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Kennismaking     
                    

 

Frans van der Most (1933),  is van 1951 tot 1961 in de centrale Delft 

werkzaam geweest.  Daarna was hij bij EBD ondermeer  belast met de 

invoering van toonfrequent-systemen.      

 

 

Dick van der Velden (1940), was van 1963-1995 werkzaam bij 

nieuwbouw-afdelingen van EZH en was jaren lid van de werkgroep historie 

EZH. 

 

 
 

Inleiding  
 Van 1910 tot 1961 beschikt Delft over een  

eigen gemeentelijke elektriciteitscentrale. In de  

Kroniek zijn belangrijke gebeurtenissen  

in het bestaan van deze centrale chronologisch  

weergegeven. In het Archief  zijn uitgebreide  

beschrijvingen aanwezig. 

 

 
 

 

De geschiedenis van de centrale in een 

notendop     
 De kolencentrale wordt in 1910 gebouwd. Het begint met 2 kleine eenheden. Later 

worden nog 3 eenheden toegevoegd.   De centrale staat aan het Provinciaal Kanaal bij 

de Nieuwelaan. Ze valt onder “Fabrieken van Gas, Electriciteit en de Waterleiding der 

Gemeente Delft”. Een eerder gebouwde centrale die een aantal jaren elektriciteit  levert aan de 

toenmalige Polytechnische School (de latere Technische Hogeschool), kan na de 

inbedrijfstelling van de kolencentrale worden gesloten. 

 De gemeentelijke kolencentrale levert stroom aan de gemeente Delft en aan, wat men 

noemt, het concessiegebied. Dit gebied strekt zich uit van de Noordzeekust tot aan 

Zoetermeer. Als de belasting te hoog dreigt te worden, worden er kabelverbindingen naar Den 

Haag aangelegd met een spanning van 10 en 25 kV. Later volgt een aansluiting op het 

koppelnet met 150 kV, in eerste instantie via een provisorium en in 1956 via een 

schakelstation aan de Energieweg. In 1960 wordt de kolencentrale uit bedrijf genomen, onder 

meer omdat ze aan het eind van haar levensduur is gekomen en omdat door het gereedkomen 

van het 150 kV-koppelnet andere, grotere en efficiëntere eenheden de belasting overnemen. 

 In het verzorgingsgebied van Delft is in 1975 nog een gasturbine-centrale in bedrijf 

genomen welke tot 2011 heeft dienst gedaan.  

Leestips: Ga vanuit de 

Kroniek naar de details 

in het Archief door op  

 te klikken. Klik op 

links om naar  bronnen 

op het internet te gaan. 

Door op Terug naar 

Kroniek te klikken kan 

vanuit het Archief terug 

worden gegaan naar de 

Kroniek. 
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Kroniek 
 

 
 

Het Gemeentebestuur draagt een commissie op advies uit te brengen 

over een elektrische centrale 

In bedrijfstelling kleine centrale voor Polytechnische School  aan de 

Westvest 

Presentatie rapport over “de uitvoerbaarheid eener geheel of 

gedeeltelijk Electrische Verlichting van de stad Delft”. Gekozen 

wordt voor uitbreiding van de gasfabriek.   

Centrale Monster in bedrijf 

De gemeenteraad verstrekt een krediet voor het uitvoeren van een 

onderzoek naar de stichting van een gemeentelijk centrale.  

Dr.ir. de Gelder adviseert de gemeenteraad een eigen centrale te 

bouwen.  

De gemeenteraad besluit tot de bouw van een centrale.  

Aanbestedingen van de onderbouw en bovenbouw.   

Er is bezwaar tegen de eis dat de directeur van de centrale twee 

ingenieursdiploma’s moet hebben.    

Staking van de bouwvakkers die aan de bovenbouw werken.  

De gemeenteraad benoemt een directeur,  een hoofdmachinist en                   

een  hoofdopzichter van het kabelnet.      

Aanleg van het kabelnet door een Duitse firma.  

Opening van de centrale. De  eerste stroom wordt geleverd door 2 

machines van 600 kW.      

Uitbedrijfname centrale Westvest. 

Staking kolenwerkers.    

Onderhandelingen met Schiedam over stroomlevering.      

De kantoren worden ontruimd om plaats te maken voor een 10 kV-

installatie voor voeding van de buitengemeenten.  

Besloten wordt de centrale uit te breiden  omdat  er grotere ver-

bruikers bij komen en ook buitengemeenten worden aangesloten.       

De derde eenheid krijgt een vermogen van 2.000 kVA.                                  

 Er is een geschil tussen de gemeenten Rijswijk en Delft over het 

leggen van een kabel en het eventueel leveren van stroom.    

Voorstel voor het aanschaffen van een
 
derde eenheid.                                                                                                                                                

Opzichter pleegt verduistering. Er is 500 kg koper ontvreemd.  

Begin Wereldoorlog I. Ondanks een door de mobilisatie vertraagde 

levering wordt machine III op 12 december 1914 in bedrijf genomen. 

Het GEB richt een eigen veenbedrijf op omdat kolen moeilijk te 

verkrijgen zijn.     De ketels worden aangepast aan de brandstof -  

kwaliteit.   

De directeur,  ir.F.P.G. van Loenen Martinet, houdt een lezing voor 

het KIVI over  een onderzoek naar de Ljungströmturbine.                                                                

Besloten wordt de stoomtram Den Haag-Delft te elektrificeren.                                                      

Werkman bekneld tussen lift.                                                                                                                                                                                                         

     26 okt.1892: 

            

                 1892: 

                                 

                 1894: 
 

 

                 1898: 

      

     15 juli 1908: 

 

26 maart 1909:  

  21 april 1909: 

        1909/1910: 

       

      8 nov. 1909: 

    15 juni 1910: 

     

     29 juni 1910: 

                  

                 1910: 

    15 nov. 1910: 

 

            +/_1911:      

   21 sept. 1911: 

 30 maart 1912: 

                 1913: 

 

                 1913: 

 

        

      8  okt. 1913: 

 

     18 dec. 1913: 

          jan. 1914: 

     28 juli  1914: 

 

      1914 - 1918:  

 

 

       9 jan. 1915: 

        

    23 febr. 1916: 

      4 nov. 1916: 

http://www.pv-eon-benelux.nl/Historie/Framehistorieindex.htm
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010549453%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0018
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Uitbreiding met ketel IV en machine IV van het type Ljungström.                        

 
Het gezelschap “Leeghwater”bezoekt de Ljungström-turbine.     

Ingrijpende en kostbare uitbreiding van het gebouw t.b.v. machine 

IV en een eventuele latere uitbreiding.  Machine IV wordt eerst op 

een tijdelijke plaats opgesteld. 

Publicatie van een uitgebreide beschrijving van de inrichting van  de 

centrale.  Opgave gemeenten waaraan stroom wordt geleverd.  

Besloten wordt een koppeling met Den Haag te maken  

Machine IV defect door montagefout na revisie.   

Er wordt een koppeling via hoogspanning met de centrale in Den 

Haag gemaakt.  

Ketel V wordt bijgeplaatst.  

Bespreking van de Ljungströmturbine in de Ingenieur.                              

Krediet verstrekt voor een extra transformator.                                          

Geheel Delft zonder licht en stroom door defect in machine IV. De 

koppeling met den Haag is niet beschikbaar door ombouwwerk-    

zaamheden . Gevolg: Delft is een uur zonder stroom.                                                                   

Een storing in de centrale zorgt ervoor dat Delft ongeveer 14 minuten 

zonder stroom zit.                                                                                                                              

Er wordt een krediet verstrekt voor de uitbreiding van de centrale 

met een vijfde machine en  een transformator.    

Krediet verleend voor aanschaf van een kolenelevator en een  

kolengrijper.                         

B. en W. vragen krediet aan voor het leggen van een 10.000 V-kabel 

naar Maassluis.   

Salarisherziening.   

