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Inleiding
70 jaar radio-omroepzettders in Nederland
- Ontwikkeling van het Nederlandse zenderpark op langeen middengolf in de periode 1919 - 1989 -

Vijftig jaar geleden vond in Montreux (Zwitserland) een
ITU-conferentie plaats, teneinde een verbeterde frequen
tieverdeling voor de Europese lange- en middengolfzenders vast te stellen.
Het steeds groeiende aantal zenders, met name op de
middengolf, waarvan een groot deel zich niet meer hield
aan de frequentieafspraken van voorgaande planningsconferenties, maakte 'Montreux 1939' broodnodig. Im
mers, vele landen bleken niet meer in staat om hun
grondgebied als gevolg van toenemende onderlinge sto
ringen (met name in de avondlijke uren) adequaat te ver
zorgen.
In datzelfde jaar brak echter de Tweede Wereldoorlog uit,
waardoor het Verdrag van Montreux nooit 'kracht van
uitvoering' heeft gekregen. De Europese zenders, door de
bezetter in beslag genomen en voor eigen doeleinden ge
bruikt, bleven op de bestaande frequenties operationeel of
werden (uiteraard zonder enige internationale afspraken)
naar willekeur door de bezetter gewijzigd.
Dit gegeven, gevoegd bij het feit dat over het werkelijk
verloop van de discussies tijdens de Montreux-conferentie
1939 helaas weinig interessante aspecten zijn overgeble
ven, hebben er toe geleid dat de auteur deze conferentie
niet meer centraal stelde, doch het Europese zendergebeuren over een breder tijdsbestek ging beschouwen. Het is
puur toeval dat hij zich bij het verzamelen van de nodige
gegevens plotseling realiseerde dat het vorig jaar, in 1989,
precies 70 jaar geleden,was dat de eerste werkelijke omroep-uitzendingen in Nederland plaats vonden. Daarom
besloot hij om alle zend-faciliteiten in de periode van 1919
tot 1989 na te gaan en in beeld te brengen, dus van 'Idzerda' tot 'Flevoland'.
Getracht is om het aantal zenders dat ooit in Nederland
voor landelijke 'omroep' op lange- en middengolf werd
(en wordt) gebruikt, hun frequentie, locatie en vermogen,
hun levensduur en het programmatisch gebruik etc. zo
nauwkeurig mogelijk te bepalen.
Wellicht bevinden zich hier en daar nog enkele hiaten of
kleinere onjuistheden. De oorzaak hiervan moet worden
9

gezocht in het feit dat zich in de veelheid van geraad
pleegde informatie (zie de lijst van bronvermeldingen in
Annex 2 van dit boek) een groot aantal onvolkomenheden
bevindt, terwijl zij zich bovendien onderling op sommige
plaatsen (meestal data) tegenspreken.
Nochtans méént auteur erin te zijn geslaagd de lezer een
vrijwel compleet en in elk geval overzichtelijk beeld te
kunnen geven van het Nederlandse LG/MG-zenderpark
van de afgelopen zeventig jaar.
Ter ondersteuning van de tekst werd in afb. 1 in chronolo
gische volgorde dit zenderpark afgebeeld, waarbij is geko
zen voor een indeling per gebruikte frequentie.
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1. Het prille begin: Idzerda's PCGG - zender

Wanneer was er in Nederland nu voor het eerst sprake
van 'Omroep', een woord dat in 1922 door de bekende Jan
Corver werd bedacht?
Als men zich daartoe houdt aan de definitie van 'omroep',
zoals gegeven in 'AETHER' van 1989 nr. 11 op pagina 7,
luidend:
Tiet uitzenden van een gepubliceerd programma op een
van te voren vastgesteld tijdstip',
dan komt deze eer ongetwijfeld toe aan H.H. Schotanus è
Steringa Idzerda (1885 -1944).
Deze begaafde ingenieur construeerde op 34 jarige leeftijd
in zijn Haagse laboratorium een langegolfzender op expe
rimentele basis en stichtte in 1916 de 'Nederlandsche Ra
dio Industrie' (NRI), waarvan hij zelf directeur was.
Tijdens de Utrechtse jaarbeurs van 1919 demonstreerde hij
met deze zender een goede telefonie (spraak)-overdracht
vanuit de Philips-stand op het Vreeburg naar het St. Janskerkhof resp. Lucas Bolwerk, een afstand van 1200 m. Op
14 augustus 1919 verleende de overheid hem een zendver
gunning en de eerste muziektransmissie vond plaats op 6
november 1919, toen hij vanuit het Kurhaus te Scheveningen een 'Soirée Musical' uitzond, een programma dat niet
alleen in geheel Nederland maar ook in een groot gedeelte
van Schotland en Zuidoost-Engeland bleek te zijn beluis
terd! Blijkbaar had Idzerda's zender een voor die tijd
groot verzorgingsgebied van enkele honderden kilome
ters, mede als gevolg van de optredende 'sea-gain', zie
Annex 1.
Bij zijn zendvergunning kreeg hij de 'roepletters' PCGG
toegewezen voor zijn LG-zender, die werkte op een golf
lengte van 670 m (448 kHz) en tot 1924 in bedrijf zou
blijven. Deze PCGG-zender bevindt zich thans in het PTTmuseum in Den Haag.
Helaas vermelden de geraadpleegde informatiebronnen
niet het uitgestraalde vermogen van PCGG, maar uit de
wel bekende gegevens van één der toegepaste 'zendlampen' (de Z-III) valt af te leiden dat dit vermogen toch wel
ca 150 W had kunnen bedragen! Immers, bij een anodespanning van max. 2000 V en een anodestroom van max.
50 mA werd een anodedissipatie van 100 Watt bereikt.
11

Foto 1. Idzerda bouwde meerdere versies van zijn PCGG-zender.
De meest bekende is die met het horizontale frontpaneel, welke zich thans in het PTT-museum bevindt en uit 1929
dateert. Een voorloper hiervan, uit 1922, ziet men op deze foto.
Geheel boven de tankspoeV van de zendereindtrap met de uitkoppeling naar de antenne. Op het tafelblad de
'pathéfoon', de microfoon en een seinsleutel. De drie meetinstrumenten boven de zendbuis geven waarschijnlijk de
anodespanning en anodestroom van de eindbuis aan, alsmede de antennestroom.
Reeds met deze zender bereikte Idzerda een deel van Engeland!
12

