






Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 4 De hoofd- voor Merkelbach, Karsten en Stam de rijkgevel van het begroeide binnenhoven in de woonwijkzenderge- Frankendael in Amsterdam Oost (1951).bouw met Ben Merkelbach zou later zelfs voor haardaarvoor de een oorspronkelijke varkensstal op haardoor Mien kwekerij de Moerheim te DedemsvaartRuys aange- verbouwen tot woning. Typerend voorlegde vijver Mien Ruys was dat zij de beplantingenen heplantin- rond gebouwen altijd opvatte als over-gen. gangszone tussen de architectuur en hetomringende landschap. In dit geval ont-wierp zij voor de ingangspartij van hetzendergebouw een rustieke vijver metdaaromheen rijk begroeide borders metplanten, heesters en bomen die met hunnatuurlijke grilligheid een boeiend tegen-spel boden tegen het overwegend geome-trische karakter van het gebouw. Tevenswerd op die manier de overgang naar devlakheid van het landschap verzacht, te-meer daar ook de toegangsweg gedeelte-lijk werd omzoomd door heesters. Het

ge-bouw werd op die manier door middel vande tuinarchitectuur ingebed in landschap. De architecten Merkelbach en Elling enHet Nieuwe Bouwen ^ Ondanks het feit dat er - zoals uit hetbovenstaande moge blijken - veel van hetoorspronkelijke karakter verloren is ge- gaan - heeft het zendergebouw nog vrijwelniets ingeboet aan architectonische zeg-gingskracht. Het soort opdracht, het ont-werpen van een modern zendergebouwvoor de Wereldomroep was dan ook eenkolfje naar de hand van Merkelbach enElling, die zoals de meeste architecten vanhet Nieuwe Bouwen gefascineerd warendoor de wereld van de techniek en de mo-gelijkheden van de moderne bouwmate-rialen en die zeer positief stonden tegen-over internationale samenwerking, getui-ge ook hun deelname aan de vele interna-tionale CIAM-congressen (CongresInternationnaux d'Architecture Moder-ne). Het doel van de Wereldomroep luid-de immers: 'Het kweken van goodwill voor Nederlandin het algemeen in alle delen der wereld, voor-al in de ontwikkelingsgebieden en in het bui-tenland een

bijdrage leveren tot vreedzameinternationale betrekkingen en samenwer-king met de jonge naties' Alvorens het gebouw zelf te beschrijvenis het, teneinde dit te verduidelijken, no-dig hier nog iets meer te zeggen over debeide architecten en over het NieuweBouwen waartoe zij beiden behoorden. Ben Merkelbach (1901-1960) was een 346









Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 6. Plattegrondvan de bega-ne grond vanhet zenderge-bouw. omgeving voor de werknemers.- Het realiseren van een bij het karaktervan de Wereldomroep passende, moder-ne vormgeving. Een analyse van het gebouw leert dat dearchitecten er inderdaad in geslaagd zijnom uitgaande van deze eisen een hoog-waardig gebouw op te leveren. Met rechtis hierop de al eerder genoemde stellingvan de architectenvereniging 'De 8' vantoepassing: 'De 8 IS RESULTANTE'. Hoofdopzet Merkelbach en Elling kozen om uiteen-lopende redenen voor een schijnbaar tra-ditionele en academische opzet door uit tegaan van een met behulp van blokvormigeonderdelen samengesteld, symmetrischgebouw met de hoofdas min of meer inhet verlengde van de toegangsweg, welkeuitkomt op de hoofdgevel met de ingangs-partij (Zie afb. i)^. De plattegrond (Afb 6)heeft grofweg de vorm van een T^. Depoot van de T, waarin de zenders, de trans-formatoren en de kabels zijn onderge- 35°















Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 'Romantiek in een streng technische om-geving.......'; cultuurhistorische waardestelling betreffende het voormaligzendergebouw van de Nozema te IJsselstein door drs. R.K.M. Blijdenstijn, architectuurhistoricus provincie Utrecht beter geleidbare bodemgesteldheid nood-zakelijk. Voor de nieuwe, relatief kortegolven was geleidbaarheid van de Gooisezandgrond ronduit slecht. De combinatievan goede bodemgeleidbaarheid en een zogroot mogelijk aantal luisteraars is bepa-lend geweest voor de keuze (in 1938) vanhet nieuwe zenderpark, namelijk tussenJaarsveld en IJsselstein. Op Lopiks grondgebied verrijst in 1939het architectonisch fraaie zendergebouwvan de Binnenlandse Radio-Omroep naarontwerp van de architecten Dwars,Heederik en Verhey. Wereldomroep te IJsselstein Direct na de oorlog wil de regering ko-men tot een wereldomroep, met name omvia radio-uitzendingen contact te onder-houden met de overzeese gebieden enmet landgenoten in den vreemde. Op