Uitbreiding van de centrale met Machine V.                                                                                                                                                       

Uitbreiding van de centrale met ketel VI. Aanbrengen van een 

brandblusinrichting  voor transformatorcellen.                                                                                

Krediet voor uitbreiding met een zesde turbogenerator.                                                                          

De centrale bestaat 25 jaar.                                                                                                                                     

Uitbreiding met ketel VII.                                                                      

Door de oorlogshandelingen van 10 tot 14 mei zijn enkele 

hoogspanningsinstallaties beschadigd en is de stroomafgifte gering 

door het stilvallen van fabrieken en defect raken van de tramdraden.

                                                                                         
Storing in regelmechanise, Delft en Westland zonder stroom.

Oprichting N.V. Electriciteitsbedrijf  Zuid-Holland (EZH). De 

centrale blijft eigendom van de gemeente maar EZH beslist over 

uitbreidingen  en regelt de productie .                    

Een nieuw aangelegde 25 kV-verbinding met het GEB Den Haag 

wordt onder 10 kV in bedrijf genomen.                                                                                                                            

De Duitse bezetter maakt 2 eenheden  onklaar  (waarschijnlijk 

machine V en  VI).   De gedemonteerde eindlagers worden na de 

bevrijding in een bunker in Hoek van Holland teruggevonden.                              

         2 juni 1917: 

 

       17 dec. 1917: 

 

                    1918: 

 

         1 jan. 1919: 

 

     19 sept. 1919:  

           dec. 1919:  

        1 nov. 1920: 

 

         juni   1920: 

     10 febr. 1923: 

         7 jan. 1925:  

       9 febr. 1925: 

 

 

        1 okt. 1927: 

 

         6 juli 1928:  

 

    21 febr. 1929: 

 

        9 juli 1929: 

 

        1 jan.1930: 

                  1930: 

  17 maart 1930: 

 

     20 jan. 1935: 

    15 nov. 1935: 

                  

                 1939: 

  

10-14 mei 1940: 

     

 

       7 jan. 1941: 

                  

 

                 1942: 

 

 

                 1943:  
 

     6  jan. 1945: 

 

 

 

27 maart 1945: 

      1 mei 1945:     

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010005645%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0055
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010531011%3Ampeg21%3Ap007%3Aa0108
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010011647%3Ampeg21%3Ap006%3Aa0153
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010437071%3Ampeg21%3Ap004%3Aa0023
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Kolengebrek in Zuid-Holland. De stroomlevering wordt regelmatig 

onderbroken.                                                                                      

Door de bezetter worden nog kolen voor de Delftse centrale 

aangevoerd. Direct na de bevrijding wordt hiermee met machine III, die 

geen elektrische hulpwerktuigen bezit,  de elektriciteitsvoorziening 

weer op gang gebracht.                                                                                                             

De directeur vraagt geduld. Er zijn nog te weinig kolen in voorraad om 

elektriciteit te leveren aan particulieren.  

Besloten wordt tot de bouw van een 150 kV-station aan de Energieweg.

                                                                      
Er wordt een provisorium in bedrijf genomen langs de rijksweg Den 

Haag-Rotterdam  voor een tijdelijke aansluiting op het 150 kV-net.                                                           

Blikseminslag in het provisorium.                                                                                   

De centrale wordt stopgezet.  De installaties worden verwijderd.                                                                                    

Gereedschapswerktuigen en het tegeltableau worden overgebracht naar 

het complex aan de Schieweg.                                                                                                                                

Het gebouw van de centrale wordt gesloopt.  

 

  

27 maart 1945: 

 

      1 mei 1945:    

      

 

 

 

     19 mei 1945:   

 

                 1956:    

 

  

 eind juni 1957: 

 

           juli 1957:   

                  1960:   

 

                  1969:                                 
 

                  1969:   

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010453536%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0001
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010318793%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0011
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Archief 
 

Besluitvorming om  te bouwen, uit te breiden en te slopen  
 

 Vanaf 1855 beschikt Delft over een gasfabriek die onder andere zorgt voor gas voor de 

straatverlichting. Als, aan het eind van de 19e eeuw,  deze gasfabriek aan uitbreiding toe is 

wordt onderzocht of deze uitbreiding voorkomen kan worden door een deel van de 

straatverlichting elektrisch te maken.  
  

 Door  J.A.Snijders en L.H.N.Dufour wordt in 1894 een rapport opgemaakt over de 

uitvoerbaarheid van een elektrische verlichting in de stad Delft. . Het rapport bevat 

hoofdstukken over:  

- de levering van elektriciteit in de gehele gemeente Delft, overal waar toen gas werd 

geleverd 

- de oprichting van een electrisch-lichtstation voor  een bepaald  gedeelte van de stad 

- elektrische straatverlichting tot ontlasting van de gasfabriek met  booglampen of 

gloeilampen (achter elkaar of parallel geschakeld) 

- een centraalstation voor levering van elektriciteit aan particulieren samen met de 

openbare verlichting.  

Bij alle hoofdstukken wordt de grootte van de installaties, het stelsel van de verdeling, de 

aanlegkosten en de exploitatiekosten besproken. Een uitgangspunt van de commissie, die het 

onderzoek doet, is om na te gaan of door vervanging van een deel van de openbare gas-

straatverlichting door elektrische verlichting afgezien kan worden van een uitbreiding van de 

gasfabriek. Uiteindelijk maakt de commissie geen keuze. De gemeenteraad besluit daarom de 

gasfabriek maar uit te breiden. De directeur van de gasfabriek heeft namelijk wel al een 

concreet plan gemaakt om de concurrentie door elektriciteit af te wenden. Duidelijk is dat 

Snijders hiermee niet blij is.  

 

 Pas 14 jaar later wordt geconstateerd dat de  industrie in Delft zich snel ontwikkelt en 

dat elektriciteit daarbij een rol kan spelen. De gemeenteraad wil Snijders weer een onderzoek 

laten doen maar hij bedankt voor de eer. De opdracht wordt dan aan Dr.ir. De Gelder 

(onderdirecteur G.E.B. Amsterdam) verstrekt. Begin 1909 adviseert hij een eigen centrale 

voor verlichting en beweegkracht te bouwen. Op 21 april 1909 wordt door de gemeenteraad 

besloten over te gaan tot bouw van een centrale. Ook wordt besloten dat stroom zal worden 

geleverd aan het Rijk t.b.v. de Technische Hogeschool waardoor rente en aflossing van een 

kapitaal van f.200.000 gedekt zijn. 

 

 Door Dr De Gelder is ook de mogelijkheid onderzocht om Delft aan te sluiten op het 

elektriciteitsnet van de Gemeente Den Haag maar hij is van mening dat het teveel problemen 

zal opleveren, zowel van administratieve als publiekrechtelijke aard, om Delft met zijn 34.000 

inwoners afhankelijk te laten zijn van een ca 10 km verder gelegen centrale..  

 

 Nadat de centrale in 1910 in gebruik is genomen blijkt al snel dat uitbreiding nodig is 

omdat ook omringende gemeenten worden aangesloten. Daarom wordt op 17 december 1913 

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010548569%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0016
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besloten een derde machine te plaatsen. Vervolgens wordt dan in 1917 De centrale uitgebreid 

met een vierde machine. Deze machine is de eerste in Nederland van het type Ljungström. 

 
 Het ketelvermogen wordt ook vaak aangepast: zo wordt op 4 juni 1917 besloten tot het 

plaatsen van ketel IV en in 1920 wordt ketel V in bedrijf genomen gevolgd door ketel VI in 

1930 en dan als laatste ketel VII in 1939. 

 

  Gedurende 11 jaar is de capaciteit van de centrale voldoende maar in 1928  

wordt er dan weer tot een uitbreiding met machine V besloten. Er wordt dan ook nog een 

nieuwe transformator geplaatst. Voor de hoogte van het krediet zie de tabel 3.  

 

 Na een periode van 7 jaar wordt besloten om machine VI te plaatsen en de laatste 

grote uitbreiding vindt plaats in 1939 door de bouw van de zeer moderne ketel VII.  

