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Omroep Zender Museum 
Opgericht augustus 2005 
 

NIEUWSBRIEF nr. 4  september 2008 
 
 

Vrienden van het Omroep Zender Museum, hier ligt dan 
het vierde nummer van de Nieuwsbrief voor u. In deze 
Nieuwsbrief een verslag van verschillende activiteiten die 
in de afgelopen maanden zijn verricht. Gezien de 
onderwerpen zou je deze keer misschien beter kunnen 
spreken van een verhuisbrief dan van een nieuwsbrief. 
 
Opruimen 
Dit voorjaar kregen we toestemming van KPN/ BCS om 
onze collectie onder te brengen in vrije ruimten in de 
bunker naast het kantoorgebouw van BCS in 
Lopikerkapel. Nou, de vertrekken waren niet echt leeg, ze 
lagen “tot de nok”toe vol met spullen en rommel. Het zag 
er uit of alles wat de laatste 20 jaar niet direct een 
bestemming had of nog moest worden afgevoerd in deze 
vertrekken lag. In de loop van de maand mei is begonnen 
met het opruimen in de bunker. Container na container is 
afgevoerd, gespitst in chemisch afval, metaal en papier. 
Medio juli was het meeste afgevoerd. In totaal zijn aan 
het opruimen zo’n 30 tot 40 mandagen besteed, dit 
inclusief wat interne verhuizingen in de bunker. Hiermee 
kwamen er dan 8 grotere en kleinere vertrekken ter 
beschikking van ons museum.  

 
Klaar voor het plaatsen van TV zenders 

 
Verder is er in de ruimte waar archiefwerkzaamheden en 
andere administratie wordt gedaan nieuwe vloer-
bedekking gekomen. De oude vloerbedekking zat vol met 
gaten.  
 
Verhuizen 
De verhuizing van onze spullen uit de Flevo was al gestart 
voordat de bunker geheel opgeruimd was. De grote 
hoeveelheid materialen die we inmiddels hebben 

verzameld beslaan zo’n 250 m2. Gezien het karakter van 
de bunker met nauwe toegang en kleine vertrekken moest 
het verhuizen in relatief kleine porties gebeuren.  

 
Rijdende Philips FM zender in kelder Flevo 

 
Op basis van een globale papieren indeling van de nieuwe 
vertrekken is vanaf begin juli gemiddeld 1 x per week een 
auto vol gehaald. Altijd met een aantal grote kasten en 
verder opgevuld met kleinere spullen. 

  
Philips FM zender geniet van de zon 
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Nadat de auto was gelost en de spullen in het goede 
vertrek waren neergelegd was er weer een dag om.  
Per verhuisdag werkten tussen de 3 en 5 mensen mee.  

 
De auto is weer bijna leeg 

 
Later in de week werd alles weer in elkaar gezet en netjes 
opgeborgen waarna de cyclus weer opnieuw begon. 
Medio september was op deze manier zo’n 80% verhuisd. 
 
Opening Omroep Zender Museum 
Op 10 oktober aanstaande zal het Omroep Zender 
Museum in de nieuwe locatie worden geopend door de 
directeur van KPN Broadcast Services Bart van Ierschot. 
Een verslag hiervan komt in de volgende Nieuwsbrief. 
 
Zendstation Flevo op de gevoelige plaat vastgelegd 
Nu op dit moment – na de sluiting van het station eind 
2007 – de ontmanteling van het korte golf zendstation 
Flevoland in volle gang is blijkt ook hoe snel unieke 
technieken en installaties kunnen verdwijnen van een 
station. In dit geval moeten we helaas spreken van het 
verdwijnen van de korte golf omroep uit Nederland. 
In de maanden juli en september 2008 heeft een 
vrijwilliger van het museum met hulp van een voormalig 
bemanningslid van het station vele uren gestoken in het 
fotograferen van details van het antenne park en de 
(inmiddels vrijwel geheel ontmantelde) korte golf 
zenders. 

 
Zender 1, één van de vier 500 kW zenders 

Zo zijn er van een zender meer dan 140 foto’s gemaakt en 
van het antenne park ruim 80. Deze foto’s worden 
gedocumenteerd en ingevoerd in de database van het 
Omroep Zender Museum waarna ze ook op de site 
www.omroepzendermuseum.nl te bewonderen zullen zijn. 
 

 
Hoogspanning gelijkrichter 

 

 
De HF Eindtrap met de Siemens buis RS 2078 SK. Deze 
buis is gelijk aan de meestal gebruikte Thomson TH558 
 
De zenders zijn nu grotendeels gedemonteerd, over de 
toekomst van het gebouw en in het bijzonder de antennes 
valt echter nog niet veel te melden. De mogelijkheid van 
overname door een geïnteresseerde partij of gebruiker 
bestaat nog steeds. 
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Rondstraal antenne voor Europa 

 

 
Antenne details 

 
Dankzij de beschikbare documentatie is het mogelijk de 
foto’s met veel details te omschrijven en op deze manier 
enigszins de werking van deze prachtige installaties te 
kunnen tonen, ook nu ze niet meer bestaan. 
 
Ontvangen donaties 
Sinds april zijn een aantal oude meetapparaten door 
voormalige medewerkers van PTT / Nozema aan het 
museum geschonken. Ad de Groot bracht een grote 
(buizen) video stoorspanningsmeter. Van de familie v.d. 
Akker ontvingen we enkele zendbuizen en flink wat 
historische foto’s. Harm-Jan Kruger, die ruim 20 jaar 
geleden de toren in Smilde verliet om bij de 
Rijksluchtvaartdienst te gaan werken, bracht een R&S 
frequentiezwaaimeter uit de begintijd van de TV. Dit 
apparaat uit ongeveer 1957 heeft zoals alle R&S 
meetapparatuur uit die tijd Nederlandse tekst op de 
frontplaat. Tenslotte mochten we van Jan de Greef een 
FM Ballontvanger en een oscillograaf in ontvangst 
nemen. Alle gevers nogmaals hartelijk dank. 

 
Wie heeft nog een werkende zwart / wit  TV? 
Om onze analoge TV keten nog completer te maken 
kunnen we zwart / wit TV van voor 1970 goed gebruiken. 
Omdat we er ook beeld op willen zien hebben we 
voorkeur voor een nog werkend exemplaar.  
Als je iets hebt dat toch in de weg staat stuur dan een 
mailtje naar nieuwsbrief@omroepzendermuseum.nl.  
We nemen dan contact op voor de verdere afhandeling. 
 
Vrijwilligers altijd welkom 
In de voorgaande jaren was een groot deel van de 
museum werkzaamheden gebonden aan de locatie Flevo. 
Voor een aantal mensen best een belemmering. Nu we 
meer centraal zijn gehuisvest is dat misschien ook een 
voor jou een reden om je als vrijwilliger aan te melden. 
Heb je interesse neem dan contact met ons op. Ook al 
wordt de nieuwe vestiging binnenkort geopend, klaar zijn 
we nog lang niet. We kunnen nog een veelheid aan kennis 
en kunde gebruiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief Omroep Zender Museum 
 
Redactie Rein Simonse 
Met bijdragen van: 
Bernard Grijpstra en Rein Simonse 
Foto’s Bernard Grijpstra , Ries van Rooyen en Rein 
Simonse 
 
Wilt u reageren?  
Mail naar nieuwsbrief@omroepzendermuseum.nl 
 
Web site: www.omroepzendermuseum.nl  
 

 


