift aangewezen:

een stuifzandgebied dat toen nog ver buiten de bebouwde kom lag. Dat bleek

de laagst gelegen plek in de gemeente te zijn. Omdat het toenmalige ‘stads-

gas’ lichter was dan lucht, zou deze ligging de distributie ten goede komen.

Het terrein, 3 hectare groot, kon voor 99 jaar in erfpacht van Stad en Lande

worden verkregen.

Het geproduceerde gas zou niet alleen gebruikt worden voor straatverlich-

ting. De verkoop aan particulieren en fabrieken zou een belangrijk deel van

de afzet gaan vormen. Het waren vooral de rijke bewoners in de villagebieden

die hun huizen met gas verlichtten. De fabrieken (onder andere de Hilver-

sumsche Stoomspinnerij en Weverij en het station van de HIJSM) waren de

grootverbruikers. Aan het eind van 1885 waren er naast 339 straatlantaarns hht-ep 2000/4 171
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260 ‘particuliere’ aansluitingen met ruim 2000 gaslampen. Dit alles betrof

het gebruik van gas voor verlichting; elektrisch licht stond nog in de kinder-

schoenen (zie ook het artikel over de elektrische centrale aan de Jonkerweg,

Eigen Perk 1996/4) en vormde geen enkele concurrentie. De enige Hilversum-

se fabriek die in 1884 zelf electriciteit voor verlichting opwekte was de veren-

en kapokfabriek van de fa. Lambrechts & Co aan de Schoolstraat. Een novi-

teit, want de eerste Nederlandse gloeilampenfabriek werd pas in datzelfde

jaar in Rotterdam opgericht.

Ondertussen moest er in 1884 nog hard gewerkt worden om de nieuwe gas-

fabriek (kosten: ƒ150.000) klaar te krijgen. Op 15 mei 1885 liep de concessie

van Hafkenscheid af, dus er was wel degelijk een ‘deadline’. Onder leiding

van de eerste directeur H.M. Andriessen – die eerder directeur van de gasfa-

briek in Bolsward was – kwam alles op tijd klaar, zij het dat de laatste instal-

laties pas vijf dagen voor de opening werden opgeleverd. Aan de Kleine Drift

stond toen een fabriek, compleet met ovens en twee gashouders en enkele

loodsen. Daarnaast moesten nagenoeg alle gasbuizen in de gemeente ver-

vangen worden, omdat de buizen van Hafkenscheid verrot en dus lek waren.

Aan het eind van 1885 lag er 21 kilometer ‘dienstleiding’, bestaande uit giet-

ijzeren buizen, aan elkaar gekoppeld met rubberen ringen en in doorsnede

variërend van 8 tot 18 cm. Voor de aanvoer van kolen – veruit de belangrijkste

grondstof voor een gasfabriek – was een ‘sliplijn’ vanaf het spoorwegem-

placement aangelegd, zodat kolenwagons vanaf het spoor direct doorgeran-

geerd konden worden. Dit spoorlijntje liep met een bocht over de Zuiderweg

door de Prof. Kochstraat rechtdoor naar de ingang

van de gasfabriek. Niet dat deze straten overigens

toen al bestonden; die werden veel later aangelegd.

Er heeft ook nog enige tijd een zijlijntje naar het

slachthuis bestaan. De spoorlijn liep over het hele

fabrieksterrein en werd rond 1905 verlengd tot over

de latere Jan van der Heijdenstraat en Marconi-

straat om pas voorbij het Van ’t Hoffplein te stop-

pen. Deze verlenging voorbij het gasfabriekster-

rein diende vooral om met wagons kolen of cokes

te kunnen rangeren. Op het terrein zelf was daar

geen ruimte voor. Het doorgetrokken lijntje heeft

tot het eind van de jaren ’60 bestaan; na opheffing

werden er huizen gebouwd zodat de oorspronkelij-

ke ligging nog steeds in het straatbeeld van de Jan

van der Heijdenstraat en de Marconistraat te her-

kennen is. 

De fabriek lag midden op de hei en om hem beter be-

reikbaar te maken werd er in 1885 direct een klin-

kerweg over de Kleine Drift aangelegd, eindigend bij

Fragment van de kaart van
Over ’t Spoor uit 1902. De ver-
schillende delen van de gasfa-
briek zijn goed te onderschei-
den. De 4 cirkels aan de linker-
kant zijn de vier gashouders,
van boven naar beneden: 2
gashouders van 780 m3 elk,
één van 2000 m3 uit 1893 en
één van 7000 m3 uit 1899. De
“Aschbelt” dat aan het terrein
van de gasfabriek grenst, da-
teert uit 1895. Langs de slip-
lijn vanaf het spoorwegstation
liep ook de sloot van de vuil-
waterafvoer, waarlangs het ri-
oolwater uit het dorp werd af-
gevoerd naar de vloeivelden
aan de Liebergerweg.
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de grote spoorbomen. De gemeente hoopte zo de verkoop van cokes (het be-

langrijkste bijproduct van een gasfabriek) aan particulieren te bevorderen.