15april 1947 is 'Radio Nederland Wereld-omroep' een feit. Op advies van deNozema wordt vlakbij de bestaandeLopikerse zender een nieuw zenderparkvoor de Wereldomroep opgericht, geheelop IJsselsteins gebied in de polder ten zui-den van de stad. Centraal in het open poldergebiedkomt het zendergebouw van de Wereld-omroep te liggen als eindpunt van eenlange ontsluitingsweg vanaf de Hoge Voorgeschiedenis zenderpark IJsselstein is sinds de jaren dertig on-losmakelijk verbonden met de geschiede-nis van de Nederlandse radio- en (later) te-levisie-uitzendingen. De eerste radio-omroepzender werd teHilversum in 1923 in gebruik genomen,in 1925 opgevolgd door een sterkere zen-der aldaar t.b.v. de toen opgerichte vijf pu-blieke omroepen. In 1927 werd in Huizeneen tweede lange golf zender opgericht. Binnenlandse omroep te Lopik Begin jaren dertig ontstaat behoefteaan een derde zender. Om de belangenvan de omroepverenigingen veilig te stel-len wordt op 21 december 1935 de 'NVGemengd Bedrijf Nederlandsche OmroepZender

Maatschappij', kortweg Nozema,opgericht, waarbij de overheid een belangvan 60 % heeft. Doel van de Nozema ishet oprichten en instandhouden van ra-diozendinstallaties en deze ter beschik-king te stellen aan door de staat erkendeen gemachtigde instanties om radiopro-gramma's te verzorgen. Nozema start direct de voorbereidingvan een geheel nieuw zenderpark. NaEuropees beraad moesten de oude langegolf zenders plaats maken voor twee mid-delbare golven. Deze verandering vangolflengte maakte verplaatsing naar een m





Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 in een streng technische omgeving te laten gel-den (...). Wie het gebouwvan buiten bekijkt,merkt op dat de constructie van de betonnenkolommen en gebinten ook is voortgezet daar,waar zij hun functie als nerven van de wan-den dakvlakten verliezen.' Beschrijving zendergebouw Wereld-omroep Dat functionalisme niet enkel soberezakelijkheid belichaamt, toont het ge-bouw in IJsselstein. Op een zeer uitgewo-gen wijze is een laag voorgebouw metdaarachter een wat hoger zendergebouwsymmetrisch om een middenas gegroe-peerd. De zichtlijn vanuit de middenas isgericht op de sloot gelegen langs de toe-gangsweg. Het aanzicht van voorkant isals geheel symmetrisch, maar in detailverschillen beide delen, een wijze vanwerken die kenmerkend is voor deze wij-ze van wederopbouwarchitectuur. Bij het ontwerp van het gebouw is uit-gegaan van een traveemaat van 3,5 meter,tevens de breedte van de centrale gang dieloopt van de entree naar de controlekamerachter in het eigenlijke zendergebouw.Alle andere

ruimten zijn eveneens op de-ze traveemaat ontworpen. Op de funde-ring van betonpalen is onder het hele ge-bouw een kelder aangebracht in de vormvan een waterdichte betonnen bak. Hetvloerniveau van de kelder ligt onder hetgrondwaterpeil. In de kelders waren detrafo's en technische ruimten aange-bracht. Op de begane grond bevonden zich inhet voorgebouw de kantoor- en controle-ruimten, evenals de garage. In het achter-gebouw bevond zich de hoge zenderzaalmet op de verdieping een entresol dieplaats bood aan de kabels. De entresol vande zenderzaal wordt ter hoogte van decentrale doorkruisd door een lager deeldat als lichtbeuk dienst doet. In vergelij-king tot een gotische kathedraal waarbijde hogere middenbeuk als lichtbeukdienst doet, werkt hier juist de lagere mid-denbeuk als lichtbeuk. Het geheel is uitgevoerd in betonskelet- W. Vogt schrijft in zijn 'ZenderparkWereldomroep' direct na de opening on-der meer: 'De weg leidt naar het een kilometer verdergelegen zendergebouw, de bermen zijn linksen rechts beplant met bloeiende heesters, aan-gelegd door Mien Ruys (...).

Even voor hetzendergebouw ligt een rustieke vijver, om-zoomd door bloemen en heesters; zover hetoog reikt graast hoorn- en ander vee, onver-schillig voor de stoffering hun er weiden metpalen en optrekjes (...). Het zendergebouw,volgens de beginselen van de moderne nuttig-heidsarchitectuur ontworpen door de bouw-meesters Merkelbach en Elling, is ruim enluchtig van allure. De nieuwste bouwmate-rialen zijn erin verwerkt (...). Een enkele metspeelse smaak aangebrachte kleur, een tech-nische symbolen uitbeeldende wandomamen-tiek van draadplastiek (schepping van desierkunstenaar Hans Ittmann), verklappendat de romantiek sterk genoeg is om zich ook 359
















