
Tijdens een MT-vergadering zat ik naast lkol Fred  
Sijnhorst, die toen de scepter zwaaide over alle wal 
zend- en ontvanginstallaties van Defensie. Omdat 
ik altijd al zeer geïnteresseerd ben geweest in radio- 
propagatie kwam het gesprek op mijn afstudeer- 
onderwerp, nu 40 jaar geleden. Ik ben toen af- 
gestudeerd op een onderzoek naar de meest ge-
schikte plaats voor een nieuwe middengolflocatie in  
Nederland, omdat de toenmalige locatie Lopik niet 
meer voldeed en zendtechnisch niet optimaal was...

In mijn afstudeercommissie zaten vertegenwoordigers van 
de PTT die belast waren met de locatiekeuze. In een halfjaar 
durend project heb ik toen een bodemgeleidingskaart van 
Nederland gemaakt, waarna er door middel van wiskundige 
simulatie en doorrekening de meest optimale locatie is bere-
kend ten koste van zeer veel computertijd op de toenmalige 
mainframe computer van de TU Delft. Als beste locatie kwam 
er uit de zender te plaatsen in het water tussen Lelystad en 
Enkhuizen, maar dat was niet mogelijk en de PTT heeft toen 
een plek gekocht in de net drooggevallen Flevopolder.

Daar staan nu nog de twee masten van de middengolfzen-
ders (1980) en een kortegolfstation dat daar later ook is 
neergezet. Defensie heeft in 2012 het al sinds 2007 gesloten 
kortegolfstation gekocht van NOVEC en daar wordt binnen 
niet al te lange tijd het nieuwe HF-zendstation van Defensie 
gevestigd dat een aantal thans in gebruik zijnde stations moet 
gaan vervangen (o.a. Ouddorp). Ondanks de opkomst van 
internet en GSM/LTE netwerken blijft HF-communicatie cru-
ciaal voor Defensie, omdat het vaak de enige manier is in 
contact te komen met eenheden die verspreid over de wereld 
opereren, te land ter zee en in de lucht.
Fred nodigde mij uit eens een kijkje te nemen in het station en 
ik was er zeer van onder de indruk. 

Het door de PTT gebouwde station waarvoor AEG Telefunken 
de zender en antennetechniek geleverd heeft is medio 1984 
geopend en heeft tot 2007 dienst gedaan als zendstation voor 
Radio Nederland Wereldomroep. In feite is het zendstation re-
latief snel – binnen 23 jaar – overbodig geworden door de op-
komst van internet, waardoor overal ter wereld de informatie 
uit Nederland gemakkelijk geraadpleegd kan worden.
Aangezien het onderhoud van de nog aanwezige antennes 
veel te duur zou worden is besloten alle antennes en masten 
te verwijderen, waarna Defensie tien nieuwe rondstraalanten-
nes en drie draaibare richtantennes gaat plaatsen op de fun-
deringen van de oude kortegolfantennes. 
Door technisch specialist Jan van der Sluijs van DMO en 
Frans Luikink, pensionado en ex-Nozema medewerker, werd 

ir. Teus van der Plaat

intercom | jaargang 44 | 28

Detail van de coax-switch, die zenders aan antenne’s kon 
koppelen. De ronde buizen zijn coaxkabels met geconditio-
neerde lucht als diëlectricum.
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maar ook het feit dat het zendstation 
thans samen met de middengolflocatie 
nog één van de weinige end-user locaties 
is die rechtstreeks dubbelzijdig zijn afge-
steund op het Tennet hoogspanningsnet 
in Nederland.
Menig groot computercentrum zou daar 
heel wat voor over hebben, omdat de 
stroomzekerheid (uptime) zo ongeveer de 
hoogste van Nederland is. Deze loca-

ik samen met mijn zwager-zendamateur 
(PA0ALM) op voortreffelijke wijze rondge-
leid in het gebouw en langs de antennes.

