
















Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Het van 1938 daterende gebouw van de 'Binnenlandse Omroep' op de grens van IJsselstein van Lopik.Het gebouw is ontworpen door de architekten Dwars, Heederik en Verhey. 261







Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Karakteristiek polderlandschap van hel zenderpark in de periode 1960-1988. MljPil ( ' f -? !11 -, 1 - &quot; 1 t - 1 1 1 verhuizing: het vermogen van de zendersmoet 5 X zo groot worden en dat zou meeroverlast bezorgen door instraling. Bovendienmoet men het nieuwe zenderpark bouwenterwijl het andere nog in bedrijfis. InIJsselstein is hiervoor geen ruimte. Voordemedewerkers komt deze veranderinguiteraard niet als een donderslag bij helderehemel; in oktober 1979 wordt immers in dePTT-uitgave 'Het Omroep-Zenderbedrijf devervanging van het zenderpark bekendgemaakt, compleet met de vermelding van devermoedelijke plaats van nieuwbouw. In 1986wordt Wereldomroep Flevoland in gebruikgenomen. Zoals het er nu naar uitziet zal de grond vanhet voormalige zenderpark wereldomroepbinnen enkele jaren worden volgebouwd.Niet iedereen is hiermee even gelukkig.Ingenieur Dick de Haan, strijder voor hetbehoud van de Lopikerwaard, verwoordt

hetin'Zenderstreeknieuws'van 13 juli 1988 metdeze woorden: 'Dat ze bij jullie op hetzenderpark gaan bouwen is een rechtstreeksebedreiging van de Lopikerwaard; als ze De schakelhuisjes 264











Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Tijdens de bouw van de nieuwe televisiemast. 1959. De. in 1951 gebouwde, tv-zender nabij dePaardenlaan aan de Provinciale weg. bouwwerk. De betonnen toren (96m)telt25verdiepingen. Op die toren is een stalen naaldgeplaatst die 382 m boven het maaivelduitsteekt. De toren (gewicht 8()()() ton) rust opeen fundament van 130 betonnen palen metdaarop een voetplaat van 400 kubieke meterbeton. De antennemast wordt in balansgehouden met kabels van 3,8 tot 5,4 cmdiameter. De antennemast is tot een hoogtevan 350 m bereikbaar met eentweepersoonslift. Op de grond zijn de kabelsverankerd in zware betonnen tuiblokken, diezich op 225 m afstand van de radiotorenbevinden. Zelfs bij windkracht 12 moet detoren zonder problemen rechtop blijvenstaan. De nieuwe radio/tv-toren (door de heerB.J. Eckhard ooit een symfonie in begon en Staal genoemd) is ook om esthetische redenenwereldberoemd geworden. Hettorenontwerp van de IJsselsteinse

zender(gerealiseerd door de Rijks GebouwenDienst) is namelijk opgenomen in het'Museum of modern arts' te New York. Nadat de zenders op de nieuwe toren opdinsdag 17 januari 1961 in gebruik zijngenomen (officieel op 9 mei 1961 door H.M.Koningin Juliana) heeft de oude tv-mast aande Paardenlaan geen bestaansrecht meer enzal daarom moeten verdwijnen. Dit gebeurtop 8 mei 1962. Daags daarna verschijnt in'Zenderstadnieuws' een artikel over hetneerhalen van de oude tv-mast. Deexperimentele fase van het televisietijdperkin Nederland is dan voorgoed voorbij. 269











Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Haagse Post, 5 november 1960 DEEERVANIJSSELSTEIN Lopik heeft de naam, IJsselstein de zenders Televisie, die miljoenen Nederlanders sa-menbindt, heeft merkwaardig genoeg ver-deeldheid gezaaid tussen twee lieflijke plaatjes:IJsselstein en Lopik, 8 km van elkaar verwijderdin het zuidwesten van de provincie Utrecht. IJS-SELSTEIN (7000 inwoners, overwegend - 58pet. - katholiek) is een echte stad met een oude,klinkende naam in de vaderlandse geschiede-nis: Gijsbrecht van Amstel, de graaf van Eg-mond en de Oranjes waren er heer en meester.LOPIK (5000 inwoners, overwegend - 74 pet. -protestants) is een dorp waarvan tot 1940 wei-nig Nederlanders ooit hadden gehoord. Maar indat jaar kreeg Lopik radiozenders en vanaf datmoment hoorde niet alleen heel Nederland,maar heel de wereld de naam van het eenvoudi-ge dorp: Lopik-radio werd een begrip op inter-nationale conferenties. Op dat moment was ervoor IJsselstein nog weinig

