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Er werden in ieder geval in 1730 richtlijnen voor het blus-
sen en het voorkomen van brand opgesteld. Bij brand
moest iedereen (vrouwen en mannen) zich met emmers
begeven naar de onheilsplek. Er waren richtlijnen voor
de opslag van as en als de brandmeesters dat aangaven

moest in tijden grote droogte bij elk huis een ton gevuld
worden met minimaal zes emmers water.   
Bij de nog grotere brand van 1766 konden de twee spui-
ten en de spuiten uit Loosdrecht en ‘s- Graveland niets
uitrichten tegen de vuurzee.

Handspuit

Materieel en locaties van de 
Hilversumse brandweer

Jan Scheele

Of er ten tijde van de grote brand in 1725 een vorm van geor-

ganiseerde brandbestrijding in Hilversum bestond en welk ma-

teriaal gebruikt werd, valt niet meer te achterhalen. Zeker is dat

na deze brand twee handspuiten werden aangeschaft, met bak

en slangen, model Jan van der Heijden, maar waar deze ston-

den is onbekend. De bewaard gebleven oude handspuit in de

Hilversumse kazerne stamt mogelijk nog uit die tijd.
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Handspuit op paardenwagen. 1917.

In 1785 werd een kleinere mobielere handspuit aange-
schaft, die een vaste plek kreeg onder het raadhuis aan
de Kerkbrink. Deze was handzamer en voor de bediening
waren minder mensen nodig. Bovendien kon men mak-
kelijker binnen een huis blussen.
Handspuiten moesten rennend naar de plek des onheils
worden gesleurd, waardoor men vaak doodmoe aan-
kwam en dan moest het blussen nog beginnen. Kleinere
handspuiten waren dus een uitkomst.
Dat men tevreden was over deze kleine spuitjes, blijkt uit
het feit dat de aanschaf van nog drie van dit type volgde,
al is de plaatsing onbekend. 

Een vaste locatie
Ongetwijfeld als gevolg van de invoering van de Ge-
meentewet halverwege de negentiende eeuw, werd de lo-
catie van de brandbestrijdingsmiddelen vastgelegd. Er
was nog geen vaste opstelplaats of kazerne, maar men
huurde opslag bij de bevolking. In 1849 waren er twee
grote en vier kleine pompen op de volgende locaties:

Magirus autospuit 1924.

Spuit 1 tussen de pompen H. Andriesen en de predikant

Spuit 2 tussen de pompen r.k. pastorie en F. Korrel

Spuit 3 bij de pomp Hans en zoon Brouwer

Spuit 4 bij de pomp predikant

Spuit 5 bij de pomp Andries de Wit

Spuit 6 bij de pomp Jan v.d. Kuijl



Langgewenst spuithuis 1917

Dat jaar volgde de aanschaf van twee waterkuipen, ge-
plaatst bij spuit 2, omdat in het heidedorp de watervoor-
ziening niet zo best was. Tevens werd in het reglement
de bepaling opgenomen om de spuiten maandelijks te
testen.
Spuit 2 kreeg het jaar daarop een nieuwe plek aan het
Amersfoortsch Eind, het huidige Gooilandplein. 
Een nieuwe fenomeen in 1870 was het spuithuisje op de
hoek van de Kampstraat en de Eemnessersteeg (nu
Spoorstraat). Daar kreeg de nieuwe Bikkers handspuit,
aangeschaft op 26 augustus van dat jaar, een vast onder-
komen. Spuit 4 was in 1872 vervangen en kreeg in 1885
een nieuwe plek bij de heer Metz, Langestraat 102.  