Indien met een correct afgestemde zendantenne zou zijn
gewerkt, zou het zendvermogen toch wel 3 dB meer ofwel
minstens 200 Watt zijn geweest.
Een dergelijke afstembare antenne vereist echter een leng
te van ca 14-golflengte, in dit geval dus ongeveer 170 m en
daartoe ontbrak Idzerda de nodige spanruimte. Naar ver
luid had de zendantenne van de PCGG-zender een werk
zame lengte van slechts circa 70 m, hetgeen moest leiden
tot een zeer slechte aanpassing en bijgevolg een beperkte
overdracht van de aangeboden hoogfrequente energie, die
dan ook grotendeels verloren ging.
Het werkelijk uitgestraalde vermogen zal waarschijnlijk
nog minder dan 50 W zijn geweest, zelfs bij de maximaal
bereikbare antennestroom!
De grote afstanden die Idzerda's zender blijkens de ont
vangen rapporten toch nog wist te bereiken, kunnen dan
ook alleen worden verklaard, naast de positieve invloed
van de sea-gain, door het ontbreken van storing door
'man-made-noise', alsook door de afwezigheid van ande
re storende zenders. Zou men volgens CCIR-Recommandatie 368-4 (1982) de gemiddelde veldsterkte voor de
aangemelde ontvanglocaties berekenen, dan zou men
waarden van 15 a 20 dB.|xV/m aantreffen (zie Annex 1).
Van de Z-III, die Idzerda nog in 1924 in gebruik had, is
overigens ook nog bekend dat de gloeidraadspanning 8 V
bedroeg bij een gloeistroom van 4,5 A, resulterend in een
gloeidraadvermogen van 36 Watt, dus ongeveer één derde
van de anodedissipatie. Welk een rendement!
Niet alleen de zendbuizen werden door 'Idz' ontworpen
(en door Philips gefabriceerd), maar ook de 'ontvanglampen'.
Reeds omstreeks 1918/19 bracht Idzerda een 'Drie-electroden gloeilampdetector' op de markt voor het destijds
niet geringe bedrag van ƒ 12,50. Van deze 'Philips-Ideezet'lamp, die men thans als triode zou aanduiden, werden er
blijkens een advertentie in 'Radio-Nieuws' van januari
1919 reeds 1450 in den lande verkocht! De lamp had een
versterkingsfactor van 1000.
Een saillant aspect van de PCGG-zender was, dat deze
werkte volgens het principe van... frequentiemodulatie!
De weerstand van de koolmicrofoon, opgenomen in de
oscillatiekring, wijzigde de frequentie als functie van
spraak-en-muziek. Waarschijnlijk is dit de eerste (en voor
zeer lange tijd de enige ter wereld) toepassing van FM
geweest.
13

De ontvangers dienden op de flank van het detectiecircuit
te worden afgestemd om een goede audio-output op te
leveren.
In 1920 ontstond de 'Radio-Beursdienst', gesticht door de
Amsterdamse Effectenbeurs; de koersen van aandelen en
effecten werden dagelijks door een LG-Marconizender
uitgezonden met een vermogen van ca 1,5 kW, werkend
op een golflengte van ca 2000 m (150 kHz). Zo'n 200 ban
kiers en effectenmakelaars in Nederland werden op huurbasis van een ontvanger voorzien.
Deze beurszender bevond zich op de eerste etage van het
Amsterdamse Beursgebouw en werd omstreeks april 1921
in bedrijf gesteld.
Omdat deze zend-activiteiten niet als 'omroep' kunnen
worden gedefinieerd, is de zender niet in afb. 1 aangege
ven.
In datzelfde jaar sloot de NRI een overeenkomst met de
NSF te Hilversum, die de ontvangerfabricage ter hand
nam, overigens nadat Idzerda zijn patent op de FM-modulatiemethode had aangevraagd. Het zou echter tot 1922
duren alvorens dit patent werd verleend!
Het Amsterdamse nieuwsagentschap Vaz Dias stichtte,
eveneens in 1922, de 'Radio Persdienst7 en begon met
nieuwsuitzendingen via de LG-beurszender.
1923 was een woelig jaar. Idzerda raakte in financiële pro
blemen, maar samenwerking met de 'Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafie' (NWR) bracht uitkomst.
Deze vereniging, opgericht in 1916, beschikte over een
groot aantal contributiebetalende leden, zodat Idzerda
kon worden bijgestaan.
Bovendien werd een aantal donateurs gevonden, mede
waardoor Idzerda zijn activiteiten kon voortzetten en de
licentie voor de PCGG-zender in handen bleef van de
NRI. Door bovendien de programma's in het blad 'Radio
Expres' te publiceren, kan de NWR als eerste verenigingsomroep worden beschouwd. Genoemde samenwerking
met de NWR resulteerde in het oprichten van T>e Neder
landsche Omroep der NWR', die op 8 februari 1923 zijn
eerste programma via de PCGG-zender uitzond.
PCGG zond het eerste hoorspel uit ter gelegenheid van
Nieuwjaar op 3 januari 1924, geschreven d<oor Willem
Vogt, de latere directeur van de AVRO. Na in de zomer
van dat jaar nog verschillende malen de concerten vanuit
het Kurhaus te Scheveningen te hebben uitgezonden,
raakte Idzerda (en daarmee de NRI) op 11 september
bankroet en verloor hij zijn zendmachtiging op 11 novem
ber 1924.
14

'Idz' bleek echter niet voor één gat te vangen en stichtte
met enkele vrienden (en hun kapitaal) de firma 'Idzerda
Radio', die op 17 juni 1926 een nieuwe zendlicentie ver
kreeg.
Deze machtiging legaliseerde een inmiddels ingetreden
ontwikkeling: PCGG zond uitsluitend uit na 24.00 uur en
wel met het doel om de ontvangers, door de NSF gefabri
ceerd, te kunnen testen en er gelijktijdig reclame voor te
maken. In feite was dit geen 'omroep', maar de station call
PCGG kon worden gehandhaafd, maar niet meer voor de
golflengte 670 m!
Omdat door de NSF inmiddels een nieuwe zender was
gerealiseerd, die overdag uitzond op o.a. 1070 m, vonden
voomoemde nachtelijke testuitzendingen van PCGG even
eens op 1070 m (280 kHz) plaats.
Deze sifuatie hield voor PCGG stand tot het jaar 1935,
voor Idzerda een rampjaar! Zijn financiële positie was al
maar slechter geworden en aan een faillissement viel niet
te ontkomen.
Het actieve omroep-einde van een pionier: zijn technische
bezittingen werden op 8 mei 1935 publiekelijk verkocht.
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2.