De bevolking van Hilversum groeide snel en de gasverkoop hield daar gelij-

ke tred mee. Dat betekende dat de fabriek op gezette tijden moest worden uit-

gebreid. Telkens weer werden er destillatieovens bijgebouwd, dan wel be-

staande ovens vervangen door exemplaren die efficiënter waren. Ook kwa-

men er steeds grotere gashouders op het terrein te staan, waardoor de fabriek

al van verre herkenbaar was. Een belangrijke verbetering van de gasproduc-

tie vond in 1912 plaats, toen een begin gemaakt werd met het maken van ‘ge-

carbureerd watergas’ (zie kader).

Exploitatie

Een belangrijke reden voor de oprichting van de gasfabriek lag in het feit dat

de gemeente op die manier goedkoop aan straatverlichting kwam. Eind 1885

waren er dan ook al 339 straatgaslantaarns in gebruik, een aantal dat zich

snel zou uitbreiden. Vooral vanaf 1900 werden er veel nieuwe straten aange-

legd, die allen voorzien werden van gaslantaarns. Dat waren niet meer de lan-

taarns met de ouderwetse vleermuisbranders. In 1894 werden in Hilversum hht-ep 2000/4 173

De gasproductie

Lichtgas, later ook ‘stadsgas’ genoemd, werd gemaakt door steenkool in een afgesloten ovenkamer te verhitten,

de ‘destillatie’. Het gas in de steenkool kwam daarbij vrij en kon met een luchtpomp worden afgezogen. Het be-

vatte dan echter nog veel teer, ammoniak en zwavel en zou bij verbranding in een gaslamp veel roet en stank af-

geven. Het moest dus eerst gezuiverd worden. Eerst werd de teer afgescheiden door het gas af te koelen. De kool-

teer sloeg daarbij neer. Vervolgens werd in een ‘ammoniakwasser’ de ammoniak eruit gehaald. Dit gebeurde door

het gas door een tank water te laten bruisen, waarbij de ammoniak zich bindt met het water. Daarna volgde nog

een droge zuivering. Daarbij werd het gas door een gasdichte kist met ijzeraarde (oer) geleid, waarmee de in het

gas aanwezige zwavel zich bond. Pas dan was het gas voor gebruik geschikt en kon in de gashouders worden op-

geslagen. De ontgaste kolen (cokes) werden na een destillatiegang van ca. 6 uur weer uit de oven gehaald, in een

blustoren met veel water afgekoeld en deels in het bedrijf hergebruikt om de ovens te verwarmen. Het resterend

deel werd als bijproduct verkocht, evenals de koolteer, ammoniak en afgewerkte ijzeraarde.

Deze bijproducten mogen niet beschouwd worden als fabrieksafval. De verkoop ervan droeg belangrijk (voor 25

tot 30%) bij aan de opbrengsten van de fabriek. Cokes was een geliefde brandstof in een tijd dat iedereen een ko-

lenkachel had. De koolteer werd verkocht aan de chemische industrie die er van alles en nog wat uithaalde. Door

raffinage werden daar stoffen als bitumen, benzol en naftaline gemaakt. Het ammoniakwater werd het eerste jaar

nog aan de chemische firma Ketjen in Amsterdam geleverd, maar dat bleek weinig rendabel. In 1886 werd er op

het terrein dan ook een eigen ammoniakfabriek gebouwd, zodat de fabriek zelf ammoniakzout (zwavelzure am-

monia) kon maken. Dit ammoniakzout was weer een grondstof voor de kunstmestbereiding. De ijzeraarde raak-

te op den duur zo verzadigd met zwavel dat het door verse vervangen moest worden. De oude ijzeraarde werd af-

gevoerd naar de zwavelfabriek, waar het meer opbracht dan de verse ijzeraarde gekost had! Al met al was het ma-

ken van gas een gesloten productieproces, waarbij alle reststoffen hergebruikt konden worden.



de eerste proeven genomen met gasgloeikousjes, ook nu nog bekend uit de

caravan. Deze gaven meer licht en verbruikten minder gas. In de daaropvol-

gende jaren heeft de gemeente alle straatlantaarns dan ook omgebouwd. De

grootste was, volgens het jaarverslag van 1895: de hoofdlantaarn op de Kerkbrink,
met ornament met 3 afhangende ballons, ieder met twee gloeilichten. In die tijd brand-

den er, net als nu, ’s nachts een beperkt aantal lantaarns. In 1906 waren er

939 straatlantaarns, waarvan 581 uitgerust met gloeilicht. Daarvan brandden

er ’s nachts nog maar 205. Vanaf 1919 zien we een daling van het aantal gas-

lantaarns, waarschijnlijk omdat de gemeente ook de elektriciteitsdistributie

in handen kreeg. Het jaar daarna werden deze twee bedrijven samengevoegd

tot ‘Gemeentelijke Lichtbedrijven’, daarmee aangevend dat het produceren

van licht, hetzij door gas, hetzij door elektriciteit, nog steeds hoofddoel van

het bedrijf was. Het gas bleef echter goedkoper en in de crisisjaren nam het

aantal gaslantaarns weer snel toe. Waren er in 1918 nog 1226 lantaarns, in

1925 was dit aantal gedaald tot 861. In 1940 waren het er zelfs weer 2378. Al

sinds de jaren ’20 hoefden de lantaarns dan ook niet meer elk apart met de

hand aangestoken te worden, maar beschikten ze over een handig mecha-

niekje waardoor ze met een drukstoot centraal ontstoken konden worden.