Er zijn ook kleine uitbreidingen getuige het krediet dat op 7 januari 1925 wordt verstrekt voor 

een 2.000 kVA-transformator en een 10 kV-kabel. 

  

 Dan is het in 1960 tijd dat de centrale stop gezet wordt. De  rendementen van andere 

grote centrales zijn hoger, het koppelnet maakt het mogelijk dat Delft zonder eigen centrale 

kan.  Het duurt nog tot 1969 voordat definitief de sloop van het gebouw begint. Vrijwel alles 

wordt vernietigd. Er rest nu nog alleen maar een tegeltableau dat bij het 25 jarig jubileum was 

geschonken door het personeel. Het bevindt zich in het gebouw van Joulz aan de Schieweg te 

Delft. 
Terug naar Kroniek 

  

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010549453%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0018
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010035512%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0022
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010005465%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0050
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010011647%3Ampeg21%3Ap006%3Aa0153
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010015784%3Ampeg21%3Ap007%3Aa0171
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010009479%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0018
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Het gebouw 

Architectuur  
 Het gebouw wordt ontworpen door de architect M.A.C.Hartman.  Het is uitgevoerd in 

baksteen. Het kantoor heeft Berlagiaanse trekjes. Er is  een toren met een rondboogportaal en 

een tentdak die lijkt op een toren van de Beurs van Berlage in Amsterdam.  

 

 
Figuur 2  Het in 1917 vernieuwde ketelhuis. 

 

 In 1918 wordt in eigen beheer en met medewerking van het Ingenieursbureau Dwars, 

Groothoff en Verhey  of bouwkundig bureau Delfland te ‘s Gravenhage een uitbreiding 

toegevoegd. Omdat het oude gedeelte op een niet onderheide betonplaat van 2,40 m dikte 

staat en dus in zijn geheel kan verzakken of verschuiven, moet een bijzondere constructie met 

glijdende voegen worden bedacht. Architectonisch sluit de uitbreiding aan bij het bestaande 

pand.  

 In het gebouw is in eerste instantie een kantoorgedeelte dat echter al gauw (in 1913) 

gebruikt wordt voor een 10 kV-aanleg. Als deze na WOII wordt vervangen door een 

provisorium in de tuin van het micro-biologisch labaratorium van de Technische Hogeschool 

komt er in het gebouw ruimte vrij voor een tekenkamer.  

 In het centrale-gebouw is ondertussen ook een was-en badgelegenheid aangebracht 

voor het personeel. Deze, voor zijn tijd, zeer goed geoutilleerde gelegenheid is met 

toestemming van de directie voor alle medewerkers der bedrijven toegankelijk en  zelfs, op 

zaterdagmiddag, voor huisgenoten van hen.  

 Tegeltableaux 
 

  Rond 1910  worden aan gebouwen wel 

ornamenten aangebracht maar geen kunst-    

objecten zoals dat  na  1960, via de z.g.n. 1% 

regeling, gebruikelijk wordt. Wel wordt  de 

gevel van het ketelhuis verfraaid met  een 

tegeltableau met het opschrift “Electrisch 

Centraal Station”, uitgevoerd in Art 

Nouveau-stijl. Dit opschrift is links en 

rechts voorzien van  afbeeldingen van een 

zeer fraai afgebeelde booglamp. Dit 

tableau is bij de sloop vernietigd. Frans 

Figuur 1 De fundering (1910) in aanbouw, 

op de achtergrond de gasfabriek. 

Figuur 4 Tegeltje uit 

tegeltableau 

"Electrisch Centraal 

Station” 

Figuur 3 Plaats 

geveltableau 
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van der Most heeft echter een tegeltje uit de puinhoop kunnen redden. 

   

  

 
 

Figuur 5 tegeltableau aangeboden door het personeel t.g.v. het 25 jarig bestaan 

In 1935 wordt door het personeel een tegeltableau 

aangeboden dat wordt geplaatst aan de noordgevel boven de 

hoofdingang van de centrale aan de Nieuwelaan.  Dit tableau 

is na de sloop van de centrale overgebracht naar het gebouw 

aan de Schieweg te Delft, dat thans (2012) in gebruik is bij 

Joulz, specialist in energie-infrastructuren. Het tableau was 

tijdens de sloop van de centrale ernstig beschadigd en is 

daarom  eerst nog gerestaureerd.   

 

Links op dit tableau bevindt zich het wapen van Delft en 

rechts het wapen van Zuid-Holland.Het tableau is vervaardigd 

door  De Delftse Porceleijne Fles. En is gemaakt van geglazuurde tegels 

 
Terug naar Kroniek 
  

Figuur 6 Gebouw Joulz 

Delft in 2012 
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De Installaties 

De machines I en II 
 Machine I en II zijn van het type  Curtis. Dit is een zeer eenvoudige turbine,  omdat 

meerdere snelheidstrappen het aantal omwentelingen  per minuut veel geringer maken, 

waardoor een rechtstreekse koppeling op het werktuig, dat moet worden gedreven, mogelijk 

is, zodat een tandwieloverbrenging kan vervallen 

De machine III 
 Deze machine is van het type  Zoelly met gelijkdruk zonder snelheidstrappen. Deze 

machine heeft in het geheel geen elektrisch gedreven hulpwerktuigen. De centrifugaalpomp 

voor het koelwater van de condensor wordt aangedreven door een kleine stoomturbine. 

De machines IV, V en VI   
 Machine IV is in 1917 de eerste machine van het type Ljungström die geplaatst wordt 

in Nederland. Het bijzondere is dat dit type turbine een radiale turbine is met dubbele rotering 

d.w.z. de leischoepen doen ook  dienst als werkschoepen en ze roteren tegengesteld. De 

machine is geconstrueerd als een zuivere reactie turbine. Machine V en VI zijn van hetzelfde 

type maar hebben een groter vermogen. 

 De directeur van de centrale, e.i.  F.P.G. van Loenen Martinet, doet grondig onderzoek 

naar de nieuwste ontwikkelingen op het turbinegebied en reist daarvoor naar Engeland en 

Zweden.  Hij doet verslag van zijn bevindingen in De Ingenieur van 1915 no 30 : 

“Mededelingen betreffende de Ljungström turbine, vervaardigd door de Svenska 

Turbinfabriks Aktiebolaget Ljungström te Finsprong, Zweden”.  
  

De belangrijkste gegevens van de machines en ketels zijn in de volgende  tabellen verwerkt.  

Tabel 1 Kenmerken van de turbogeneratoren. 

 Machine I 

en II 

Machine 

III 

Machine 

IV 

Machine V Machine 

VI 

In gebruik van .. tot … 1910- ca 

1935 

1914-

1954  

 

1918-

1960  

1930-1960 1935-1960 

Stoomturbine 

             -fabrikaat 

               

             -vermogen  

 

AEG-Curtis 

 

600 kW 

 

 

Stork- 

Zoelly 

1.600-

2.400 

kW 

 

 

STAL/ 

Ljungstr

öm  

2.800 

kW 

 

STAL/ 

Ljungström 

6.000 kW , 

later met 

een 9.000 

kWschoe- 

pensyteem 

 

STAL/ 

Ljungström 

 

9.000 kW 

Generator 

               -fabrikaat 

               -vermogen 

 

AEG 

600 kW 

 

Smit 

2000 

kVA 

 

ASEA 

 

ASEA 

11.250 

KVA 

 

ASEA 

11.250 

KVA 

Toerental 3.000 t.p.m 3.000 

t.p.m 

3.000 

t.p.m 

3.000 t.p.m. 3.000 t.p.m 

Generatorspanning 3 x 2.750 V 

50Hz 

3 x 2.750 

V 50Hz 

3 x 2.750 

V 50 Hz  

3 x 10.500 

50 Hz 

3 x 10.500 

50 Hz 

 

http://www.stoomturbine.nl/4.html
http://www.stoomturbine.nl/3.html
http://www.stoomturbine.nl/6.html
http://www.stoomturbine.nl/ljungstrom/de_ljungstrom_turbine.pdf
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Door Ir.H.G. Velthoven wordt in een artikel in De Ingenieur van 10 februari 1923 mededeling 

gedaan over de bedrijfsresultaten in de centrale Delft.  Aan dit artikel wordt aandacht besteed 

in de Nieuwe Rotterdamsche courant van 11 februari1923.  

