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NIEUWSBRIEF nr. 36 maart 2017 

 

 
Vrienden van het Omroep Zender Museum, hier ligt het 

zesendertigste nummer onze Nieuwsbrief voor u. In deze 

Nieuwsbrief  informatie over de grote veranderingen in 

het OZM. 

 

Het Omroep Zender Museum moet verhuizen 
Het OZM is nu gehuisvest in een bunker op het terrein 

van het voormalige zendstation in Lopikerkapel. Naast het 
monumentale hoofdgebouw en de bunker staan op dit 

terrein nog meerdere bijgebouwen. 

Afgelopen september is het historische Nozema gebouw 

uit 1939 en het terrein met bijgebouwen door KPN 

verkocht aan een projectontwikkelaar. Het OZM heeft 

sindsdien een gebruiksovereenkomst  met de nieuwe 

eigenaar voor de bunker waar ons museum in is 

gehuisvest. 

Deze overeenkomst is per 30 september aanstaande door 

de eigenaar opgezegd, waardoor het OZM de bunker moet 

verlaten.   
Dankzij de welwillende medewerking van Alticom, 

eigenaar van de communicatietorens in Nederland, 

hebben we nieuwe huisvesting gevonden. Het OZM gaat 

2 verdiepingen gebruiken in de TV toren in IJsselstein.  

Dit heeft de nodige consequenties omdat de nieuwe 

ruimte aanmerkelijk kleiner is dan wat we nu hebben. We 

moeten onze collectie flink inkrimpen. Ook zijn er in de 

toren strenge eisen op het gebied van veiligheid. Daardoor 

zal het ontvangen van bezoekers zoals we nu doen tot 

onze spijt niet meer mogelijk zijn. We zoeken nog naar 

mogelijkheden om tenminste een deel van onze collectie 

voor publiek toegankelijk te houden. 

 

Laatste mogelijkheid voor bezoekers 

In verband met de komende verhuizing is het niet meer 
mogelijk het OZM te bezoeken, met uitzondering van het 

weekend tijdens de open Museumweek op 8 en 9 april. 

We verwachten dan net als afgelopen jaren weer veel 

bezoekers te ontvangen. 

 

Verhuizen, zeker als je kleiner gaat 'wonen', gaat altijd 

gepaard met opruimen. Wij gunnen onze overtollige 

materialen en apparaten een zo goed mogelijke nieuwe 

bestemming. Daarom zal er tijdens het open weekend een 

verkoop zijn van apparaten, onderdelen, meetapparatuur, 

radio's en TV's  die overbodig of dubbel zijn dan wel niet 
tot de kerncollectie van ons museum horen. 

 

Mogelijk komen er daarna nog meer verkoopdagen. Dat 

zal dan bekend worden gemaakt via de website en/of 

Nieuwsbrief. 
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De OZM huisvesting in de loop der jaren 
Het Omroep Zender Museum was ten tijde van de 

oprichting in 2005 gevestigd in de kelder van het 

Wereldomroep zendgebouw in de Flevopolder. De 

historische apparaten die her en der in Nozema gebouwen 

stonden kregen hier een vaste plek. 
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Bezoekers ontvangen was praktisch niet mogelijk. 

Zelfstandig konden we het beveiligde gebouw niet in. 

Onze collectie stond er veilig totdat in 2007 de 

Wereldomroep stopte met het uitzenden vanuit 

Nederland. Het gebouw moest leeg worden gemaakt. 

Op het terrein van het Nozema gebouw in Lopikerkapel 
konden we daarna intrek nemen in een bunker uit de 

koude oorlogstijd. In die bunker stond voor een deel nog 

operationele apparatuur, maar het overgrote deel werd 

voor opslag gebruikt. De hele zomer van 2008 zijn we 

druk bezig geweest om de bunker flink op te ruimen en de 

KPN archieven in enkele ruimtes onder te brengen. 

Daarna hebben we al ons materiaal van de kelder in de 

Flevopolder verhuisd naar de bunker. In oktober 2008  is 

het OZM op de nieuwe locatie geopend. 
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Extra Nieuwsbrief vanwege de opening Omroep Zender 

Museum in de bunker in Lopikerkapel in 2008 

 

Vanaf die tijd was het mogelijk om bezoekers te 

ontvangen. In totaal zijn er vanaf 2009 tot nu  zo'n 2100 

bezoekers in de bunker geweest.  

Sinds 2008 is het aantal operationele ruimtes dat KPN in 
de bunker nodig had langzamerhand verminderd en kon 

het OZM steeds uitbreiden. 

Nu is praktisch de hele bunker in gebruik bij het OZM. 

 

Aanvankelijk konden we alleen apparaten laten zien, maar 

door de inzet van alle vrijwilligers kregen we steeds meer 

apparaten werkend. Zo konden we de hele keten van 

analoge en digitale radio en TV laten zien.  

Werkende apparatuur zullen we op de nieuwe locatie niet 

meer kunnen demonstreren. 

 

 
werkende zender 

 

 

 

Donaties aan het OZM 

Naast bedrijven hebben ook veel particulieren 

documenten en apparaten aan het OZM geschonken. 

Omdat we moeten inkrimpen kunnen we helaas niet alles 

bewaren. Als u in het verleden apparaten aan het OZM 

heeft gedoneerd en u wilt uw apparaat terug kunt u via de 

website voor 3 april contact opnemen met het OZM. 

 

Hoe gaat het OZM nu verder? 

Het OZM gaat verder! De stichting Omroep Zender 

Museum blijft gewoon bestaan. We werken aan plannen 

om toch voor het publiek zichtbaar te blijven. Dit kan 

bijvoorbeeld door het geven van lezingen op locatie of het 

inrichten van tijdelijke exposities bij anderen. Ook de 
website blijft uiteraard 'in de lucht'. En de Nieuwsbrief 

blijft ook bestaan, zodat u op de hoogte blijft van het wel 

en wee van het OZM. 

 

 

 

 
 

 

Van bunker 

laag bij de 
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Wilt u reageren?  

Mail naar nieuwsbrief@omroepzendermuseum.nl 
 

Website: www.omroepzendermuseum.nl  
 

Disclaimer:  zie website OZM 
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