Veel nieuwbouwwijken, vooral in de wijk Over ’t Spoor, hebben dus in het be-

gin gaslantaarns als straatverlichting gekend. Geleidelijk aan zijn de gaslan-

taarns uit het straatbeeld verdwenen, maar dit heeft nog lang geduurd. In

1950 stonden er nog 868 en de laatste 17 gaslantaarnpalen (die men uit pië-

teit nog aan de Kleine Drift had laten staan) werden pas in 1962 omgehaald

en vervangen door elektrische exemplaren.

Belangrijker dan de gasleveranties voor de straatlantaarns was de verkoop174 hht-ep 2000/4

Watergas

Men had in de Verenigde Staten ontdekt dat er ook uit de cokes nog gas te halen was. Dit ‘watergas’ ontstond

door in een generator (ketel) gloeiende cokes over te verhitten (met een aanjager lucht erdoorheen blazen),

waarna er stoom aan werd toegevoegd. Hierdoor ontstond koolmonoxide en waterstofgas, het z.g. blauwe wa-

tergas. Dit werd door een tweede ketel (de carburator) geleid, gevuld met een netwerk van vuurvaste stenen,

waar van bovenaf dieselolie gesproeid werd. Hierdoor sloegen de zware koolwaterstoffen neer, wat de calori-

sche waarde van het gas verhoogde. Het watergas werd daarna nog gezuiverd van teer. Daarna werd het ge-

mengd met het gewone kolengas en dit eindproduct heette dan ook ‘menggas’. De voordelen waren tweeërlei:

niet alleen kon men zo’n 30% meer gas produceren uit elke wagonlading aangevoerde steenkool, maar boven-

dien bevatte het menggas veel minder zwavel. Gewoon steenkoolgas bevatte, hoe goed de zuivering ook was,

altijd nog wel wat zwavel. Bij verbranding kwam daardoor H2S vrij dat niet alleen naar rotte eieren stonk, maar

waar je ook behoorlijk hoofdpijn van kon krijgen. Vandaar dat de landelijke overheid al vanaf het begin van de

20ste eeuw steeds strengere eisen ging stellen aan het zwavelgehalte van lichtgas. Het mooie van watergas was

nu, dat het nagenoeg geen zwavel bevatte en door het bij het steenkoolgas te mengen daalde ook het zwavelge-

halte van het eindproduct: menggas. Er was echter een keerzijde aan deze medaille. Het watergas bevatte een

zeer hoog percentage koolmonoxide, waardoor het menggas uiterst giftig werd.



aan particulieren en fabrieken. Het gaslantaarngas werd immers ongeveer

tegen kostprijs aan de gemeente geleverd, dus daar was geen winst op te be-

halen. Het was dus zaak om particulieren “aan het gas” te krijgen. Om de af-

zet te bevorderen werd er al vanaf het eerste jaar van de gasfabriek een kleine

tentoonstelling van verlichtingsornamenten en huishoudelijke apparaten op

gas gehouden. Dat was wel nodig, want de gasfabriek ondervond veel con-

currentie van petroleum- en later van elektrische verlichting. Deze voorlich-

ting is, samen met het toezicht op installaties en veiligheid, tot op de dag van

vandaag een vaste taak van het energiebedrijf gebleven. hht-ep 2000/4 175

Twee foto’s van de bouw van
een nieuwe gashouder in
1893. Op de achtergrond de
twee gashouders van 780 m3

elk, daterend uit 1885. Door
de groeiende afzet waren deze
te klein geworden en diende
aangevuld met deze nieuwe
gashouder, 2000 m3 groot.
Enkele jaren later, in 1899,
was er opnieuw een uitbrei-
ding van de opslagcapaciteit
nodig, dit keer met 7000 m3,
in 1905 gevolgd door een gas-
houder van 15.000 m3. Op
deze foto is duidelijk te zien
hoe groot de waterbak is,
waarin later de gasstolp werd
geplaatst (onderste foto). Deze
gashouder heeft na 1923 al-
leen nog watergas bevat en
werd na de oplevering van
weer een nieuwe gashouder,
die van 30.000 m3 in 1933,
gesloopt. Het gat werd gevuld
met zand dat vrijkwam bij het
graven van de Beatrixtunnel.
(coll. Streekarchief )



Aan het eind van 1885, het eerste dienstjaar, had de fabriek 260 klanten. Dat

lijkt niet zoveel, maar het waren meestal wel grootverbruikers. Er bevond

zich een aantal fabrieken onder, zoals de Hilversumsche Stoomspinnerij en

-Weverij, waar de hele fabriek, drie verdiepingen hoog, met gas verlicht

werd. Ook de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij gebruikte veel

gas om het station, het emplacement en de locomotievenloods te verlichten.

Andere gebruikers waren hotels, scholen en andere openbare gebouwen en

de bewoners van enkele grote villa’s. Gezien de prijs van het gas, 10 cent per

kubieke meter, viel gasverlichting voorlopig nog buiten het bereik van ‘de ge-

wone man’. De ouderwetse vleermuisbranders produceerden bovendien te

veel warmte om gasverlichting in kleine ruimten te gebruiken. Dat zou pas

mogelijk worden door de invoering van het gaskousje.