 De machines V en VI  zijn van hetzelfde type als machine IV echter met een groter 

vermogen. 

 Bij ketel IV moet worden vermeld dat in 1914 voor de uitbreiding met machine III ook 

een vergroting van de ketelcapaciteit nodig is. Daarvoor wordt aan de gebroeders Stork en Co 

te Hengelo de levering van een ketel opgedragen met een automatisch rooster. De ketel komt 

pas in 1916 in bedrijf maar is een hele verbetering omdat aan  de kettingroosters van de ketels 

II en  III veel storingen optreden. Ketel I is uitgerust met een vast rooster. 

 Ketel V heeft oorspronkelijk een vast rooster en wordt zowel van de voorzijde als van 

de achterzijde gestookt. Aanvankelijk is de ketel alleen voor kolenstook geschikt maar later 

wordt hij  geschikt gemaakt om olie te stoken. 

 De uitbreidingen in 1935 en 1939 maken het  mogelijk met de eenheden V en VI 

gelijktijdig een belasting van 16.000 kW aan te kunnen. Het machinevermogen is in de 

Delftse centrale eigenlijk altijd groter geweest dan het opgestelde ketelvermogen.  

 De koeling van de generatoren van machine V en VI gebeurt met lucht via 

Viscinfilters. Het koelwater wordt betrokken uit de Provinciale Vaart via zeefinrichtingen.  

Voor hulpstroom van de besturing is een 120 Volt-accu aanwezig, er is geen 

noodstroomaggregaat. Via een  insteekhaven met kraan en opslagplaats worden de kolen 

aangevoerd, deze inrichtingen zijn ook voor de naastgelegen gasfabriek bedoeld. 

 In de transformatorcellen en bij de generatoren is een semi-automatische 

brandblusinrichting, fabrikaat Walther Cie, aanwezig. Bijlage 4 omvat principeschetsen van 

deze inrichting  

 Aan het einde van WOII zijn alleen de eenheden III en IV beschikbaar. De eenheden 

V en VI waren door de Duitsers onklaar gemaakt.  

 

Tabel 2 Kenmerken van de ketels 

 Ketel I, 

II en III 

Ketel IV Ketel V Ketel VI Ketel VII 

In gebruik 

van… tot... 

Ketel I:1910-

1961, Ketel 

II,III: 1910-1930 

1916 -1930 

  

1920-

1960 

1930-

1960 

1939-1960 

Fabrikaat Steinmüller Babcock en 

Wilcox, 

StorkHengelo 

Stork-

Hengelo 

Ten 

Horn-

Veendam 

Stork- 

Hengelo 

Type Waterpijpketel C.T.M.    

Brandstof Kolen/cokesgruis  Kolen/olie Kolen Kolen 

Verwarmend 

opp.  

202 m2 460 m2 460 m2   

Stoomproductie Voor algemene 

doeleinden 

2.000 kW 

elektr.  

vermogen 

2.000 kW 

elektr.  

vermogen 

6.000 kW 

elektr.  

vermogen 

Voor 8.000 

kW elektrisch 

vermogen 

Stoom-temp-

druk 

13,4 kg/cm2, 

350grC 

15,4 kg/cm2 16 

kg/cm2 

16 

kg/cm2 

16 kg/cm2 

Schoorsteen 

type/hoogte 

Gemetseld 60 m, 

tot 1939 

Gezamenlijk 

met I en II 

Staal Staal Staal 

Vermogen 1200 kW 2.000 kW 2.000 kW 6.000 kW 8.000 kW 

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010026425%3Ampeg21%3Ap008%3Aa0146
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De inrichting van de centrale 
 Een uitgebreide beschrijving 

van de centrale is weergegeven in 

Tijdschrift voor Electrotechniek van 1 

januari 1919. Daaruit is de volgende 

plattegrond van de situatie voor 1917 

gekopieerd. Voor verklaring van deze 

plattegrond zie de bijlage.  

 

 In 1910 leveren de machines de 

stroom af bij een spanning van 2.750 

V. De distributie in de stad Delft 

gebeurt onder een spanning van 

3x220V zonder nulleider.  In 1913 

wordt er een distributiespanning van 10 

kV ingevoerd om buitengemeenten van 

stroom te voorzien. De benodigde 

schakelapparatuur wordt ondergebracht in 

de kantoorruimtes die daarvoor worden  

ontruimd.  De keuze voor 220V en 10 kV 

wisselspanning is voor die tijd zeer modern, elders was de strijd tussen gelijkstroom en 

wisselstroom nog niet geheel gestreden. Dit systeem blijft tot 1970 in gebruik.  

  

 

 
Figuur 8 Schematische voorstelling van de elektriciteitsopwekking in een centrale 

Figuur 7 Plattegrond centrale rond 1917, 

rechts de machinekamer en links het ketelhuis 

met linksboven een gemeenschappelijke 

schoorsteen.  
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 In de jaren dertig werd het voorgaande schema vermoedelijk uitgereikt aan leerlingen 

van het technisch onderwijs bij hun bezoek aan de centrale. 

 

 Het vermogen van de centrale bedroeg in de jaren 1950 met de ketels V, VI en VII en 

de machines V en VI bij normaal bedrijf 16.000 kW. 

  

Omstreeks 1950 ziet het elektrische schema er als volgt uit: 
 

 
Figuur 9 Elektrisch schema van de centrale Delft rond  1950. De geschetste situatie heeft 

bestaan tot de realisatie van het 150/25/10 kV station "Schieweg" en het 25 kV/10 kV 

station "Nieuwelaan", in de jaren 1959-1960 (Tekening F.v.d. Most). 
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  In de periode na 1945 worden in de centrale veel werkzaamheden verricht die  

weliswaar niet leiden tot   een vergroting van het productievermogen van de centrale maar wel 

in hoge mate  bijdragen tot een efficiëntere en veiliger gebruik van de beschikbare 

bedrijfsmiddelen. Dit geldt trouwens ook voor een verbetering van de voorkomende zware 

arbeid zoals die voorkomt bij het kolentransport en het astransport. Aan alle calorische en 

elektrotechnische inrichtingen is in de naoorlogse periode veel zorg besteed.  

 

 Betreurd wordt nu dat machine IV, als eerste Ljungström-machine in Nederland niet 

een ereplaats heeft gekregen in een Nederlands museum. De machine is helaas als schroot 

verkocht. 

 Machine V  en VI hebben hun leven na 1960 voortgezet: V in Luik (België) en VI in 

de centrale van een mijnbedrijf in Zuid-Afrika. Ze waren nog in goede staat. Deze machines 

waren zeer goed bestand tegen de start-stop bedrijfsvoering waaraan zij de laatste 

bedrijfsperiode waren blootgesteld. In die situatie moesten veel koude starts gemaakt worden 

waarbij snel van nullast naar vollast moest worden opgeregeld. 

 

Tabel 3 Capaciteit en belasting van de Centrale Delft  in de periode 1910-1924 

Datum 

inbedrijfname 

ketels en machines 

Totaal 

vermogen,ketels in 

kW 

Totaal 

vermogen, 

machines in 

kW 

Vermogen 

centrale in 

kW 

Maximale 

Belasting/jaar 

in kW 

15-11-1910 Ketel I, II, III 1800  Machine I,II 

totaal 1200 

1200 1910 /  - 

   1200 1911/  405 

   1200 1912/  585 

   1200 1913/  700 

12-12-1914  I,II, III, totaal 

3000 

1800 1914/1160 

    1915/1600 

           1916 I,II,III en IV totaal 

3800 

I,II, III, totaal 

3000 

3000 1916/2100 

    1917/2325 

Voorjaar 1918  I,II,III en IV 

totaal 5800 

3800 1918/3000 

    1919/4300 

     -06-1920 I,II,III,IV en V 

totaal 5800 

 5800 1920/4000 

    1921/4300 

    1922/4300 

    1923/4150 

    1924/4800 
 

 
 Terug naar Kroniek 

Brandstofperikelen en een eigen veenbedrijf  
 Als in 1915 zich de eerste moeilijkheden voordoen met de kolenvoorziening blijkt het 

nodig zich voor geruime tijd in te dekken. Daarom worden in Poortershaven en in Rotterdam 

terreinen gehuurd voor kolenopslag. Als de kolenpositie in Nederland steeds moeilijker wordt 
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moeten zo veel mogelijk maatregelen worden genomen om enerzijds kolen te sparen en 

anderzijds om de kolen met slechte kwaliteit te kunnen verwerken.   