Professionele brandweer
In 1885 kreeg Hilversum een waterleidingnet en dat be-
tekende steeds meer brandkranen, waardoor rechtstreeks
blussen vanaf de waterleiding mogelijk was. Handspui-
ten werden minder gebruikt en heroriëntatie op plaatsing
van materieel was noodzakelijk. Er kwamen slangenwa-
gentjes op strategische plekken, zoals aan de Nassaulaan, 

waar in 1902 een brandspuithuisje kwam, en bij de poli-
tiepost op Trompenberg.
Een echte opslag voor brandweermaterieel kwam in 1903
met de oprichting van het stenen spuithuis aan het Lang-
gewenst naast het storthuisje. Uit hetzelfde jaar stamt het
tien jaar geleden gerestaureerde spuit- en storthuisje aan
de Violenstraat.  
In die tijd was er nog steeds geen sprake van brandweer-
man als professie, al werd de roep hierom steeds luider.
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Dodge autospuit 1939/1942. Naar Duitsland in 1944.
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In 1907 was het zover: de oprichting van de plichtbrand-
weer was een feit. Hilversum groeide in die tijd behoor-
lijk en het zeulen met ladders begon ondoenlijk te
worden. Daarom kwam er een aanbesteding voor vijf
vaste ladder-opslagplaatsen: aan de politieposten op de
Trompenberg en de Vaartweg, bij de school op de Huy-
genstraat en nog een opslag aan de Violenstraat en op de
Utrechtseweg/hoek Diependaalsedrift.
Ook kwam er nog een spuithuisje op de hoek van de Ko-
ningsstraat en de Neuweg en kocht men een ladderwa-

gen van het merk Magirus met een hoogte van 14 meter.
Die was nodig om beter bij de hogere gebouwen te
komen.
Tien jaar later volgde de aanschaf van nieuwe spullen om
de spuitgasten en brandmeesters wat sneller op de plek
des onheils te brengen. Er werden paardenwagens ge-
maakt waarop de spuiten konden staan en een onderstel
voor de Magirus-ladder. Er was maar beperkt plek op de
wagens: de spuitgasten die niet mee konden, volgden op
de dienstfietsen. De vaste locatie van de paardenwagens
was het Langgewenst, waar de brandweer een nieuw ge-
bouw kreeg, een echte brandweerkazerne. Het eerste
spuithuisje, na vertrek van de brandweer verbouwd tot
timmermanswerkplaats, was recent nog in gebruik van
het Goois atelier en is onlangs afgebroken. 
Over het spoor, een wijk in ontwikkeling, kreeg in 1920
een politiepost aan de Kleine Drift. Daarbij werd ook een
slangenwagen geplaatst, speciaal bedoeld voor perso-
neel, dat daar overdag in de buurt werkte. 

Mechanisatie
De auto deed zijn intrede en de brandweer bleef niet ach-

DAF Heidevoertuig.

Mussenstraat 1938
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ter. In 1924 schafte deze een automotorspuit, een Magi-
rus met Geesink-opbouw, aan. Er werd geblust met lage
druk, net zoals de handspuiten, wat inhoudt dat men ei-
genlijk met een dikke straal water blust, dus veel water
verbruikt. Dit voertuig was al voorzien van een schuim-
tank en een schuimstraalpijp voor het blussen van ben-
zine en andere brandbare vloeistoffen, zodat er van
moderne technieken gebruik kon worden gemaakt. Het
voertuig beviel zo goed dat er in 1928 nog een Magi-
rus/Geesink werd aangeschaft met een iets krachtiger
pomp, maar zonder schuimtank.
De Ford bestelwagen uit 1932 kon bij bestrijding van hei-
debranden assisteren. De blussing van heidebranden ge-
beurde hoofdzakelijk met scheppen en heideschuivers en
zelden met water. Deze bestelwagen werd ook ingezet als
gereedschapswagen, niet alleen voor de brandweer, maar
ook voor reparaties aan gemeentelijke vrachtwagens. 
Uitrukken deed men overdag vanaf het centrale Langge-

wenst en soms vanaf de gemeentewerf aan de Mussen-
straat, ’s avonds en ’s nachts en in het weekend vanaf de
post Koningsstraat, waar ook een autospuit stond opge-
steld.  
Zeker was dat het wagenpark zou groeien en daarom
werd in 1936 aan de Neuweg, achter de ziekenbarakken