Om grootverbruikers zoals fabrieken tegemoet te komen, leverde de gasfa-

briek vanaf 1891 het ‘kookgas’. Dat was hetzelfde gas, maar dan tegen een la-

ger tarief. Het moest dan wel gebruikt worden voor allerlei semi-industriële

doeleinden. Grote hotels bijvoorbeeld gingen erop koken, of gebruikte het

voor warmwaterproductie. In fabrieken werd dit gas zeer populair voor het

gebruik in de gasmotor, een aandrijfaggregaat dat de stoommachine kon

vervangen. De gasmotor was veel zuiniger in gebruik en goedkoper in aan-

schaf dan de stoommachine, bovendien kleiner, schoner en veel sneller op te

starten. Het valt dus niet te verwonderen dat veel fabrieken die in het begin

van de twintigste eeuw in Hilversum gesticht werden, kozen voor de gasmo-

tor. Dit zou zo blijven tot na de Eerste Wereldoorlog. In die oorlog werd het

gas gerantsoeneerd, waardoor het betrouwbare imago van het stadsgas een

deuk opliep, temeer daar het tarief voor kookgas in 1916 weer gelijk getrok-

ken werd met dat van gewoon gas. Toen de gemeente bovendien in 1919 de

elektriciteitsdistributie in handen kreeg – waardoor de prijs van elektrische

stroom behoorlijk daalde – werden in hoog tempo de gasmotoren in de fa-

brieken vervangen door elektrische. Deze waren toen ineens nog goedkoper

in gebruik, en bovendien nog schoner.

Was het gas aanvankelijk nog veel te duur en onhandig voor de Hilversumse

arbeider, al gauw zou daar verandering in komen. Al snel verlaagde de fa-

briek de gasprijs naar 8 cent, later 7 cent per m3. Bovendien was het gas-

gloeikousje een belangrijke doorbraak in de gastechnologie. De belangrijk-

ste doorbraak was echter de introductie van de muntgasmeter. Dit apparaat

werd in 1897 door het gasbedrijf ingevoerd en was vanaf het begin een door-

slaand succes. Dit soort meters leverde pas (een bepaalde hoeveelheid) gas

als er een muntje ingegooid werd. Aanvankelijk een munt van twee en een

halve cent, later speciale gasmunten die bij elke kruidenier op de hoek ver-

krijgbaar waren. Hierdoor was de kleinverbruiker in staat zijn gasverbruik in

de hand te houden zonder achteraf geconfronteerd te worden met hoge re-

keningen. Ook al was het ‘muntgas’ een halve cent per kuub duurder, het

succes was zo groot dat er wachtlijsten voor plaatsing van een muntmeter176 hht-ep 2000/4

Grote gaslantaarn met een
“Krausse”-brander, speciaal
bedoeld voor het verlichten
van pleinen e.d. De Krausse-
branden bestond in feite uit
vijf vleermuisbranders.



ontstonden. Al in 1914 overtrof het aantal muntgasmeters het aantal ‘gewo-

ne’ meters-met-rekening-achteraf en dat is eigenlijk tot aan het verdwijnen

van de muntgasmeters in de loop van de jaren ’60 zo gebleven..

In de jaren tot de Tweede Wereldoorlog werd het gas voornamelijk gebruikt

voor verlichting en om op te koken. Gasverlichting ondervond bovendien in

toenemende mate concurrentie van elektrische verlichting, een trend die na

de Eerste Wereldoorlog versterkt doorzette. Verwarming was in die tijd een

kwestie van kolenkachels, meestal één per huis: in de woonkamer. Ook cen-

trale verwarmingsinstallaties, een zeldzame luxe die alleen de heel rijken

zich konden permitteren, waren kolengestookt. Niet voor niets waren er in

Hilversum diverse badhuizen, want direct leverbaar warm water (door bij-

voorbeeld een keukengeiser) en een douche waren er in de meeste huizen

niet. Voor de wekelijkse was werd er een grote waterketel op het gasfornuis

aan de kook gebracht. In de jaren ’50 vond de keukengeiser (en daarmee een

eigen douche) geleidelijk ingang. Pas na de invoering van het aardgas in het

begin van de jaren ’60 werd het gas zo goedkoop dat de gaskachel populair

werd. Door de gestegen welvaart en verbeterde gastechnologie (hoog rende-

mentsketels!) is tegenwoordig een groot aantal huizen van een gasgestookte

centrale verwarming voorzien.

Luchtfoto uit 1958 van de
gasfabriek. Eén van de laatste
foto’s van de fabriek in vol be-
drijf. Duidelijk herkenbaar is
de Jan van der Heijdenstraat
met dwars daarop, langs de
gashouders, de Minckelers-
straat. De grote stoomwolk is
afkomstig van het blussen van
de gloeiende cokes uit de sto-
kerij. Rechts van de gashou-
ders is de cokesopslag zicht-
baar. Het vierkante witte ge-
bouw net achter de middelste
gashouder is de stokerij uit
1922. Op de hoek voor de gro-
te gashouder het compressor-
station uit 1941, nu in gebruik
als benzinepomp. Hoewel de
fabriek oorspronkelijk midden
op de heide stond, is hij nu ge-
heel door woonbebouwing
omringd. (coll. SAGV)



Zwaar werk

De gasfabriek was een fascinerend bedrijf, altijd

in beweging. In de verre omgeving herkenbaar

door de gashouders, fabrieksschoorstenen en

kolommen stoom uit de blustoren. Een gierende

transportbaan hoog in de lucht en een altijd la-

waaischoppende cokesbreker en -sorteerder.