 Er wordt ook een eigen veenderij onder Pijnacker in exploitatie genomen. En korte tijd 

daarna wordt een overeenkomst aangegaan voor turflevering met de gebroeders Houweling, 

verveners te Hillegersberg.   

 Om de zo verkregen turf en andere minderwaardige brandstoffen te kunnen verwerken 

worden de ketels I, II en III voorzien van een onderwindinrichting van het systeem 

Asselbergs. Dit systeem werkte waarschijnlijk met een door een elektromotor aangedreven 

centrifugaalventilator. Ook wordt de grote gemetselde schoorsteen, die de rookgassen afvoert 

van de ketels I, II en III met een onderwindinstallatie uitgevoerd en de kettingroosters van 

ketel II en III worden vervangen door vaste roosters. 
Terug naar Kroniek   

De voeding van de tram Den Haag-Delft 
 Vanaf 1866 werd de tramverbinding van Den Haag naar Delft uitgevoerd door een 

paardentram en sinds 1887 door een stoomtram. De Minister van Waterstaat bericht op 23 

februari 1916 dat hij geen bezwaar heeft dat de stoomtram  geëlektrificeerd wordt. Er komen 

veel bezwaren tegen elektrificatie van het oorspronkelijke tracé dat over de Oude Delft loopt. 

Voor de masten van de bovenleiding is te veel breedte nodig. Het duurt tot 1924 voordat een 

nieuw tracé is gevonden In de centrale wordt dan een éénankeromvormer en een 

kwikdampgelijkrichter, ieder met een vermogen van 240 kW,  geplaatst voor de 

stroomlevering van 1.200 V gelijkspanning aan de Haagsche Tramwegmaatschappij. De 

omvormer is van het fabricaat Siemens-Schuckert en de gelijkrichter van Brown-Boveri A.G. 

te Baden in Zwitserland. Deze gelijkrichter wordt voorspoedig afgeleverd via de firma 

Electrostoom te Rotterdam. Onder andere tengevolge van de Bezetting van het Roergebied 

door Frankrijk en België wordt de eenankeromvomer vertraagd afgeleverd. Hetzelfde geldt 

voor de via de firma Mirrem en la Porte te Amsterdam geleverde Krupp-

gelijkstroommaximaal-snelschakelaars uit Essen. Daardoor wordt pas op 28 januari 1924 

proefgedraaid.  

 De stroomlevering duurt via 

deze installaties tot de beginjaren 

1950. Frans van de Most treft bij zijn 

in diensttreding, als leerling-

elektromonteur,  in de centrale in 1951 

de gelijkstroominstallaties nog 

volledig in takt, maar niet meer in 

bedrijf, aan. De levering van de 

gelijkstroom aan de H.T.M. is dan 

geheel overgenomen door een Siemens 

kwikdampgelijkrichter  voor het tracé 

van de tram aan de Zuidwal tot aan de 

Reinveldbrug. Kort na 1951 zegt de 

H.T.M. de overeenkomst met het 

G.E.B. Delft op waarna de verzorging 

van de levering elders wordt 

ondergebracht. De omvormer is elektrotechnisch gezien een belangwekkend apparaat, de 

energie-overdracht van draaistroom-zijde, 6 fasig, via 6 sleepringen naar gelijkstroomzijde  

(commutator) vindt deels via de as van de machine mechanisch plaats en voor het andere deel 

elektrisch. Bij hoge belastingpieken (b.v. bij het aanzetten van twee trams tegelijkertijd) 

Figuur 10 De éénankeromvormer en de 

gelijkrichter voor de tram 

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010547757%3Ampeg21%3Ap007%3Aa0135
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ontstaat  aan de commutator van de machine dikwijls een angstwekkend rondvuur. De 

omvormer wordt later vervangen door een nieuwe kwikdampgelijkrichter van 600 kW.   
Terug naar Kroniek 
 

 

Koppeling met andere centrales 
 

 Koppeling met andere centrales heeft het voordeel dat bespaard kan worden op 

reservevermogen. Het duurt echter lang voordat tot koppelingen wordt overgegaan. In 1919 

verschijnt hierover al een bericht in de pers. In het geval van Delft en Den Haag is de 

koppeling er pas in 1920. Op twee inductieregelaars in het station Den Haag Oost  zijn twee 

kabels onder 10 kV met doorsnede 3 x 70 mm2 aangesloten die de verbinding met de centrale 

in Delft maken. Helaas is deze verbinding op 9 februari 1925 niet beschikbaar (in verband 

met werkzaamheden in het station den Haag Oost) als in Delft een eenheid uitvalt met als 

gevolg een stroomonderbreking van een uur. 

 In Zuid-Holland wordt nog lang overlegd over een koppelnet. In 1938 gaat een 

koppeling tussen Den Haag en Rotterdam via 150 kV in bedrijf. Daarna volgen verbindingen 

met Dordrecht en Leiden ook via 150 kV. De bedoeling is dat  Delft en Gouda via 25 kV-

verbindingen met respectievelijk Den Haag en Rotterdam verbonden worden. De oorlog gooit 

roet in het eten. 

 In 1943 wordt een 25 kV-kabel van Den Haag naar Delft gelegd. Er zijn echter  

problemen met bouwmaterialen en vergunningen. Daarom wordt afgezien van de bouw van 

het benodigde schakelstation. In plaats daarvan wordt een oude 10 kV-verbinding in 

september 1944 in bedrijf genomen en de 25 kV-kabel onder 10 kV gezet. Die situatie blijft 

bestaan totdat in 1946 op 25 kV kan worden overgeschakeld. Het station is pas in 1947 geheel 

gereed. 

 Na de oprichting van de N.V. Electriciteitsbedrijf  Zuid-Holland in 1942 wordt de 

productie centraal vanuit Voorburg geregeld. De centrale blijft eigendom van de gemeente 

Delft. EZH beslist over uitbreidingen. De centrale is in hoofdzaak in de jaren 1950-1960in 

bedrijf van de vroege ochtenduren tot het einde van de avonduren. 

 In 1956 wordt besloten tot de bouw van een 150 kV-station aan de Energieweg. De 

installaties worden in een gebouw geplaatst om te voorkomen dat door zoutafzetting de 

isolatie wordt aangetast. Maar voordat het station in bedrijf kan worden genomen is er nog 

tijdelijk een provisorium nodig om Delft op het 150 kV-koppelnet aan te sluiten.  

 Nadat het 150 kV-station in bedrijf is genomen kan Delft geheel uit het koppelnet 

worden gevoed en kan de centrale  in 1961 buiten bedrijf worden gesteld. 

 De aanleg van het 150 kV-koppelnet is elders uitvoerig beschreven.               
Terug naar Kroniek  
  

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010654270%3Ampeg21%3Ap007%3Aa0139
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Kontakten met andere gemeenten 
Schiedam 

 Op 30 maart 1912 worden onderhandelingen gestart met Schiedam over 

stroomlevering. 

Rijswijk 

 Het  GEB-Delft wordt op 2 oktober 1913 geverbaliseerd in verband met het graven in 

het grondgebied van Rijswijk. De oorzaak van deze kwestie moet worden gezocht in de 

concurrentie omdat Rijswijk zelf ook een centrale exploiteert. 