Langegolf NSF/HDO-zender te
Hilversum

De overheid, die wellicht het einde van de PCGG-activiteiten zag naderen, richtte zich per 1 augustus 1923 tot
diverse privé-personen en organisaties, waarvan zij vol
doende interesse voor radio-omroep mocht verwachten.
Het aantal belangstellenden bleek 23 te bedragen!
Echter, één maand voordien, op 21 juli 1923 startte de NSF
te Hilversum met experimentele uitzendingen op 1075 m
(279 kHz) en verkreeg daartoe de vereiste zendvergun
ning voor een uitgestraald vermogen van 20 kW.
De firma Philips te Eindhoven voorzag de NSF van twee
stalen antennemasten in 1924, welke dienst deden tot zij
bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog door de
Nederlandse genietroepen werden opgeblazen.
De Beurs- en Persdiensten, welke vanaf 1923 door de
overheid werden geëxploiteerd, werden per 1924 eve
neens via deze NSF-zender uitgezonden, echter op 1050 m
(om verschillende redenen, o.a. wegens storingen door
buitenlandse zenders, werkte de zender op 1050, 1060,
1071 en 1075 m).
Aanvankelijk werd uitsluitend op zondagavond uitgezon
den met een vermogen van 500 Watt, dat in de loop van
1924 tot 4 kW werd verhoogd. In 1925 kon het zender ver
mogen tot 10 kW worden verhoogd; nadien (tot 1930)
werkte de zender met 20 kW.
Op 1 april 1924 werd het Comité 'Hilversumsche Draadlooze Omroep (HDO)' opgericht, waaraan door de NSF
het programmatische zendergebruik werd gedelegeerd.
Zenderconstructie en onderhoud bleef de NSF voorbehou
den.
De oproep van de overheid voor geïnteresseerden in ra
dio-omroep, gedaan in augustus 1923 (zie hiervoor) bleef
niet zonder gevolgen, want hieruit ontstonden de diverse
omroepverenigingen die wij thans nog steeds kennen. Zo
vond de eerste uitzending op de 1075 m-zender door de
NCRV reeds op 24 december 1924 plaats. De VARA volg
de op 7 november 1925, de KRO op 24 november 1925 en
de VPRO op 30 mei 1926. Het werd 'dringen' op deze
zender!
Per 1 maart 1926 werd het 'Comité' HDO omgevormd tot
een stichting en verkreeg daarmede rechtspersoonlijkheid.
16

Foto 2. De 1070 m-langegolfzender van de NSF/HDO te Hilver
sum in vogelvlucht gezien.
Onderaan de Jan van der Hei
denstraat, gekruist door de Radiostraat. De bovenzijde was in
1927 nog maagdelijke heide!
Duidelijk ziet men de twee mas
ten die door Philips ter beschik
king werden gesteld en na 1930
voor de midaengólfzender 302,5
m zouden worden gebruikt, (foto
KLM)

Deze HDO, die reeds vanaf 1924 uitzond, werd op 1 juni
1927 veranderd in de 'Algemeene Nederlandsche Radio
Omroep (ANRO)', terwijl daarnaast de /Nederlandsche
Omroep Vereeniging (NOV)' het licht zag. Eind 1927 fu
seerden beide organisaties tot de 'Algemeene Vereeniging
Radio Omroep (AVRO), met Willem Vogt als directeur.
De eerste AVRO-uitzending via deze zender vond plaats
op 1 januari 1928, de hierbij gebruikte frequentie was 283
kHz (1060 m).
Met zoveel zendgemachtigden op die ene zender, waarbij
beurtelings door AVRO/VARA en NCRV/KRO/VPRO
werd uitgezonden volgens een vastgestelde zendtijdverdeling, lag het voor de hand dat sterk werd gedacht aan
méér zendfaciliteiten. Vooral de AVRO, die waarschijnlijk
reeds destijds over een groot ledental beschikte, drong
daar sterk op aan.
Daar stond tegenover dat men uit internationale hoek de
bui reeds zag hangen: de 'Administratieve Conferentie
van Washington 1927' (zie hoofdstuk 3) deed in feite een
eerste aanval op onze 1075 m-zender! Nieuwe zenders
zouden zo veel mogelijk in de middengolf moeten wor
den ondergebracht.
Met dit toekomstbeeld voor ogen, bouwde de NSF in 1928
inderdaad een zender met een frequentie van 995 kHz
17

(301,5 m). Via deze middengolfzender, opgesteld in Hil
versum, werd vanaf 1930 door AVRO en VARA uitgezon
den. De andere omroepverenigingen kregen de nieuwe
1875 m-zender te Huizen ter beschikking (zie hoofdstuk 6).
Met aldus twee nieuwe zenders ter beschikking kon zo
wel aan de internationale bezwaren als aan de AVROwensen worden voldaan. De 1075 m-zender van de NSF
te Hilversum zwijgt vanaf 1930 voorgoed!
In 1930 trachtte de AVRO overigens nog wel op grond van
een herverdelingsbesluit van zendtijden een eigen (3e)
zender te verkrijgen. De overheid achtte dit echter op
grond van ... zendfrequentieschaarste niet mogelijk. Po
gingen om het doel te realiseren met behulp van een z.g.
gesynchroniseerd zendersysteem (vele zenders met klein
vermogen op dezelfde frequentie) mislukten, omdat het
hiertoe vereiste aantal zenders veel te groot bleek.
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Foto 3. Interieur van de
NSF/HDO-langegolfzender te
Hilversum, geconstrueerd door
de Engelse ingenieur White, die
hier het uitgaande zendsignaal
afluistert. Kenmerkend op deze
foto uit 1925 is de grote spoel
van de zender-eindtrap, waarbin
nen de verschuifbare koppelsvoel
naar de antenne, (foto Van
Agtmaal, Baarn)

3.

Administratieve conferentie te
Washington, 1927

Deze conferentie, die werd gehouden van 4 oktober tot 25
november 1927, had tot doel om het gebruik van de be
schikbare frequentiebanden aan de diverse diensten (o.a.
omroep) toe te wijzen.
De Nederlandse delegatie werd gevormd door de heren
G.J. Hofker (PTT en delegatieleider), Bland van den Berg
en Kruyt (PTT) en Völker (Marine).
Aanwezig waren 80 landen, die tezamen ca 2000 voorstel
len hadden ingediend.
De meest belangrijke resultaten voor de radio-omroep wa
ren als volgt:
Toegewezen frequentiebanden:
a. Het gebied boven 6 MHz (lager dan 50 m) ofwel de
'korte golf'.
b. De middengolfband 550 kHz tot 1500 kHz (545 m - 200
m) dient bij voorkeur voor nieuw op te richten zenders
te worden gebruikt.
c. De band 194 kHz tot 224 kHz (1546 -1339 m) wordt in
Europa zowel door bestaande omroepzenders als door
de luchtvaartnavigatie/communicatie gebruikt.
De omroep mag hierbij de luchtvaart niet storen!
d. De band 160 kHz tot 194 kHz (1875 -1546 m) mag door
bestaande omroepzenders worden gebruikt, mits de
zich aldaar bevindende vaste en mobiele diensten
(scheepvaart, militaire verbindingen e.a.) niet worden
gestoord.
Voorts werd aanbevolen om nieuw op te richten omroep
zenders niet in de band van 160 kHz tot 224 kHz (1875 1339 m) te plaatsen, gelet op de onder c) en d) vermelde
beperkingen.
Tenslotte wordt gevraagd om reeds in bedrijf zijnde zen
ders op frequenties, lager dan 300 kHz (boven 1000 m),
ten opzichte van de huidige situatie niet in vermogen op
te voeren.
Het signaal aan Nederland was duidelijk, de eerste aanval
op onze LG-zender 1075 m van Hilversum werd ingezet.
In feite ging deze zender reeds toen in beginsel verloren,
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hetgeen bij de Praagse conferentie van 1929 zijn beslag
kreeg (zie hoofdstuk 4)
Met de resultaten van Washington 1927' voor ogen, is het
geen wonder, dat de NSF in 1928 met de bouw van de
middengolfzender 301,5 m begon!
Vermeldenswaard is nog, dat op deze conferentie van
Washington werd besloten om het 'Comité Consultatif In
ternational des Communications Radio Electriques' onder
auspiciën van de ITU op te richten. Dit werd de voorloper
van het latere CCIR, dat nog steeds een zeer belangrijke
overlegfunctie op omroep technisch gebied vervult.
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4.