reden voor wrok:hoogstens tot naijver, omdat de Lopikse zen-ders dicht bij de IJsselsteinse stadsgrens huntrotse koppen opstaken. Die jaloezie verdweentoen nieuwe zenders - voor Wereldomroep entelevisie - werden gebouwd: nu op I Jsselsteinsterrein. De IJsselsteiners glunderden: nu zouook hun stad worden opgestoten in de vaart dervolkeren. Zij namen geen halve maatregelen;het plaatselijke advertentie- en nieuwsblad datde ingenieuze maar vage kop 'Blad ZonderNaam' voerde, kreeg in 1957 van een IJssel-steinse jury (onder voorzitterschap van burge-meester mr. J.J. Abbink Spaink) een nieuwenaam: 'Zenderstadnieuws'. Dit lokte eenstroom van Lopikse protestbriefkaarten uit, diedoor de IJsselsteiners glimlachend werden ge-negeerd. Maar de Lopikse wraak was zoet. De televi-siezender, in 1950 op IJsselsteinse grond ge-reedgekomen, ging de lucht in als 'ZendstationLopik'. De nieuwgebouwde IJsselsteinse zen-ders van de Wereldomroep werden aangeduidals 'Lopikzenders'. En in de telefoongids voorNederland zijn de

IJsselsteinse zenders niet tevinden onder IJsselstein, maar alleen onder Lo- pik, met het IJsselsteinse netnummer apart ver-meld. Afgelopen jaar spitste het conflict zichtoe. Nauwelijks was op zaterdag 30 april 1960de verjaardag van koningin Juliana in IJssel-stein uitbundig gevierd met fietsbehendig-heidswedstrijden en muzikale rondgangen vande plaatselijke korpsen Excelsior en Amicitia, ofLopik kwam de feestelijkheid verstoren. Eenstatige stoet auto's, met prins Bernhard en talvan radio-autoriteiten, reed het IJsselsteinseterritorium binnen; het nieuwe zendergebouwvan de Wereldomroep werd geopend. Wie vante voren van het hoge bezoek in kennis was ge-steld: niet IJsselsteins burgervader AbbinkSpaink. Pas op het allerlaatste moment werd hijgetipt over de nadering van het gezelschap, hijschoot bliksemsnel in zijn jaquet, ijlde naar hetzendergebouw en was nog juist op tijd om tevoorkomen dat prins Bernhard en de radio-kopstukken werden ontvangen door Lopiksburgemeester L. Schuman, die al enige tijdglunderend op de

uitkijk stond. Tweede slag IJsselstein ziedde van verontwaardiging,maar enkele dagen later viel een tweede, noghardere slag. Na niets vermoedend en opge-wekt bevrijdingsdag te hebben gevierd (methistorische taferelen, een auto-rally en eenjeugdolymlade), schoven de IJsselsteiners opdie avond van de 10e mei 1960 bij hun tv-toe-stellen om te kijken naar het feestelijk NTS-pro-gramma ter gelegenheid van de ingebruikne-ming van de nieuwe tv-zender Smilde. Diep ge-schokt aanschouwden zij hoe burgemeesterSchuman van Lopik op het scherm verscheenom Smilde te feliciteren namens de centrale tv-zender die IJsselsteinse grond staat. IJssel-stein was bij deze plechtigheid niet eens uitge-nodigd. Overrompeld en vernederd vroegen deIJsselsteiners zich af waaraan ze dit alles ver-diend hadden: 'Wij zijn het centrum van dezestreek. Wij hebben een behoorlijke industrie.Wij hebben een ULO-school, een MULO-school, een school voor Buitengewoon Lager 275