Andere gemeenten 

 In 1919 wordt een lijstje bekend gemaakt met gemeenten waaraan stroom wordt 

geleverd: Pijnacker (sinds) 1912, Berkel en Rodenrijs (sinds1913), Schipluiden (sinds 1914), 

Maaasland en de Lier (sinds 1915) Maassluis en Westland (sinds 1916) en Zegwaart en 

Zoetermeer (sinds 1917). 

 

 Bij het 25 jarig jubileum in 1935 worden alle gemeenten genoemd waaraan dan 

stroom wordt geleverd. Het zijn, naast Delft uiteraard, Pijnacker, Berkel, Schipluiden, 

Maasland, De Lier, Monster, Hoek van Holland, ’s Gravenzande, Zoetermeer, Naaldwijk, 

Wateringen, Kethel, Nootdorp en Stompwijk-Veur. 

 

 Op het volgende kaartje is de stand van de elektrificatie in Zuid-Holland in 1924 

aangegeven. 

 

 

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010108669%3Ampeg21%3Ap021%3Aa0168
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010651326%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0027
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010109737%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0058
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Figuur 11 Stand van de elektrificatie in de provincie Zuid-Holland per 31-12-1924 

  
Terug naar Kroniek 
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Directie en Personeel 
 De  Delftse Commissie voor Studiebelangen maakt op 8 november 1909 bezwaar 

tegen de eis dat de directeur van de centrale twee ingenieursdiploma’s (werktuigbouwkunde 

én elektrotechniek)  zou moeten hebben. De gemeenteraad heeft echter  besloten om één man 

aan te stellen als hoofd van het gas- en het elektriciteitsbedrijf. De toenmalige directeur van 

de gasfabriek, ir. Ribbius, stelt echter te hoge eisen. Na nog wat geharrewar (zie 50 Jaar 

Spanning in Zuid Holland) over andere kandidaten wordt uiteindelijk ir.F.P.G. van Loenen 

Martinet benoemd tot directeur van de centrale. Dr.Ir.De Gelder trekt zijn sollicitatie in, maar 

blijft wel de bouw van de centrale leiden. Vervolgens worden benoemd tot hoofdmachinist 

W.Lagendijk en tot  hoofdopzichter van het kabelnet A.Klut. Er zijn vlak voor de 

inbedrijfstelling van de centrale veel (1.100) liefhebbers voor een betrekking bij de centrale. 

 Na een jaartje bedrijfsvoering breekt er een korte staking onder de kolenwerkers uit 

omdat twee kolenwerkers ontslagen waren.  

 De gemeentearchitect M.A.C.Hartman, ontwerper van het gebouw van  de centrale, 

jubileert op 12 oktober 1916.  

 Directeur ir.F.P.G. van Loenen Martinet neemt in 1919 ontslag na een onenigheid over 

het overhevelen van alle bouw- en onderhoudswerken naar Openbare Werken. . Na hem is 

lange tijd directeur Dipl.Ing.F.J.Swartwout de Hoog (1919-1945). Hij wordt opgevolgd door 

Ir.J.S. van Heloma (1945-1951) en ir. Th.G.J.Francken (1945-1956) en in de laatste periode 

van de centrale wordt de directeursfunctie vervult door Ir.K.Brouwer. 

 Over de bezoldiging van het personeel is op 17 maart 1930 in een krantenartikel te 

lezen dat een voorstel tot wijziging wordt aangeboden. Kennelijk krijgt men een  

salarisverhoging want voor de gemeentebedrijven vergt dit een hogere uitgave van f.20.000   

         Nog vermeldenswaardig is dat op 12 januari 1939 een bedrijfsingenieur wordt 

gevraagd. Praktische ervaring met ketel- en  turbinebedrijf strekt tot aanbeveling. 

  Na het definitief sluiten van de elektrische centrale worden de installaties uit 

het gebouw verwijderd.  

 Er wordt een centrale werkplaats ingericht in het lege centrale-gebouw.   Daar kunnen 

veel medewerkers van de voormalige centrale hun werkzaamheden voortzetten. Deze 

werkplaats omvat afdelingen zoals een bankwerkerij, een smederij, een plaatwerkerij en een 

kleine bouwkundige afdeling bestaande uit een schilderswinkel, een timmerwinkel en een 

groep die de kunst van het stucadoren en metselen machtig is. De werkplaats staat ten dienste 

van het electriciteitsbedrijf , het gasbedrijf en  het waterleidingbedrijf van de Gemeente Delft. 

In 1969 wordt deze werkplaats aan de Schieweg gevestigd en samengevoegd met een garage 

voor de bedrijfsauto’s. 

 De elektrotechnische medewerkers van de voormalige centrale krijgen tot hun 

werkterrein het beheer, het onderhoud en de vervolgwerkzaamheden in het 25/10 kV station 

Nieuwelaan en de 25 kV- en 10 kV- installaties van het 150/25/10 kV-station Schieweg.   

 Nà 1969, het jaar waarin het gebouw van de centrale is afgebroken, wordt het gehele 

bedrijf, elektriciteits- en gas-distributie/transport naar een nieuw onderkomen aan de 

Schieweg verplaatst.    

 Tot 1967 vallen de eerder genoemde werkzaamheden onder de dienst van Gemeente 

Delft. In dat jaar wordt het Elektriciteitsbedrijf Delfland  opgericht. Alle werknemers die 

daartoe de wens te kennen hadden gegeven worden dan formeel per 1 juli 1967 ontslagen. Dit 

gebeurt per brief van 20 november 1967. Eerder waren zij per brief, gedateerd 20 september 

1967, door het Dagelijks Bestuur van het Elektriciteitsbedrijf Delfland benoemd in dezelfde 

betrekking.     
Terug naar Kroniek 

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010108546%3Ampeg21%3Ap015%3Aa0204
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010003321%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0013
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010168694%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0028
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010022022%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0010
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010652961%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0109
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010318595%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0026
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010012794%3Ampeg21%3Ap006%3Aa0172
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010663402%3Ampeg21%3Ap015%3Aa0079
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Bedrijfsvoering en personeelsbezetting 
 Na een kort proefbedrijf wordt  op 1 januari 1911 daadwerkelijk gestart met de 

stroomlevering in volcontinudienst. Aangenomen mag worden dat dit  waarschijnlijk zo 

doorgaat totdat in 1941 de NV EZH word opgericht met als doel zo optimaal elektriciteit op te 

wekken in de provincie. In 1941moeten de koppelverbindingen met het elektriciteitsbedrijf 

van Delft nog voor een belangrijk deel tot stand gebracht worden. Tot het jaar 1947 spreekt 

daarom de elektrische centrale nog een belangrijke rol in de elektriciteitsvoorziening van het 

Delftse elektriciteitsbedrijf.  Als dan in 1947 een 25 kV-koppeling van voldoende grootte 

aanwezig is kan vaker een beroep op de andere centrales worden gedaan. En rond 1955, met 

een 40 MVA-koppeling via het 150 kV-net, kan  ‘s nachts de centrale in Delft in feite uit 

bedrijf genomen worden,  dan kunnen andere centrales in de provincie het verbruik voor 

Delfland op een economische wijze leveren. De coördinatie hiervan geschiedt dan door het 

regionaal Centrum in Voorburg. Dan begint een periode dat de centrale dus alleen overdag 

draait en waarin een opstart- en stopprocedure moet worden uitgevoerd.  Alleen in die periode 

moet dan een volledig bezetting op de centrale aanwezig zijn. Zo’n bezetting bestaat dan uit; 

- 1 hoofdwerktuigkundige 

- 1 werktuigkundige  

- 1 schakelbordwachter 

- 2 stokers 

- Personeel dat zorg draagt voor de asafvoer van de ketels  

 Als de centrale niet aan de productie deelneemt dan moet 1 werktuigkundige en 1 

stoker in de centrale aanwezig zijn. 