Frequentieplannings-conferentie te
Praag, 1929

Voor Nederland waren gedelegeerd de heren C.H. de Vos
(delegatieleider), E.F.W. Völker en Warnsinck.
Het 'Protocole Final' van de ITU vermeldt dat door 27
landen de resultaten van deze planningsconferentie wer
den getekend. Dit waren:
Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Denemarken,
Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Grie
kenland, Hongarije, Ierland, Ijsland, Italië, Letland, Mona
co, Noorwegen, Nederland, Polen, Roemenië,
Servië/Kroatië/Slovenië, Zweden, Zwitserland, Tsjechoslowakije, Turkije en de Sovjet-Unie.
Geheel Europa was dus vertegenwoordigd!
Allereerst de meest belangrijke algemene resultaten, res
pectievelijk aanbevelingen:
- De landen wordt gevraagd om zoveel als mogelijk is, de
resultaten van deze planning op te volgen (een voor
zichtig standpunt! Tegenwoordig zijn de planningsuitkomsten bindend).
- Gevraagd wordt verder om de zenderfrequenties con
form de toen geldende technische middelen stabiel te
houden (blijkbaar mankeerde er destijds wel het een en
ander aan).
- België wordt gevraagd voor dit doel een meetstation op
te richten en de resultaten via de ITU aan alle Europese
landen te melden (een voorloper van het huidige EBUmeetstation te Jurbise?).
- de PTT-Administratie van de deelnemende landen
wordt gevraagd om zoveel mogelijk, doch in overeen
stemming met de nationale eisen tot verzorging van het
eigen grondgebied, zenders met klein vermogen in aan
tal te beperken in de middengolfband van 1500 kHz tot
550 kHz (200 m - 545 m), zulks met het oog op protectie
van maritieme verbindingen, die zich blijkbaar reeds in
die tijd stevig van een MG-banddeel bedienden!
- Ook vroeg men om zoveel mogelijk de kleine zenders
onder te brengen in z.g. 'Ondes Commune'. Dit waren
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(en zijn) enkele kanalen in de middengolf met een spe
cifieke frequentie, bedoeld voor gemeenschappelijk ge
bruik door kleine zenders in diverse landen.
- Frappant is ook de vraag om ... harmonischen te bestrij
den! Modulatieprodukten buiten 'redelijke frequentielimieten' waren ongewenst.
- Anderzijds wordt ook een beroep gedaan op andere
diensten, om de omroep niet te storen; de z.g. wal- en
scheepszenders dienen te worden verbeterd.
Amateurzenders mogen geen enkele dienst storen, om
roep noch anderszins!
- Tenslotte zou moeten worden gestreefd naar een beper
king in uitgestraald vermogen in de middengolfband
tot ten hoogste 60 kW.
Het CCIR zal een en ander in onderzoek nemen.
Tegenwoordig zouden wij vreemd aankijken tegen derge
lijke, toch wel vrij soepele bewoordingen als 'zoveel als
mogelijk is', 'stabiliteit' en 'bestrijden van harmonischen
en modulatieprodukten'. Men vergete echter niet dat rond
1930 de technische middelen lang niet toereikend waren
om aan de eisen van vandaag te kunnen voldoen.
Wat de frequentie-toewiizingen voor Nederland betreft,
ging de 279 kHz (1075 m) nu definitief voor ons verloren,
zulks ten gunste van Noorwegen, dat de 280 kHz (1072
m) kreeg toebedeeld onder voorwaarde dat men de aeronautische en maritieme diensten niet zou storen.
Daartegenover stond de definitieve toewijzing aan Neder
land van de 1875 m (160 kHz), alsook in de middengolf de
298,8 m (1004 kHz).
De kanaalbreedte (het totale modulatiespectrum) van de
160 kHz-zender mocht niet meer dan 7 kHz in beslag ne
men; voor de middengolfzender op 1004 kHz werd 9 kHz
toegestaan (een eerste aanzet om tot een uniforme kanaalspatie te geraken).
Zo werden er 15 kanalen op de langegolf ingedeeld in de
band 160 kHz - 297 kHz. Inzake de middengolf diende
men in het gebied van 320 kHz tot 536 kHz (937,5 m 559,7 m), de 'maritieme band', ook andere diensten te be
schermen. Het gebied van 536 kHz tot 1500 kHz (559,7 m
- 200 m) bleef exclusief voor omroep gereserveerd met een
kanaalspatie van 9 kHz.
Opvallend is overigens dat de Roemeense zender Brasov
geen toewijzing in de langegolf verkreeg. Vanaf 1933 zou
22

Nederland met een harde opstelling van Roemenië te ma
ken krijgen inzake de frequentie 160 kHz (1875 m) voor
Brasov.
Opvallend is tenslotte ook, dat op de conferentie van
Praag 1929 geen maxima voor de uitgestraalde vermogens
werden vastgesteld. Waarschijnlijk ging men er van uit
dat men zich zou houden aan het aanbevolen maximum
van 60 kW.
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5.