Er stonden vier zenders van 500kW en 
een noodzender van 100kW, die via een 
zeer intelligent coaxsysteem verbonden 
waren met de vele verschillende anten-
nes. De gemiddelde (richt-) antennes op 
frequenties van 5 tot 25 Mhz hadden een 
gain van maar liefst 17 dB in de richting 
waarin men zond. De combinatie van een 
hoogvermogenzender met de zeer grote 
gain op deze frequenties gaf een uitste-
kende ontvangst voor de luisteraar. De 
meeste antennes waren opgebouwd uit 
een array van 4x4 dipolen die een vertica-
le afstraalhoek hadden van ca 5 graden. 

Door middel van stubs (looptijd vertragin-
gen) kon men de richting van de hoofd-
beam tot + of – 30 graden in stappen van 
15 graden horizontaal verschuiven. De 
richtantennes straalden naar één richting 
doordat er een reflectornet achter de di-
polen  gespannen is. Samen met de mo-
gelijkheid de richting te variëren kon zo 
een groot gebied bereikt worden. Alle ko-
perdraadantennes werden op hun plaats 
gehouden door betonblokken die voor de 
spanning op de draden moesten zorgen. 
Er kon op vier frequenties tegelijk uitge-

zonden worden. De wereldomroep werk-
te met drie zendstations, het Flevostation 
in Nederland, het station op Bonaire en 
een thans nog werkend station op Mada-
gaskar.

De zenders werkten met elk een directe 
voeding vanaf het hoogspanningsnet van 
10.000 Volt. Het bijzondere hieraan was 
niet alleen de hoge ingangsspanning, 

Een 4x4 kortegolf dipool antenne, gezien vanuit de controlekamer van de zenderruimte. 
Foto vanachter glas met bescherming tegen hoge veldsterkte door mini draadjes ver-
werkt in het glas (niet zichtbaar).
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tie lijkt daarom bij uitstek geschikt voor 
een site voor computerhousing, mede 
omdat de NAFIN-glasvezels ook dubbel-
zijdig afgesteund het pand betreden. De 
huidige zenders nemen slechts een frac-
tie van de ruimte in beslag van de oude 
zenders dus er is ruimte genoeg voor ad-
ditionele apparatuur in de grote centrale 
zenderhal.

Vanuit de zenders werd het zendsignaal 
over honderden meters vervoerd door 
enorme coaxkabels van ca 25 cm diame-
ter met lucht als diëlektricum. Om ervoor 
te zorgen dat de lucht droog bleef was er 
overdruk in de coaxkabels. Vlak voor de 
antennes werd er overgegaan van asy-
metrische naar symetrische verbindingen 
door middel van baluns. Om te schake-
len tussen de verschillende antennes en 
zenders was er een zeer grote coax swit-
ching unit geïnstalleerd. Kortom het was 
een staaltje techniek, dat al grotendeels 
is ontmanteld en dat binnenkort bijna he-
lemaal gaat verdwijnen. Een stukje radio-
geschiedenis wordt hiermee geschreven 
en afgesloten. Wederom is er een snelle 
technologische ontwikkeling geweest (in-
ternet) die een andere techniek voor een 
groot deel overbodig maakt. 

Hopelijk zal Defensie nog lang gebruik 
kunnen maken van deze prachtige loca-
tie. Als te zijner tijd de nieuwe HF-installa-
tie in dienst is zal daar in Intercom zeker 
aandacht aan geschonken worden.

Een isolator, zoals deze op vele plaatsen gebruikt werd in de antennesystemen. 
Vanwege de hoge spanningen moesten grote isolatoren gebruikt worden.

Diverse indrukwekkende antenne arrays, 
gezien vanuit het omringende land.

Links een gecrashte antenne, waarvan de antennes grotendeels naar beneden zijn 
gevallen. In het midden een 4x4 dipool antenne en rechts een 3 x 2 dipool antenne.

Linksvoor een deel van een coax aanvoersysteem, in het midden een deel van 
het zendergebouw en op de achtergrond een aantal antennes.