Enorme hoeveelheden kolen werden met wa-

gonladingen tegelijk aangevoerd, aan het begin

van de jaren ’60 zo’n 100 tot 150 wagons per

week! Het was zwaar en ongezond werken in de

fabriek, vooral in de begintijd. In 1885 was na-

genoeg alles handwerk. De horizontale ovenka-

mers werden met de hand vol kolen geschept en

na zes uur destillatie met lange ijzeren staven

weer leeggehaald. De ovenvuren moesten vol-

doende ventilatie hebben en de mannen stonden

dus de hele dag bezweet voor een hete oven in de

tocht. Berucht was ook het werken in de ‘rege-

neratieloods’. De ijzeraarde in de zuiveringskis-

ten raakt op den duur verzadigd met zwavel en

de hele inhoud van zo’n kist moest dan gerege-

nereerd worden: door het in een open loods uit te spreiden kan er lucht toe-

treden waardoor de zwavelzouten weer terugoxideren. Daardoor was de ij-

zeraarde nog een of twee keer bruikbaar voordat het zwavelgehalte zo hoog

was geworden dat het definitief door nieuwe ijzeraarde vervangen moest

worden. Het leeghalen van de zuiveringskisten (waarvan er meerdere waren,

zodat de gasstroom door kon gaan) was handwerk, evenals het omscheppen

van de ijzeraarde in de (altijd tochtige) loods. Ook het werken met koolteer

was, vanwege de kankerverwekkende eigenschappen ervan, erg slecht. Daar

wisten ze in 1885 echter nog niets van en zo kon het gebeuren dat in 1886 het

hele fabrieksterrein werd verhard met cokesgruis en koolteer. 

In 1899 ging de fabriek over op het werken in drieploegendienst. De vraag

naar gas was zo groot geworden dat overdag werken niet langer volstond.

Het nachtwerk was extra zwaar, maar er kwam een eind aan toen de hele fa-

briek in 1921-’22 werd vernieuwd. Er werd een nieuwe stokerij gebouwd met

ovens met een destillatieduur van 24 uur. Daardoor werd het mogelijk de

ovens overdag te vullen en te legen en ze de hele nacht door te laten branden.

De hele fabriek werd bij die gelegenheid zoveel mogelijk gemechaniseerd.

De kolen werden vanuit de wagons op het opslagterrein gestort en met een

loopkraan verder getransporteerd naar de kolenbreker. Van daar uit werden

de kolen met een jakobsladder omhoog gehesen naar de kolenbunker in het

dak van de stokerij. De ovens waren toen verticaal, wat de mogelijkheid gaf178 hht-ep 2000/4

Een wat saaie foto van het
zuiverhuis met daarin vier
gasdichte kisten waarin zich
de ijzeraarde bevond, dat het
zwavel uit het gas haalde.
Deze kisten moesten ombeur-
ten op geregelde tijden leegge-
schept worden, zodat de ijzer-
aarde kon ‘regenereren’. (coll.
Streekarchief )



ze vanuit die kolenbunker te vullen. Een kwestie van een klep openen en de

oven loopt vol. Aan het eind van de destillatieperiode opende men onder in

de oven elektrisch een klep, waardoor de cokes eruit liep en verder weer me-

chanisch werden afgevoerd naar de blustoren. Via een monorail werd de cok-

es daarna verder getransporteerd naar een sorteermachine en de cokesopslag

of de watergasfabriek. Een hele verbetering dus, en deze installatie heeft dan

ook – zij het met enkele uitbreidingen – tot het opheffen van de fabriek dienst

gedaan.

Een grote gashouder

Door de hoge (veiligheids-)eisen die eraan worden gesteld, was de gashou-

der het duurste onderdeel van een gasfabriek. De gasfabriek begon in 1885

met twee gashouders van 780 m3 elk. De gashouder had tot doel de verschil-

len tussen productie en consumptie te overbruggen. De gasproductie van de

fabriek was redelijk constant, maar het gasgebruik was dat zeker niet. Het

energiegebruik – en dat is nog steeds zo – kende enorme pieken en dalen. De

gashouders dienden dus met hun voorraad de pieken op te vangen. 

In principe bestond een gashouder uit een bak water waarin een stolp was ge-

plaatst. Het gas werd onder de stolp geleid, waardoor deze omhoog ging en

zo een gastank vormde. Werd het gas verbruikt, dan zakte de stolp weer in

het water en werd de inhoud van de gashouder kleiner. Het gewicht van de

stolp zorgde er, samen met een drukregelaar, voor dat er voldoende gasdruk

in het buizennet was. Een net van stalen balken en verticale geleiders zorgde

ervoor dat de stolp overeind bleef staan en vrij op en neer kon gaan.

Naarmate de gasafzet groter werd, moest niet alleen de productie- maar ook

de opslagcapaciteit groeien. Zo werd er in 1899 (de afzet groeide toen snel

door de invoering van de muntgasmeter) een gashouder van 7000 m3 bijge-

plaatst, in 1905 gevolgd door een houder van 15.000 m3. In 1912 deed een ver-

nieuwing zijn intrede: de telescopische gashouder. Hierin zaten behalve de

stolp ook enkele concentrische ringen die door de stolp mee omhoog ge-

trokken werden. Een soort uitschuifbare stolp, waarvan de onderkant nog

steeds in het water stond zodat het gas niet kon ontsnappen. De opslagcapa-

citeit werd hiermee uiteraard vergroot. In genoemd jaar werd de bestaande

gashouder uit 1899 ‘getelescopeerd’ tot 14.000 m3.