Middengolf NSF/HDO-zender te
Hilversum (995 kHz)

Zoals reeds hiervoor in hoofdstuk 2 summier aangegeven,
bouwde de NSF te Hilversum een middengolfzender voor
de frequentie 995 kHz (301,5 m). Het is meer dan waar
schijnlijk dat men hierbij gebruik maakte van de twee
zendmasten, die resteerden van de Hilversumse langegolfzender 1075 m, die in 1930 het bedrijf staakte (zie
hoofdstuk 2).
Niet alleen de wensen tot verruiming van de zendfaciliteiten, zoals b.v. gedaan door de AVRO, maar meer nog de
internationale druk op de Hilversumse langegolfzender
op 1075 m, waarvan het frequentiegebruik uiteindelijk op
de planningsconferentie van Praag 1929 zou sneuvelen,
versnelden deze 'uitwijk' naar de middengolf.
De machtiging voor het gebruik van de zendfrequentie
995 kHz werd door de overheid op 18 april 1928 aan de
NSF verstrekt, de bouw startte in de loop van datzelfde
jaar en per 1 januari 1930 was de zender te Hilversum
operationeel, zodat de functie van de inmiddels opgehe
ven langegolfzender 1075 m 'naadloos' kon worden over
genomen.
In 1930 werd de zender in bedrijf gesteld met een aanvan
kelijk beperkt vermogen van 7 kW op een frequentie van
1004 kHz (298,8 m), een frequentie die in 1929 op de con
ferentie van Praag aan Nederland was toegewezen.
Van 1932 tot 1934 werd op 1013 kHz (296 m) uitgezonden
met een vermogen van 15 kW (max. 20 kW). Conform de
resultaten van een volgende planningsconferentie, die in
1933 te Luzem werd gehouden, werkte de zender vanaf
1934 op de frequentie van 995 kHz (301,5 m).
Het uitgestraalde vermogen van 15 kW tijdens de daguren werd vanaf 1 april 1936 's avonds omgeschakeld
naar 60 kW (max. 120 kW!), om de storingen door buiten
landse zenders het hoofd te kunnen bieden.
Via deze nieuwe zender werden de programma's van
AVRO en VARA uitgezonden. De andere omroepvereni
gingen maakten gebruik van een nieuwe langegolfzender
(160 kHz/1875 m), welke te Huizen was opgesteld en
vanaf 1927 ter beschikking stond (zie hoofdstuk 6).
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Foto 4. De zendmasten van de
NSF/HDO-middengolfzender
301,5 m, die vóór 1930 voor de
1070 m-zender werden gebruikt,
werden op 14 mei 1940 door Ne
derlandse genietroepen opgebla
zen.
In de jaren dertig was de NSF
vrijwel geheel door bebouwing
omgeven, zodat enkele huizen
aan de Meteorenstraat het bij
deze actie onvermijdelijk moesten
ontgelden!

Gedurende de eerste helft van de jaren dertig beschikte
Nederland zodoende over twee 'hoofdzenders': NSF Hilversum 1013 en 995 kHz en NSF - Huizen, 160 kHz.
Dit principe, n.1. het verzorgen van het Nederlandse
grondgebied met behulp van tenminste twee hoofdzenders
op midden en/of langegolf is nadien, tijdens elkaar opvol
gende planningsconferenties, altijd de leidraad van de de
legatie gebleven.
Tien jaar en vier maanden duurde het bestaan van ‘'Hil
versum 301,5'; de zendmasten werden op de dag van de
capitulatie (14 mei 1940) door Nederlandse genietroepen
opgeblazen en de zender ontmanteld.
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6.

Langegolfzender van de NSF te Huizen
(160 kHz)

De frequentie van 160 kHz (langegolf 1875 m) werd door
Nederland voor twee zenders toegepast, n.1. van 1927 1935 te Huizen en van 1933 -1944 te Kootwijk (ook na de
oorlog heeft Kootwijk nog drie jaar dienst gedaan). In dit
gedeelte zal de zender Huizen worden besproken.
Met het einde van de LG-zender 1075 m in zicht en het
besluit om voor de programma's van AVRO en VARA de
nieuwe MG-zender 995 kHz te gebruiken, diende zich de
noodzaak aan om tijdig te zorgen voor een tweede zendfacdliteit voor de NCRV, KRO en VPRO.
De hiervoor vereiste zendvergunning werd door de twee
eerstgenoemde organisaties aangevraagd binnen het ka
der van de inmiddels opgerichte rechtsfiguur NDO (Nederlandsche Draadlooze Omroep), die tot 1 april 1936 zou
blijven bestaan.
De machtiging werd op 1 september 1926 door de over
heid verleend. De zender mocht met een vermogen van 20
kW werken op de frequentie 160 kHz (1875 m). Gebouwd
door de NSF, werd de zender per 22 oktober 1927 opera
tioneel en de drie genoemde omroepen startten hun uit
zendingen. AVRO en VARA bleven vooralsnog de zender
op 1075 m gebruiken tot 1930, om daarna over te schake
len op de middengolfzender 995 kHz (301,5 m).
In wezen was dit het begin van 'Hilversum 1 en 2'.
Al spoedig bleek de zender Huizen op 160 kHz het lucht
en scheepvaartverkeer enigermate te storen, zodat van in
ternationale zijde werd geprotesteerd tegen het gebruik
van deze frequentie, hetgeen o.a. zijn weerslag vond op de
conferentie van Washington 1927!
Wellicht was dit de reden waarom overdag op de frequen
tie van 163 kHz (1840,5 m) werd uitgezonden, terwijl 's
avonds naar 153,8 kHz (1950,6 m) werd omgeschakeld bij
een vermogen van 15 kW. Vanaf 1929 werd echter de offi
ciële frequentie 160 kHz (1875 m) in gebruik genomen, die
door de conferentie van Praag in datzelfde jaar aan Ne
derland was toegewezen.
Ondanks de aanvallen tijdens de conferentie van Luzem
1933 kon de zender echter in bedrijf blijven. Het zou tot
1939 (de conferentie van Montreux) duren, vooraleer Ne
derland zijn 1875 m definitief verloor! Het feit dat ons
land bij 'Luzern 1933' en 'Montreux 1939' kon wijzen op
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Foto 5. De 1875 m-langegolfzender van de NSFfNDO te Huizen
in 1928, gezien vanuit één der
zendmasten in Noordelijke rich
ting.
Rechts ziet men de Huizer haven
met de uitloop van het haven
hoofd in de (toenmalige) Zuiderzee.

een bestaande zender, waaraan rechten kon worden ont
leend, heeft in belangrijke mate bijgedragen tot het later
toewijzen van ons huidige middengolf-zenderpark (zie
hoofdstuk 11).
Het eindprotocol van Luzern 1933 werd overigens door
de Nederlandse delegatie niet getekend (hoofdstuk 9), zo
dat het zenderbedrijf op 1875 m formeel rustig kon wor
den voortgezet. Wel leidde de toewijzing van de
frequentie 160 kHz door de conferentie van Luzern aan
Roemenië t.b.v. de zender Brasov (die pas tegen het eind
van de jaren dertig 'op sterkte' kwam) tot het verplaatsen
van de zender naar Kootwijk, die over een maximum ver
mogen van 120 kW zou beschikken, waardoor Nederland
zonder storing van buitenaf de programma's van NCRV,
KRO en VPRO kon ontvangen, maar daarover later.
De LG-zender Huizen op 1875 m werd per 1 juli 1935
buiten gebruik gesteld en op 18 maart 1936 ontmanteld.
Kootwijk nam (van 1933 tot 1935 reeds na 16.00 h) het
bedrijf over.
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7.