Kleine Drift 1920

DAF Magirus Ladderwagen staal 26,5 meter.
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aan de Orchideestraat een garage annex kazerne ge-
bouwd. In de loop der tijd is deze garage verbouwd en

zijn de nodige aanbouwen gemaakt, onder andere een 
leslokaal, een uitbreiding van de garage met drie plaat-
sen, een eigen alarmcentrale en later een stalling voor de
hoogwerker.
In 1939 werden drie voertuigen besteld: een Chevrolet au-
tospuit en twee Oldsmobile heide-blusvoertuigen, die een
pompje hadden, maar geen watertank. Deze voertuigen
waren ook ideaal om schoorsteenbranden te bestrijden.
Tevens ontving Hilversum vanwege de oorlogsdreiging
tien motorspuitjes voor de Luchtbeschermingsdienst
(LBD), waar er een jaar later nog twee bijkwamen. De
brandweer bestond toen samen met de LBD uit 249 man
personeel, verdeeld over verschillende zones.
Omdat de in 1939 aangeschafte aanhangladderwagen een
onding bleek om mee te rijden, werd de oude Magirus-
autospuit in 1941 bij Geesink omgebouwd tot ladderwa-

Langgewenst (gebouw 2)

Ford F6 ladderwagen 16 meter hout.
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gen met een lengte van zestien meter. Er werd ook nog
een autospuit besteld op een Dodge chassis, dat in 1940
door de gemeentereiniging was aangeschaft. 
Aan het eind van de oorlog kwam de brandweer door ma-
terieelgebrek ernstig in de problemen. De Duitsers had-
den in 1944 de Dodge autospuit en het Oldsmobile
heide-blusvoertuig gevorderd. Later bleek dat deze op-
geslagen stonden in Berlijn en tijdens een Engels bom-
bardement verloren waren gegaan. Een probleem voor
Hilversum omdat er aan het eind van de oorlog heel wat
heidebranden waren. De oude Magirus uit 1928 werd wel
ingezet, maar kon met zijn maximumsnelheid van 30 km.
per uur niet snel ter plaatse zijn. 

Naoorlogse periode
In 1946 kreeg de brandweer een Dodge Chassis welke
men zelf ombouwde tot heide-blusvoertuig. Bij de aan-
schaf van een tweede blusvoertuig, model omnibus, in
1948 viel de keuze op een Ford F6, geassembleerd door
Ford Amsterdam. Omdat de Magirus-ladderauto echt
verouderd was, veel te traag en bovendien na een ongeval
niet meer bruikbaar, besloot men om het nieuwe voer-
tuig door Geesink in Weesp om te laten bouwen tot lad-

derauto. De ladder van de Magirus uit 1924 deed hiervoor
weer dienst. 
Het tegelijkertijd aangeschafte DeSoto vrachtwagen-
chassis werd bij van Bergen in Heiligerlee tot autospuit
omgebouwd, met een lage druk voorbouwpomp. In 1951
volgde de aanschaf van nog een DeSoto, opgebouwd bij
Geesink, ter vervanging van de Chevrolet uit 1939, welke
nu reservewagen werd.
Moderne blusmethodes deden hun intrede. De in 1956
aangeschafte Ford F620 vrachtwagen, door de firma Kro-

Violenstraat

Mercedes Hulpverleningswagen
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nenburg voorzien van een ombouw, een Meyers hoge-
drukpomp en een 1000 liter watertank, hoefde niet op een

brandkraan aangesloten te worden. Met hoge druk-blus-
sing ontstaat met minder water en hogere druk een wa-
ternevel, welke de warmte beter opneemt. Het heeft een
koelend effect en minder nevenschade als gevolg, een
groot voordeel bij een brand binnenshuis. In 1959 volgde
er een vervolgorder voor eenzelfde voertuig, zij het met
een iets vierkantere neus.
Tussen 1956 en 1962 was nog een voormalig legervoer-
tuig, een CMP model, in gebruik. Deze was voorzien van
een 2600 liter tank en deed dienst als waterwagen voor
de hoge druk-voertuigen en later bij heidebranden, wat
bijzonder goed beviel. Dit voertuig was eigenhandig door
de brandweer tot waterwagen opgebouwd van enkele
dump truck-onderstellen en de (vooroorlogse) sproei-
wagen van de gemeentereiniging. Het voertuig werd later
vervangen door Daf-heidewagens, waarmee een nieuwe
blustechniek van heide- en bosbranden werd ontwikkeld.

Gemeentewerf Hilversumse Meent. 1983.