In 1933 werd er als laatste een nieuwe, telescopische gashouder bijgeplaatst.

Een enorm gevaarte van 40 meter hoog en ruim 30 meter

in doorsnee en een inhoud van niet minder dan 30.000 m3. Het apparaat

werd wegens het enorme gewicht van de onderdelen, door een gespeciali-

seerd bedrijf ter plekke gemonteerd. De rondgebogen staalplaten, 18 milli-

meter dik (!), werden met klinknagels aan elkaar verbonden. Een zeer la-

waaierige klus waar omwonenden vele maanden last van hebben gehad.

Voor de ingebruikname moest er eerst 11,5 miljoen liter water in de onderste

bak gepompt worden, wat op zich al een week duurde. hht-ep 2000/4 179



Het in bedrijf stellen van de gashouder was bepaald een gevaarlijk karwei. De

nieuwe gashouder bevatte nog gewone lucht en toen het gas er voor het eerst

instroomde, ging dit zich ermee mengen, waardoor een zeer explosief knal-

gasmengsel ontstond. Het kleinste vonkje was al voldoende om een explosie

te veroorzaken die een behoorlijk deel van Hilversum van de kaart had kun-

nen vegen. Pas toen de hele gashouder met gas gevuld was en alle lucht eruit

verdreven, was het explosiegevaar geweken. De inbedrijfstelling gebeurde

dan ook op een windstille dag, zodat er geen gevaar was dat er ook maar een

vonkje uit de fabrieksschoorsteen overwaaide. Bovendien mocht er niemand

op het terrein zijn die er niet hoognodig was en werd de inbedrijfstelling uit-

gevoerd door slechts enkele, zeer vertrouwde mannen. Na deze ingebruikname

werd een oude gashouder van 2000 m3 uit 1893 gesloopt. Het resterende gat

werd gevuld met zand dat vrijkwam door het graven van de Beatrixtunnel. De

gashouder van 1933 heeft, samen met de 15.000 m3 gashouder uit 1912 en de

getelescopeerde gashouder van 14.000 m3 tot de sluiting van het bedrijf in

1962 het beeld van de gasfabriek bepaald.
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Het exhausterlokaal na de ver-
bouwing in 1905. Deze appa-
ratuur diende om het gas uit
de ovens te zuigen en door het
zuiveringsproces te pompen.
Tevens werd hier de druk in de
gashouders bepaald en daar-
mee de druk in het gasnet.
Met deze nieuwe apparatuur
kon de dagproductie van de
fabriek opgevoerd worden tot
25.000 m3 gas per dag. (coll.
Streekarchief )
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In 1905 werd de gasfabriek aanzienlijk uitgebreid. De stokerij werd ruim twee keer zo groot. Let ook op de
constructie van het dak. Uit veiligheidsoverwegingen bestond dat uitsluitend uit latten met daarop de dak-
pannen. Mocht er een explosie plaatsvinden, dan gingen de dakpannen de lucht in, maar bleven de muren
staan. In theorie zou daarmee de schade voor omwonenden beperkt blijven. Op de foto onder zijn de
schoorstenen van de verschillende ovens zichtbaar. Op de voorgrond de cokes-opslag.



De oorlogsjaren

Aanvankelijk had de Tweede Wereldoorlog weinig gevolgen voor de bedrijfs-

voering van de gasfabriek. Ook de bezetter had er belang bij dat de gasleve-

rantie ongestoord doorgang kon vinden. In 1941 werd het bedrijf ondanks de

rantsoenering van gas en elektriciteit, nog belangrijk uitgebreid om aan de

toenemende vraag te kunnen voldoen. Wel moest het bedrijf zich soms aan-

passen aan de veranderde omstandigheden.

De problemen met de gasproductie begonnen pas in september 1944. Door

het naderend front kwam de aanvoer van steenkool stil te liggen. Dat kwam

niet zozeer, zoals wel eens gedacht wordt, doordat de Limburgse kolenmij-

nen niet meer bereikbaar waren. De Limburgse steenkool was weinig ge-

schikt om er gas uit te winnen. De kolen die de gasfabriek nodig had moes-

ten uit Duitsland komen, maar door de spoorwegstaking kwam het transport

volledig stil te liggen. Begin oktober 1944 moest dan ook, voor het eerst sinds

1860, de levering van gas worden gestaakt.

De winter van 1944 op 1945, de hongerwinter, was niet alleen een donkere,

maar ook een koude. Op het bedrijf zaten enkele jeugdige medewerkers on-182 hht-ep 2000/4

De stokerij na de grote verbou-
wing van 1905. De fabriek
had nu de beschikking over
een rij van 14 generatorovens
met elk 8 horizontale retorten.
Deze retorten moesten elke 6
tot 8 uur met de schep leegge-
haald en opnieuw gevuld wor-
den: een zwaar, warm en vies
karwei. Hieraan kwam in
1922 een einde toen deze ovens
vervangen werden door een ge-
heel nieuwe installatie met ver-
ticale kamerovens die mechani-
sche van bovenaf gevuld kon-
den worden en een brandduur
van 24 uur hadden, zodat
nachtwerk niet meer nodig
was. (coll. Streekarchief )



dergedoken. Voor de burgerij was er geen brandstof meer. Niet alleen de

bomen verdwenen langzamerhand uit het straatbeeld om opgestookt te

worden in de kachel, ook het terrein van de gasfabriek moest het ontgel-

den. In de loop der jaren was daar veel cokes ingewalst als terreinverhar-

ding en het terrein werd door omwonenden volledig omgeploegd, op zoek

naar nog bruikbare cokes. Ook was er in die barre tijd nog enige maanden

een houtkloverij waar boomstronken werden gekloofd ten behoeve van de

ouderen.