PTT-langegolfzender te Kootwijk
(160 kHz)

Op een terrein van 450 ha werd in 1920 een zendinstallatie
voor telegrafie voltooid, bestaande uit een Telefunken-machinezender en 6 zendmasten van 212 m hoogte.
Hiermede werd een 'Openbare telegraafdienst van Neder
land naar Nederlands Oost-Indië onderhouden, vanaf
1925 gevolgd door kortegolfomroep (PHOHI) en PTT-telefonie-verbindingen.
Dit terrein (en vermoedelijk ook de zendmasten) werden
door de PTT ter beschikking gesteld toen de LG-zender
Huizen het bedrijf moest staken, met het doel om hier de
uitzendingen van NCRV, KRO en VPRO op 1875 m te
kunnen voortzetten. Het nominale vermogen van de
Kootwijkse zender bedroeg 15 kW, dat kon worden opge
voerd tot 120 kW! Gereed in 1933, nam Kootwijk het be
drijf op experimentele basis over, om per 1 juli 1935
officieel in dienst te komen.
De conferentie van Luzem 1933 had Nederland weliswaar
de 1875 m-golflengte ontnomen en ons de 1345 m (223
kHz) aangeboden, maar dit werd niet geaccepteerd en het
protocol door Nederland niet getekend.
De Roemeense zender Brasov, die wèl de 1875 m toegewe
zen kreeg, maakte hiervan echter pas in 1938 gebruik.
Om deze twee redenen kon Nederland vooralsnog het ge
bruik van de 160 kHz (1875 m) voortzetten, hetgeen tot
voordeel had dat men op de conferentie van Montreux
1939 kon wijzen op het bezit van een bestaande zender!
Aanvankelijk werkte de zender met het lage vermogen
van 15 kW, doch toen rond 1938 Brasov toch operationeel
werd, traden er met name in de avonduren heftige storin
gen op die een goede verzorging van Nederland onmoge
lijk maakten. Daarop werd 's avonds overgeschakeld 'op
den versterkten zender' van 120 kW, hetgeen opnieuw
internationale protesten opleverde, zodat tijdelijk weer
werd teruggeschakeld naar 15 kW.
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Foto 6. Zendmast van de langegolf-zender te Kootwijk, bijgenaamd 'Lange Gerrit'.
De zender werkte met 120 kW vermogen op 160 kHz (18/5 m), totdat hij op 17 september 1944 door de Duitsers
werd verwoest.
De mast bleef echter gespaard. Pas in 1980 werd deze door de PTT afgebroken, (foto: PTT)
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De conferentie van Montreux in maart 1940 bracht ons,
althans formeel, het definitieve einde van het gebruik van
de frequentie 160 kHz. Nederland kreeg twee frequenties
op de middengolf toegewezen, n.1. de 726 kHz en de 843
kHz, beide voor een vermogen van max. 120 kW.
Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verhinderde
echter het gebruik hiervan, zodat na het opblazen van de
Hilversumse zender 301,5 m op 14 mei 1940 de zender
Kootwijk, die op 11 mei als gevolg van de oorlogshande
lingen buiten bedrijf was gesteld, weer op vol vermogen
(120 kW) werd gebracht.
Gedurende de bezetting vonden de Nederlandstalige uit
zendingen derhalve plaats via twee zenders: Kootwijk op
1875 m en de inmiddels gereedgekomen middengolfzender Jaarsveld op 415,5 m (722 kHz).
De twee nieuwe middengolfzenders van 120 kW te Lopik,
in de loop van 1940 bedrijfsklaar, werden door de bezetter
voor eigen doeleinden gebruikt. (Zie voetnoot bij hoofd
stuk 12J
Kootwijk continueerde de eerste tijd na de bezetting de
programma's van NCRV, KRO en VPRO, doch met in
gang van 12 maart 1941 werden de omroepverenigingen
opgeheven. Het volledig door de bezetter gecontroleerde
programma 'Rijks Radio Omroep, de Nederlandsche Om
roep' (RRO/NO) kwam hiervoor in de plaats.
Het einde voor Kootwijk kwam op 17 september 1944,
toen de Duitsers de zender verwoestten, maar de zend
mast ongemoeid lieten. 'Lange Gerrit', zoals deze werd
genoemd, werd pas in 1980 afgebroken.
Na de bevrijding, op 3 februari 1947, werd de gedeeltelijk
herstelde zender Kootwijk op 1875 m met 15 kW weer in
bedrijf gesteld voor de programma's van de inmiddels
herleefde NCRV, KRO en VPRO.
Nadat echter het MG-zenderpark van Lopik weer ter be
schikking kwam, kon Kootwijk het bedrijf staken en voor
lopig als 'reserve' dienen. Per 15 maart 1950 werd de
zender voorgoed ontmanteld.
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8.

Verzorgingsgebieden van de Nederlandse
l angego Ifzenders

Nu alle langegolfzenders zijn besproken, die ooit door
Nederland voor radio-omroep werden gebruikt, is het
wellicht interessant om eens te kijken naar de omvang van
de verzorgingsgebieden van Hilversum 1075 m, Huizen
1875 m en Kootwijk 1875 m, welke voorzover bekend tot
nu toe nooit zijn gepubliceerd.
Van belang is hierbij, welke normen men hanteert, met
name voor de veldsterkte (Enom) en de bodemgeleiding.
Uitgaande van een nominale veldsterkte van 77 dB.pV/m,
zoals vastgesteld op de conferentie van Genève 1975 (zie
Annex 1) en, om alleen een globale indruk van de verzor
ging te verkrijgen, een gemiddelde bodemgeleiding van
10 mS/m (zie eveneens Annex 1), werden met behulp van
de propagatiecurven van CCIR-Recommandatie 368-4 de
afstanden berekend waarop de diverse zenders 77
dB.|iV/m zouden produceren.
Sea-gain, dat een vergroting van het gebied boven de
Noordzee zou bewerkstelligen, werd voor deze globale
beschouwing verwaarloosd.
Ook is verondersteld dat de aangenomen bodemgeleiding
van 10 mS/m voor het gehele land constant zou zijn.
Het resultaat laat zich raden: keurige cirkels waarvan de
straal voor Hilversum 150 km bedraagt, voor Huizen 180
km en voor Kootwijk 380 km. Aib. 2 brengt een en ander
in beeld, waarbij zij opgemerkt dat het verzorgingsgebied
van Kootwijk niet op schaal kon worden getekend.
Zou men in plaats van 77 dB.jiV/m de waarde van 60
dB.nV/m gebruiken voor deze reconstructie (Emin die bij
eerdere planningen werd gebruikt), dan resulteren uiter
aard veel grotere gebieden, omdat in dat geval niet met de
'man-made noise' wordt gerekend. Hilversum zou dan
470 km reiken, Huizen 600 km en Kootwijk 850 km (!).
Met zenders op de middengolf zijn, onder overigens de
zelfde omstandigheden, de resultaten veel minder. Voor
een veldsterkte van 7 mV/m en een bodemgeleiding van
10 mS/m zou de actieradius van de Hilversumse zender
op 995 kHz (301,5 m) bij 15 kW slechts 55 km hebben
bedragen en bij 60 kW ook nog maar 75 km.
De conclusie uit deze vingeroefening moet dan ook zijn,
dat het gebruik van lange golven zeer attractief is om gro31