 Aangezien de tijdsduur, dat de centrale in die periode werkelijk in bedrijf is, nogal kan 

variëren wisselt ook de benodigde bezetting sterk. Dit vergt nogal wat flexibiliteit, anders dan 

bij volcontinudienst waarin over het er algemeen  3 diensten zijn: 

- Een ochtenddienst van 06.00-14.00 uur 

- een middagdienst van 14.00- 22.00 uur 

- een nachtdienst van     22.00- 06.00 uur 

 Het komt soms voor dat de centrale later dan 22.00 uur in bedrijf moet blijven en dat 

betekent dan dat de hoofdwerktuigkundige, samen met een stoker en de schakelbordwachter 

langer aanwezig moet blijven. Een en ander vergt uiteraard een hoop geregel. Bij 

volcontinudienst is het overigens zo dat deze dienst  tussendoor wordt afgewisseld door een 

week van “algemene dienst” waarin de betrokkene, zover als mogelijk in de normale daguren 

werkt.  

 Frans van de Most herinnert zich nog een hele bijzonder periode. Na de 

watersnoodramp in februari 1953 is de centrale een aantal dagen met maximaal vermogen dag 

en nacht in bedrijf omdat elders in de provincie centrales onder water staan. 
Terug naar Kroniek  
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Financiën en productie 

Financiën 
Een aantal financiële gegevens is bekend: 

 

Tabel 4: Financiële gegevens. 

Datum Bestemming Bedrag  
1909 Bouw eerste fase met 2 eenheden f.                410.000 

geraamd, werkelijk 

f.                475.000 

12 oktober 1909 Aanbesteding  onderbouw bij E.Wienhoven te ’s 

Gravenhage  

f.                 26.765 

18 maart 1910 Aanbesteding  bovenbouw bij Wegerif te 

Apeldoorn 

f.                 82.830 

2
e
 helft 1910 Aanleg kabelnet  f.                 71.000 

17 december 

1913 

Machine III f.                 80.000 

1917 -Ketel IV  

-Totale kosten van de uitbreiding  

f.               122.000 

f.               320.000 

7 januari 1925 Eén 2.000 kVA-transformator  voor de centrale en 

één voor station Kalverbosch      

f.                 40.000 

6 juli 1928 -Machine V 

-4.000  kVA-transformator  

f.               430.000 

f.                 22.500 

21 februari 1929 - Een kolenelevator 

- Een kolengrijper      

f.                   9.000 

f.                   2.700 

9 juli 1929 10 kV-kabel naar Maassluis. f.               150.000 

17 maart 1930 

 

- Ketel VI 

- Brandblusinrichting voor transformatorcellen  

f.                 90.000 

f.                   9.000 

24 januari 1935 Machine VI       f.               240.000 

  

 

Productie 
In 1919 wordt de volgende tabel gepubliceerd. 

 

 Tabel 4: Productiegegevens 1911-1917  

  
 

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010340465%3Ampeg21%3Ap010%3Aa0121
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010336519%3Ampeg21%3Ap007%3Aa0137
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010005465%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0050
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010009479%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0018
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010011647%3Ampeg21%3Ap006%3Aa0153
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010011647%3Ampeg21%3Ap006%3Aa0153
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010030130%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0042
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010030130%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0042
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010012266%3Ampeg21%3Ap006%3Aa0131
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010660885%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0143
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010660885%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0143
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010015784%3Ampeg21%3Ap007%3Aa0171
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Figuur 12 Belastinggrafiek van donderdag 14 juli 1955 tussen 08.00 en 20.00 uur. 

Gedurende deze tijd was één 9 MW machine in de centrale in bedrijf. 

 

 Tijdens  het jubileumfeest  in 1935 worden het aantal afgeleverde Kilowatturen 

genoemd van het jaar 1920: 12 miljoen en van het jaar 1935 30 miljoen. In  In 1935 is de 

maximale- belasting 8.300 kW. In 1934 wordt 99% van het totaal verbruik ( 40 miljoen kWh) 

van het elektriciteitsbedrijf  gedekt door de eigen productie en 1% wordt ingekocht van GEB 

Den Haag. In 1959 wordt 90% van het totaal, dat dan is toegenomen tot 180 miljoen kWh, 

elders opgewekt.  
Terug naar Kroniek 
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Bijzondere gebeurtenissen 
 

 De officiële inbedrijfstelling van de centrale vindt plaats op 15 november 1910, ’s 

avonds om 19.30 uur in aanwezigheid van de heer Burgemeester Van Heijst met het voltallig 

gemeentebestuur van Delft. Aanwezig zijn ook de burgemeesters van de gemeenten Hof van 

Delft en Vrijenban. Gemeld wordt dat de kosten f.475.000  bedragen. Dr.G.de Gelder wordt 

bedankt en van de heer Van Loenen Martinet wordt verwacht dat hij het bedrijf tot bloei zal 

brengen. In het jaar 1910 wordt hoofdzakelijk proefgedraaid. Het jaar 1911 wordt beschouwd 

als het eerste echte bedrijfsjaar met continubedrijf.  

 Voor het werk aan de bovenbouw ontvangen de Haagse metselaars 25 cent per uur en  

de Delftse metselaars 22 cent. De Delftse metselaars willen loonsverhoging  en daarom wordt 

op 15 juni 1910 gestaakt. Het resultaat  is dat iedereen nu 23 cent per uur krijgt. Een jaar later, 

op 21 september 1911 wordt korte tijd gestaakt door de losse kolenwerkers omdat twee 

collega’s waren ontslagen en daarvoor in de plaats twee vaste arbeiders waren aangesteld. 

Door de Transportarbeidersbond wordt dan bemiddeld bij de directie.  

Een opzichter pleegt op 10 januari 1914 verduistering en drie dagen later wordt gemeld dat er 

500 kg koper is ontvreemd.                                                  

 Op vrijdag 15 november 1935 wordt met een receptie het 25 jarig bestaan van de 

centrale herdacht. Het personeel biedt een tegeltableau aan. Dit tegeltableau is na de sloop van 

de centrale aangebracht in de werkplaatsen  aan de Schieweg en later weer verplaatst naar het 

kantoor aan de Energieweg. In dit kantoor is momenteel (2012) het bedrijf Joulz gevestigd. 

 Eind  1919 raakt machine IV defect door een montagefout van een Zweedse monteur 

tijdens de revisie die werd verricht na afloop van de garantietermijn. Omdat dit vlak voor de 

winterbelasting gebeurt moeten de kleinere, minder gunstig werkende machines de belasting 

overnemen. Dit gaat met belangrijke overbelasting van ketels en turbines gepaard. De 

gevolgen blijven dan ook niet lang uit en herhaaldelijk moeten lekke waterpijpen worden 

vervangen. 

 Op 9 februari 1925 is er een storing in machine IV, de in aanleg zijnde koppeling met 

Den Haag is nog niet beschikbaar. Het gevolg is dat Delft een uur zonder stroom zit. Ook op 1  

 

 
Figuur 13 Een van de vele krantenartikelen die de basis vormen voor deze kroniek. In 

dit geval van 1 oktober 1927 uit De Tribune, Uitgever Sociaal Democratische Partij 

Amsterdam. 

oktober 1927 zit Delft zonder licht en wel gedurende 14 minuten. Op 7 januari 1941valt de 

enige turbine  die in bedrijf is uit door een defect in het regelmechanisme. Het gevolg is dat 

Delft en het hele Westland in het donker zitten. Na 16 minuten is een andere turbine in 

bedrijf. Tijdens een zwaar onweer op woensdag 3 juli 1957 wordt de, aan het Oostblok 

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010337692%3Ampeg21%3Ap010%3Aa0119
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010021630%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0008
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010022022%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0010
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010666863%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0018
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010222803%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0013
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010230691%3Ampeg21%3Ap018%3Aa0141
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010210909%3Ampeg21%3Ap007%3Aa0160
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010469093%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0023
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010319171%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0088
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opgestelde, 26 MVA driewikkelingstransformator 150/25/10 kV door blikseminslag vernield. 

 
 Een werkman raakt op 4 november 1916 bekneld tussen de lift. Eén van  zijn tenen is 

afgekneld.  In 1954 is er een dodelijk ongeval in de 10 kV-installatie. Ook  in de omgeving 

van de centrale gebeurt er wel eens wat. Op 14 april 1936 valt een schippersknecht van zijn 

schip. Later blijkt dat hij is verdronken.   
 