Aardgas

Vanaf 16 augustus 1945 werd er weer gas geproduceerd. Daarmee werd het

startsein gegeven voor een enorme opbloei. Al in 1925 was een begin ge-

maakt met de levering van gas aan andere gemeenten in de regio. Nu kwa-

men deze leveringen in een stroomversnelling omdat in een aantal gemeen- hht-ep 2000/4 183

Eind 1940 werd er een compressorstation aan de Jan van der Hey-
denstraat gebouwd. Door de benzineschaarste konden de gemeen-
tevoertuigen (o.a. vuilniswagens) niet meer rijden. Men besloot ze
om te bouwen tot het gebruik van gas. In het compressorstation
werd methaangas (van de rioolwaterzuivering aan de Lieberger-
weg) en lichtgas (van de gasfabriek) gecomprimeerd zodat het op-
geslagen kon worden in gastanks op de vrachtwagens. De gemeen-

telijke vrachtwagens gingen op methaangas rijden. Voor het ge-
bruik van lichtgas als motorbrandstof was van de kant van ver-
schillende bedrijven en particulieren grote belangstelling. De com-
pressorinstallatie kwam in februari 1941 gereed. Na de oorlog is
het gebouwtje (ontworpen door Dudok) nog jarenlang bij de Esso
in gebruik geweest.



ten de plaatselijke gasfabriek hard aan vervanging toe was. Voor die ge-

meenten, zoals Bussum en Baarn, was het goedkoper de eigen gasfabriek op

te doeken en hun gas voortaan te betrekken van de Hilversumse fabriek.

Ook de landelijke overheid streefde naar schaalvergroting en wilde in plaats

van vele kleine, plaatselijke gasfabriekjes liever enkele grote regionale be-

drijven.

Vanaf 1951 kon de Hilversumse gasfabriek niet langer zelfstandig aan de

enorm gestegen vraag voldoen en begon men gas van elders, het ‘afstands-

gas’ in te kopen. Dat gas kwam bijvoorbeeld van de Hoogovens in IJmuiden,

waar het als bijproduct van de cokesproductie vrijkwam. Vanaf 1956 werd er

ook Overijssels aardgas ingekocht. Hier was in 1948, nabij Coevorden, het

eerste Nederlandse aardgasveld ontdekt. Ook onder Hengelo bleek aardgas

te zitten. Op het terrein van de gasfabriek werd een installatie gebouwd om

de verbrandingswaarde van het nieuwe gas te verlagen tot dat van stadsgas.

Deze omvormingsinstallatie was een geheel eigen vinding. Zonder deze ‘ka-

talytische’ omvorming zou de ‘calorische waarde’ van het gas veel te hoog

zijn voor de Hilversumse fornuizen en kachels, waardoor bij wijze van spre-

ken de bodems uit de kookpannen zouden branden. 

In 1962 werd er in Noord-Groningen, nabij Slochteren, een nog veel groter

aardgasveld ontdekt. Een gasbel zo gigantisch groot dat volgens aanvanke-

lijke schattingen Nederland er honderden jaren mee toe kon, zelfs als er he-

lemaal op aardgas werd overgeschakeld. In diezelfde tijd was de Hilversum-

se gasfabriek aan het eind van zijn levensduur gekomen en de gemeenteraad184 hht-ep 2000/4

In juli 1907 werd dit admini-
stratiegebouw in gebruik ge-
nomen. Volgens het jaarver-
slag was het “door hare prac-
tische inrichting een waar ge-
not voor publiek en adminis-
tratie geworden.” In het ge-
bouw werd ook voorlichting
over het gebruik van gas gege-
ven, vaak door kleine tentoon-
stellingen. Het gebouw, dat
door de jaren heen rigoureus
verbouwd werd, staat er nog
steeds. (coll. Streekarchief )



stond voor de beslissing de fabriek te vernieu-

wen of over te gaan op aardgas. De keuze was,

gezien de verwachting dat het aardgas aanzien-

lijk goedkoper zou worden dan stadsgas, niet

moeilijk. En dus besloot de gemeenteraad, als

een van de eerste in Nederland, de gasdistributie

om te schakelen naar het gebruik van zuiver Gro-

nings aardgas.