Afbeelding 2. Globale indicatie van het verzorgingsgebied door de Nederlandse LG-zenders Hilversum, Huizen en
Kootwijk op resp. 1075 m, 1875 men 1875 m golflengte.
(grondgolperzorging overdag; gemiddelde bodemgeleiding 10 mS/m; invloed van "sea-gain " verwaarloosd)
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te gebieden te bedekken, ook met relatief geringe zendvermogens. Deze wetenschap zou bij de planning van Genève in 1975 nog een grote rol spelen!
Omdat in afb. 2 tenslotte ook geen rekening is gehouden
met storing door buitenlandse zenders, met name in de
avonduren, zouden de gebieden iets kleiner kunnen uit
vallen.
Daar staat echter tegenover dat de norm voor Enom = 77
dB.nV/m voor de jaren '30 - '40 zeker aan de zware kant
is.

Resumerend kan worden gesteld dat de drie Nederlandse
LG-zenders ons grondgebied ruimschoots hebben verzorgd en dat de ontvangst ook in grote delen van Enge
land en elders over de grenzen redelijk goed moet zijn
geweest.
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9.

LG/MG - vlanningsconferentie van
Luzern, 1 933

Reeds aan het begin van de conferentie bleek dat het
zwaartepunt bij de herverdeling van de langegolf zou ko
men te liggen. Vele landen dienden aanvragen in voor het
gebruik van LG-zenders met hoog-vermogen. Met name
de Sovjet-Unie eiste de toewijzing van 5 zenders met 100 kW
en hoger op golflengten boven 1000 m (300 kHz), waar
van reeds drie gesitueerd in de regio Moskou met 100
en 500 kW (!).
Scherpe kritiek onder aanvoering van Engeland leidde tot
het instellen van een speciale commissie voor vermogensbeperking, die terzake aan de Sovjet-Unie voorwaarden
stelde.
Bovendien was Engeland van mening dat aan Frankrijk
reeds op voorgaande conferenties teveel frequenties wa
ren toegewezen.
Besloten werd om de rechten van bestaande LG-zenders
te respecteren. De zware eisen van de Sovjet-Unie leidden
echter tot een voorstel om een uniforme kanaalspatie van
7 èi 8 kHz in te voeren, hetgeen in het algemeen een reduc
tie van de bestaande situatie betekende.
Een nog verdergaand voorstel, om bovendien omroepzenders onder te brengen in het lucht- en scheep vaartgedeel te
van de lange golf, lokte felle protesten uit!
Daarop werd besloten om een viertal proefplanningen te
houden en de huidige frequentie-indeling van de lange
golf geheel te herzien.
Van meet af aan stelde Nederland, dat het sinds de Confe
rentie van Praag 1929 rechtmatig beschikte over de fre
quentie van 160 kHz (1875 m) en hierop bovendien een
bestaande zender operationeel was.
Hierna een verkorte weergave van de resultaten voor Ne
derland van de vier proefplanningen:
Plan A:
HUIZEN op 251 kHz (1195 m) met een dagvermogen van
7 kW, 's nachts op 20 kW.
Wegens de sterke nabuurzenders Oslo (242 kHz) en Kalundborg (260 kHz) dient ter bescherming van Huizen de
kanaalspatie dan 9 kHz te bedragen. Dit nu is voor Duits34

land, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie onaanvaard
baar; het voorstel wordt afgewezen.
Plan B:
HUIZEN op 225 kHz (1333 m) met een dagvermogen van
7 kW, 's nachts op 30 kW.
Het buurkanaal Warschau op 218 kHz zou dan op 7 kHz
afstand komen te liggen, het andere buurkanaal Kalundborg met 8 kHz op 233 kHz.
Diverse landen maakten hiertegen bezwaar in verband
met storing van de maritieme verbindingen. Ook Plan B
wordt verworpen.
Plan C:
Nog sterkere congestie: HUIZEN samen met Charkov
(USSR) op 231 kHz (1299 m). Charkov eist dan een vermo
gen van 20 kW, terwijl Huizen niet hoger dan 7 kW mag
gaan. Dit houdt in dat de reikwijdte van Huizen tijdens de
nachturen niet meer dan 20 è 30 km zou worden, hetgeen
Nederland afwijst. Ook de maritieme diensten protes
teren.
Om een goede verzorging van het Nederlandse grondge
bied te verzekeren, zou Huizen met Charkov op dezelfde
frequentie en 20 kW vermogen zelf een uitgestraald ver
mogen van 150 kW moeten hebben. Nederland acht deze
positie niet aanvaardbaar.
Plan D:
Beide (sterke) nabuurzenders van Huizen worden met
een separatie van slechts 7 kHz gepland, terwijl de cochannelpositie met Charkov wordt gehandhaafd. Dit
voorstel wordt afgewezen onder druk van de Sovjet-Unie,
Zweden, Polen, Roemenië, Ijsland, Polen e.a.
De conferentie dreigt, althans voor de LG-planning, niet
tot overeenstemming te geraken! Integendeel, er heerste
grote onenigheid om maar tot enige samenwerking te ko
men. Het spook der mislukking doemde op...
De algemene indruk was, dat Engeland, Duitsland, Fran
krijk en Italië zich bovendien zo goed mogelijk wensten te
beschermen en niets wensten op te offeren om binnen de
Europese omroepzone een goed resultaat te bereiken.
Voor de naaste toekomst werd een situatie van algemene
ontreddering verwacht!
Duitsland doet een klemmend beroep op met name de
kleine landen die van de lange golf gebruik maken, om
enige tolerantie op te brengen.
Nederland verklaart daarop weliswaar te willen mede
werken om een mislukking van de conferentie te voorko
men, maar blijft de situatie afwijzen, waarin Huizen met
35