 Tijdens de oorlogshandelingen van 10 tot 14 mei 1940 wordt de centrale nauwelijks 

beschadigd. Wel worden er in het net onderdelen beschadigd en uitgeschakeld. De 

elektriciteitsafgifte is uitermate laag doordat de industriële verbruikers  stil vallen en de 

bovenleidingen van de tram op diverse plaatsen zijn beschadigd. Het duurt enkele weken 

voordat alles is gerepareerd.  
   

 Met behulp van  door de Duitsers eind april 1945 nog aangevoerde kolen wordt  direct 

na de bevrijding met machine III, die geen elektrische hulpwerktuigen bezit,  de 

elektriciteitsvoorziening van Zuid-Holland weer op gang gebracht. Dit is met recht wat men 

later een “black start” zal gaan noemen.  

  

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010023590%3Ampeg21%3Ap010%3Aa0118
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010664705%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0123
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010318576%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0011
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De locatie van de centrale  
 

 Van de 

centrale zijn geen 

restanten terug te 

vinden. Op de 

foto hiernaast is 

de centrale in 

vogelvlucht te 

zien. De St. 

Sebastiaansbrug 

is hier nog in 

aanleg. Bekend is 

dat deze brug 

gebouwd is in 

1963. De foto 

geeft dus de 

situatie weer  na 

de stopzetting 

van de centrale. 

Op de 

achtergrond is de 

gashouder te zien 

van de gasfabriek 

en daarvoor een 

kleine 

insteekhaven.  

Rechts voor de 

brug is een villa 

te zien die in die 

tijd dienst deed als kantoor en werkplaats 

van het GEB. De villa is nu nog aanwezig. 

De villa dateert al uit 1895 en is destijds 

gebouwd voor de Polytechnische School (nu 

TU-Delft) en werd vanaf 1921 tot aan zijn 

overlijden op 14 mei 1956 in Delft bewoond 

door Prof.dr.ir. Albert Jan Kluyver.  

  

  

Figuur 14 De locatie van de centrale in vogelvlucht ca. 1963. De 

gemetselde schoorsteen is waarschijnlijk de schoorsteen van de 

gasfabriek die achter de centrale lag. De twee stalen schoorstenen zijn 

respectievelijk van ketel VI (links en VII (rechts). 

Figuur 15 Situatie 2012. Vanonder de 

St.Sebastiaansbrug is de v.m. locatie van de 

centrale te zien waarop zich nu woningen 

bevinden. 
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Figuur 16 De villa in 2012.      Figuur 17 Het 25 kV-station Nieuwelaan, 

         situatie 2012 

Hieronder is op een kaart van 2012 aangegeven waar de verschillende objecten gesitueerd 

zijn/of zijn geweest. 

 
Figuur 18 Delft Situatie 2012, 1) De v.m. plaats v.d. gashouder, 2) de v.m. plaats v.d. 

gasfabriek, 3) de v.m. plaats v.d. centrale, 4) de villa, 5)  25 kV-station Nieuwelaan, 6) 

St.Sebastiaansbrug 
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Foto’s 
 

             

   
Figuur 19 Gezicht op de zuidgevel der oorspronkelijke centrale in 1910 van waaruit op 

15 november van dat jaar de elektriciteitsvoorziening in de gemeente Delft een aanvang 

nam. Rechts het kantoorgebouw, in het midden de machinezaal en links met puntdak 

het ketelhuis. Duidelijk zichtbaar is de gemetselde schoorsteen van 60m  hoog. Op de 

voorgrond het Provinciaal Kanaal ( tegenwoordig Rijn-Schiekanaal)  . 
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Figuur 20 Gezicht in de machinezaal 1911. Zichtbaar zijn de machines I (op de 

achtergrond) en II. Deze machines zijn identiek en hebben ieder een vermogen van  600 

kW,  toerental van 3000 omw./min bij 3 x 2.750 V. Zowel de turbines als de generatoren 

zijn van het fabrikaat A.E.G.  

 

  
Figuur 21 Op de voorgrond machine II, daarachter de eerste uitbreiding van de centrale 

in 1914 met machine III.  Deze turbogenerator heeft een vermogen van 1.800 kW. De 

turbine is van het type Zoelly en is  gebouwd door Stork-Hengelo. De generator is 

gebouwd door Smit Slikkerveer
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Figuur 22 Ljungström machine IV , 2.000/2.800 kW, 3 x 2.750 V, zoals  deze machine in 

1918 werd opgesteld en in gebruik genomen werd. Nadat de centrale in 1930 uitgebreid 

werd met machine V en de situatie in de machinekamer in verband hiermee gewijzigd 

moest worden , werd machine IV opgesteld zoals zichtbaar op figuur 24. Deze machine 

funtioneerde van 1918 t.m. 1960, dus 42 jaar!            

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 23 De oude machinekamer (rond 1917)  

met de eenheden I, II en III gerekend vanaf het 

schakelbord. Op de voorgrond  is een klein deel te 

zien van machine IV. Deze machine is later nog 

een keer verplaatst.  
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Figuur 24 De machinezaal ca 1935, op de voorgrond machine V, in het midden machine 

IV en achteraan  machine VI, Ljungström turbogeneratoren van resp. 9.000 kW, 2.800 

kW en 9.000 kW. 

 

 

 

 

 
Figuur 25 machine VI, Ljungström turbogenerator van 9.000 kW uit 1935. 
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Figuur 26 Rechterzijde van ketel VII, fabrikaat Stork-Hengelo, een destijds zeer 

moderne ketel geschikt voor het opwekken van 8000 kW elektrisch vermogen. Deze ketel 

welke in 1939 in de centrale geplaatst werd, was de laatste belangrijke uitbreiding.  
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Figuur 27 Zuidgevel van de centrale tussen 1930 en 1939. Uit het schuine dak rijst een 

met glas omhulde constructie op die ketel VI tegen storm en regen beschermt.    
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Dankzij 
 

Het vergaren van alle gegevens in deze publicatie was mogelijk dankzij het uitstekende 

geheugen én het uitgebreide archief van Frans van der Most.  Bovendien kon, omdat de 

centrale een gemeentelijke openbare instelling was,  veel informatie uit dagbladen worden 

gehaald. En die kranten zijn on-line in te zien via de service Historische Kranten van de 

Koninklijke Bibliotheek. Er is nog geen gebruik gemaakt van het materiaal dat zich bevindt in 

het gemeentearchief van Delft of in de archieven van de N.V.EZH.  

 

De schrijvers hopen dat andere geïnteresseerden deze archieven willen onderzoeken en 

daarmee deze publicatie dan kunnen aanvullen. 

 

 

Colofon 
 

Deze uitgave is te downloaden vanaf de website van de Personeelsvereniging E.ON-Benelux   

www.pv-eon-benelux.nl/Historie/Framehistorieindex.htm en een gedrukte versie is te 

bestellen via www.lulu.com 

 

 

Contact  dvelden@hetnet.nl 

 

Vlaardingen, november 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.pv-eon-benelux.nl/Historie/Framehistorieindex.htm
http://www.lulu.com/
mailto:dvelden@hetnet.nl
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Tijdschrift voor Electrotechniek, 1 januari 1919, bladzijden 154 t/m 157 
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Bijlage 2: De Ingenieur, 10 februari 1923 bladzijden 112 t/m 114.  

 

Bijlage 2 blad   1/ 3 

  

 

 

 



 

41 

 

Bijlage 2 blad   2/ 3 

 
 

 

 

 

 



 

42 

 

Bijlage 2 blad   3/ 3 

 
 

 

 

 

  



 

43 

 

Bijlage 3: Het ontstaan van het 3 kV-net, IDE-W-4636, 19-5-1970, Toespraak,  ter 

gelegenheid van het afscheid van het 2.750/220V-systeem door  ir.H.Mijnarends. De 

toespraak werd gehouden in het gebouw voor Micro-biologie aan de Nieuwe Laan.  
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