
Ammers, Ir. Rudolf van. - Directeur der N.V. Centraal
Bureau v. Nederland en Koloniën Babcock & Wilcox-
Stork, Hengelo. - Geb. 23 Juni 1881 te Bergen op Zoom. -
Vader: Johan Laurens van Ammers; Moeder: Petronella
La Rivièra.—
Geh. met Maria
Noorduyn. —
Kinderen: uit
eerste huwelijk
Rudolf Wil-
helm, geb. 1907
en Anton Abra-
ham, geb. 1908.
A. doorliep de
H.B.S. te Utr.
en studeerde
vervolgens aan
de T.H.S. te
Delft. Na het
behalen van
zijn diploma
w.i. werd hij
als ingenieur
aangesteld bij
het Technisch
Bureau Fred.
Stieltjes te Am-
sterdam, voor
welke fa. hij in
1903 een studie-
reis naar Rus-
land maakte. In 1904 volgde zijn benoeming tot ing. bij
den Dienst van Tractie en Materieel der S.S. te Utrecht,
waar hij belast was met locomotief- en wagenbouw, ma-
teriaalkeuring en uitbreiding der Centrale werkplaatsen.
Acht jaren later werd hij benoemd tot ad j.-directeur der
Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit te Leiden,
waar hij zich tevens bezig hield met het vraagstuk der vuil-
verbranding en onder zijn leiding werd voor het eerst in
Nederland het vuilverbrandingssysteem „Vesuvio" toe-
gepast. In 1916 vond zijn benoeming plaats tot directeur
dezer fabrieken, welke de eerste waren die de gas- en elec-
triciteitsvoorziening gezamenlijk ten plattelands ver-



zorgden. - Begin 1921 aanvaardde hij de functie van di-
recteur van de N.V. Centraal Bureau v. Ned. en Kol.
Babcock & Wilcox-Stork te Amsterdam en in 1934 ver-
plaatst naar Hengelo, welke instelling deel uitmaakt van
een internationaal concern, dat vertakkingen heeft over
de geheele wereld. — Ir. v. A. behartigt tevens de be-
langen der N.V. Gebr. Stork te Hengelo voor de inrich-
ting van Electrische Centrales. Hij is mede-opr. en oud-
bestuurslid der Ver. v. Directeuren van Electriciteitsbc-
drijven, oud-lid der hoogspannings-, kostprijs- en kolen-
commissies dezer Vereeniging, en der comm. v. adv. v. d.
Rijks Kolendistributie voor de El. bedrijven. - In het
tijdschrift „Electrotechniek" publiceerde hij „Techn. en
econ. beschouwingen over toepassing van stofkool in
Nederland" en „Over de toepassing van hoogen stoom-
druk". - Ir. v. A. bezocht Europa, Amerika en Ned.
Indië. - Driener parkweg 22, Hengelo (O.).