DAF Hoogwerker

Garage Neuweg
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Om niet telkens alle voertuigen van hot naar her te ver-
plaatsen en wegens normale uitbreiding werden er in de
jaren zestig twee gereedschapswagens op Daf-chassis,
twee heide-blusvoertuigen (ook op Daf-chassis, maar
dan 4x4), twee lage druk-voertuigen (op Mercedes be-
stelwagenmodel) en wat later een hogedrukvoertuig (op
Mercedes bestelwagenmodel) aangeschaft. 

Nieuwe taken
Een nieuw aandachtsgebied voor de brandweer was
brandpreventie. Het kantoor hiervoor was gevestigd op
Koninginneweg 7 tot het in 1975 verhuisde naar de oude
schoolmeesterswoning hoek Lage Naarderweg/School
straat. Begin jaren zestig schafte men nog een ladderwa-
gen aan (Daf torpedo chassis) met een  Magirus-ladder 

van dertig meter en in de jaren zeventig een gereed-
schaps-/materiaalwagen (Mercedes chassis) met lier en
verlichtingsarm. De gereedschapswagens werden telkens

Kantoor Naarderweg.

Mercedes haakarm voertuig / bosbrand bestrijdings-
container 7.000 liter.
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groter en voorzien van redmaterialen, zoals hydraulische
scharen, omdat de brandweer steeds meer betrokken
raakte bij ongevalsbestrijding en technische hulpverle-
ning.

Verder volgde nog de aanschaf van een lagedrukvoertuig
(op Mercedes bestelwagen) en twee combinatievoertui-
gen. Bij de laatste voertuigen zijn de hoge- en lagedruk-
pomp gecombineerd, waardoor geen aparte voertuigen
meer nodig waren voor de twee blusvormen. 
De hoogwerker (op Daf chassis) uit 1983 was speciaal
voor het redden van mensen. 
In dat jaar kreeg ook de nieuwe wijk de Hilversumse
Meent een brandweerpost in de huisvesting van de reini-
ging, bemand door vrijwilligers, die in de wijk woonden. 
Weer een nieuw voertuig deed zijn intrede: een zware
Mercedes 6x6, opgebouwd met haakarmvoertuig en
voorzien van een grote watertank.
De situatie van drie centrale plekken - Langgewenst,
Mussenstraat en Neuweg - heeft tot 1985 bestaan. In dat
jaar ging de plichtbrandweer over naar een 
beroeps/vrijwillige organisatie. De Neuweg werd de cen-
trale plek en het oude gebouw van De Orchidee werd ge-

Kazerne Jan van der Heijdenstraat / Minckelersstraat 1992-2008

Tankautospuit Hoge/lage druk met One-7 schuimblussing
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deeltelijk geschikt gemaakt als kazerne en kantoorruimte
naast de regionale alarmcentrale, welke ook reeds aan de
Orchideestraat zat. Na verloop van tijd bleek niet al het
materieel meer in de garage aan de Neuweg  te passen en
ging men op zoek naar vervanging.  

Nieuw onderkomen
In de loop der tijd zijn er diverse combinatievoertuigen
gekomen ter vervanging van de verouderde types tot er
weer een nieuwe manier van blussing kwam: One-seven
schuimblussing. Het werd voor het eerst ingebouwd in
een combinatievoertuig in 2006 en heden ten dage is het
ook de blusstof , die geplaatst is in de SIV-voertuigen. Dit
zijn snelle tweepersoonsvoertuigen met noodzakelijk
materiaal voor blussing of eerste aanpak van ongevallen.
Op het terrein van de gasfabriek waar vanouds de gas-
houders stonden (Jan van der Heijdenstraat/Minckelers-
straat) werd er in 1992 een nieuwe kazerne gerealiseerd ,
die al het materieel stalling kon bieden. Hier was ook de 
benodigde kantoorruimte, tevens voor de alarmcentrale
van de regionale brandweer. 

Deze kazerne moest later wijken voor de woningbouw-
plannen op het voormalige gasfabriek- of Regevterrein.
De nieuwe kazerne kwam in 2008 aan de Kamerlingh On-
nesweg te staan.

Foto’s, archief brw. Hilversum,J.Pots, J.Scheele

Kazerne Kamerlingh Onnesweg 2008

Snelle interventie voertuig
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