De ombouwoperatie

Die omschakeling had nogal wat voeten in de

aarde. Het Groninger gas heeft een nog hogere verbrandingswaarde dat het

Coevordengas. Dat betekende dat alle gasapparaten in de gemeente omge-

bouwd moesten worden om ze voor het nieuwe gas geschikt te maken. Het

Hilversumse gasnet werd in 42 sectoren verdeeld en vanaf juli 1963 werd er

elke week een wijkje van het gas afgesloten. Daarop ging er een legertje gas-

fitters de wijk in om alle gasapparaten om te bouwen. Omdat het eigen GEB-

personeel het werk bij lange na niet aankon werden er veel gasfitters van el-

ders aangetrokken, onder andere uit Twente. Behalve de apparaten zelf

moesten bijvoorbeeld ook gasslangen en dergelijke aangepast worden,

want het aardgas werd onder een veel hogere druk geleverd. Het ombouwen

gebeurde op kosten van het GEB, zij het dat de gemeenteraad wel bepaald

had dat de kosten in de toekomstige gasprijs verrekend zouden worden. Ap-

paraten die afgekeurd werden wegens een slechte technische staat, of die

überhaupt niet omgebouwd konden worden, konden met een gemeente-

subsidie vervangen worden. Was het ombouwen eenmaal klaar, dan werd

de wijk op het nieuwe gas aangesloten en trok de werkploeg naar de vol-

gende wijk. Na precies een jaar was de hele operatie afgerond en gebruikte

heel Hilversum aardgas. Ter vergelijking: in Rotterdam duurde het nog tot

1969 voordat het daar zover was.

Inmiddels was de gasfabriek zelf in 1962 buiten gebruik gesteld en de stoke-

rij gesloopt. De omwonenden zullen daar niet rouwig om zijn geweest want

het betekende het einde van een hoop overlast in de vorm van roet, stof en la-

waai. Wel bleef de omvormingsinstallatie actief om de levering van laag-

waardig gas (gemaakt uit afstandsgas) te kunnen garanderen voor wijken die

nog niet voor aardgas waren omgebouwd. Medio 1964 kwam ook daar een

eind aan. Het GEB was van gasproducent, gasdistributeur geworden. De

laatste restanten van de fabriek, waaronder de imposante gashouders, wer-

den geleidelijk gesloopt om vanaf 1971 plaats te maken voor kantoren en an-

dere voorzieningen. Van de fabriek bleef voor het GEB, later het REGEV, al-

leen nog enkele kantoren (o.a. de verbruiksadministratie en de afdeling

voorlichting) en technische ruimtes (b.v. voor meterijking) over. De rest van

het terrein, begrensd door de Lorentzweg, Jan van der Heijdenstraat, Minc- hht-ep 2000/4 185

Ook voor andere Hilversumse
fabrieken had de omschake-
ling gevolgen. Zo ging haar-
denfabrikant Jaarsma in 1964
over op de productie van
(aard-)gaskachels.



kelersstraat en Kleine Drift werd in de loop der tijd bebouwd met een zwem-

bad, sporthal, bibliotheek, brandweerkazerne, het Gewestelijk Arbeidsbu-

reau en een PTT-gebouw.

Tot slot

De gasfabriek is altijd behoorlijk winstgevend geweest en heeft zo jaarlijks

veel aan de gemeentekas bijgedragen. Dat was voor een belangrijk deel te

danken aan de kundige directeuren die de gemeente voor de fabriek wist aan

te trekken. Ingenieur Jan Later (directeur tussen 1921 en 1948) werd voor zijn

verdiensten zelfs in het Gulden Boek van de gemeente ingeschreven. Slechts

een maal ging het mis toen directeur Sligting eind 1913 door de gemeente-

raad op staande voet werd ontslagen. Hij had van de administratie zo’n puin-

hoop weten te maken dat de ‘gascommissie’ (de raadscommissie die toezicht

hield op het beheer van de gasfabriek) niet eens meer kon bepalen hoeveel

cokes er in 1913 nu eigenlijk was geproduceerd. 

Door de jaren heen heeft het bedrijf altijd het gasgebruik gepromoot door

tentoonstellingen van gasapparaten en het geven van voorlichting. Service

aan en een open oor voor de klant is altijd een belangrijk onderdeel van het

bedrijfsbeleid geweest. Zo opende het bedrijf al in 1904 een apart ‘klachten-

kantoor’ aan de Oude Torenstraat. En het administratiegebouw, bij de in-

gang van het terrein aan de Kleine Drift, dat in 1907 geopend werd, was door
hare practische inrichting een waar genot voor publiek en administratie geworden. Ook

aan de Zeedijk werd een publiekskantoor geopend.

Nog eenmaal, in de jaren ’80, zou de gasfabriek prominent in het nieuws ko-

men. In die tijd werd bekend dat het Utrechtse Griftpark zeer ernstig vervuild

was door een voormalige gasfabriek. Ook in Hilversum ontstond onrust over

mogelijke bodemvervuiling op het gasfabriekterrein. Dat bleek uiteindelijk

nogal mee te vallen. Wel was er tot 1933 zwavelzure ammonia gemaakt, maar

stoffen als benzeen, benzol of naftaleen zijn in de Hilversumse fabriek (in te-

genstelling tot die in Utrecht) nooit uit het gas gewonnen. De aanwezige

koolteerputten waren, op één na, tijdens de sloop van de fabriek zorgvuldig

verwijderd. En die laatste put was grondig schoongemaakt en met zand ge-

vuld. Hoewel enige vervuiling niet valt uit te sluiten – de fabriek stond er ten-

slotte bijna 80 jaar en het terrein werd met enige regelmaat verhard met cokes

– lijkt de gasfabriek aan de Kleine Drift in ieder geval op dit gebied geen gro-

te erfenis te hebben achtergelaten.
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