niet meer dan 10 kW samen met Charkov op 30 kW van
dezelfde frequentie gebruik zou moeten maken.
Voorts wijst de Nederlandse delegatie op het feit, dat bij
een kanaalafstand van 7 kHz ook nabuurzenders van 150
kW, liggend op ca 1000 km van Huizen, zouden moeten
worden geaccepteerd.
Nederland verklaart, op dit punt aangekomen, dat liet
verdrag niet door Nederland zal worden getekend, onze
zender op 160 kHz zal blijven opereren en dat voorts alle
rechten blijven voorbehouden'.
Toch doet de Nederlandse delegatie nog een laatste tegen
voorstel.
Ter voorkoming van het mislukken van deze conferentie
en gezien in het licht naar het streven van goede coöpera
tie is Nederland bereid om van een LG-frequentie af te
zien, op voorwaarde dat:
1. Aan Nederland twee middengolfzenders met exclusief
frequentiegebruik (geen andere zenders op dezelfde fre
quentie) worden toegewezen in het gebied tussen 630
kHz en 700 kHz met een spatie van 9 kHz over de
gehele band (voorstel: 625 kHz (480 m) en 697 kHz (430
m).
Z Alle grote landen elk één middengolfzender zullen inle
veren.
3. Ook van de Sovjet-Unie een inlevering wordt verwacht.
Ook dit finale bod van Nederland werd niet aanvaard:
geen enkele delegatie wenste ook maar iets op te geven!
En zo werd het 'Final Plan' doorgedrukt (van kracht op 15
januari 1934).
Nederland staat hierin als volgt vermeld:
Lange Golf:
HUIZEN op 223 kHz (1345 m) met 7 kW overdag en 20
kW 's nachts, in co-channelbedrijf met Charkov (USSR) op
20 kW.
Middengolf:
HILVERSUM op 995 kHz (301,5 m) met een vermogen
van max. 20 kW (een inmiddels bestaande zender!). De
kanaalspatie met de nabuurzenders zal 9 kHz bedragen.
Onde Commune:
Een zender van laag vermogen (kleiner dan 10 kW) op
1429 kHz (209,9 m).
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Tegen dit Final Plan verklaarden zich: Finland - Grieken
land - Hongarije - Nederland - Polen - Zweden - Litouwen
en Luxemburg.
De overige vóórstemmers, althans een belangrijk deel
daarvan, ontkrachtten hun fiat overigens door het indie
nen van talloze reserveringen op dit Plan.
Nederland tekent het Protocol niet, omdat:
- het samengaan met Charkov op één frequentie (cochannelbedrijf) bij een vermogen van 7 resp. 20 kW niet
aanvaardbaar is;
- de nachtelijke verzorging door Huizen onder die om
standigheden onacceptabel wordt;
- een kanaalseparatie van 7 è 8 kHz onvoldoende be
scherming biedt.
Nederland zal het bedrijf op 160 kHz blijven continueren,
waarbij het bereid is te overwegen om 's avonds het ver
mogen tot 10 kW te reduceren, zulks ten faveure van Brasov (Roemenië).
Overigens zij opgemerkt dat tijdens een bijeenkomst van
de Union Internationale de Radiodiffusion in oktober 1933
te Amsterdam een 'modus vivendi' voor de LG-zenders
werd vastgesteld, waarbij aan Nederland toch de frequen
tie 160 kHz in plaats van 223 kHz werd toegewezen,
waardoor in feite een bestaande situatie bleef gehand
haafd. Dit betekende derhalve 'co-channel' met Brasov!
Vooralsnog betekende dit echter geen ernstig probleem,
omdat Roemenië pas in 1938 van de 160 kHz gebruik ging
maken.
9.1. Praktische resultaten van 'Luzern 1933' voor
Nederland:
- het gebruik van 995 kHz (301,5 m) voor Hilversum
werd gelegaliseerd.
De tot nu toe gebruikte frequentie van 1004 kHz (Conf.
Praag 1929) wordt per 15 januari 1934 verlaten.
- Ondanks de toewijzing van de 160 kHz aan Brasov zal
Huizen op deze frequentie vooralsnog operationeel blij
ven.
9.2. Algemene conclusies
- Luzern 1933 is qua LG-planning volstrekt mislukt;
- 14 LG-kanalen werden verdeeld, waarvan 4 met een
spatie van 7 kHz, 7 met een spatie van 8 kHz en 3 met
een spatie van 9 kHz.
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(Aan deze warwinkel is pas bij de planning van Genève
1975 getracht een einde te maken. Met uitzondering van
de USSR-zenders, die ook toen nog 10 kHz bleven ei
sen, werd een 9 kHz-verdeling bereikt, leidend tot een
vergaande standaardisering in de ontvangerconstructie);
- De toewijzing van de frequentie 223 kHz aan Neder
land hielp ons in wezen 'van de wal in de sloot7;
- De middengolf is acceptabel ingedeeld met 9 kHz-kanaalspatie en mag geslaagd worden genoemd.
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10. Middengolfzender Jaarsveld op
722 kHz (tot 1944)

De hinderlijke storingen die de LG-zender 1875 m tegen
het einde der jaren dertig van de zender Brasov onder
vond, terwijl men op grond van de slechte ervaringen op
de conferentie van Luzem 1933 toch mocht verwachten
dat een Nederlandse LG-zender op den duur niet te hand
haven zou zijn, hebben waarschijnlijk geleid tot het tijdig
zoeken naar een betere situatie voor de programma-verspreiding van de NCRV, KRO en VPRO.
Hoe juist dit streven is geweest, werd duidelijk op de con
ferentie van Montreux 1939, toen immers de 1875 m voor
Nederland definitief verloren ging, zij het dat de oorlogs
situatie toch nog tot een continuering tot 1944 leidde
(daarna ook nog van 1947-1950).
Feit is, dat per 14 oktober 1937 te Lopikerkapel, niet ver
van Jaarsveld, een zender op 722 kHz (415,5 m) met een
vermogen van 10 kW in bedrijf kwam, later opgevoerd tot
15 kW. Deze zender, met een masthoogte van 80 m, was
gefabriceerd door de PTT-werkplaatsen te Kootwijk,
waarbij gebruik werd gemaakt van restanten van de LGzender Huizen, die in 1935 werd ontmanteld. Dit was in
wezen de eerste zender die werd beheerd door de NOZEMA, de Nederlandse Omroep Zender Maatschappij. De
oprichtingsakte van de NOZEMA werd op 21 december
1935 verleden, die reeds in 1936 in een Stichting werd
omgevormd. Direct na de bezetting in 1940 werd de NO
ZEMA door de Duitsers geliquideerd, maar ze zou herle
ven...
Van 1937 tot 1941 dupliceerde de 'Jaarsveldzender' beur
telings de AVRO- en VARA-programma's van de Hilversumse zender op 995 kHz en de NCRV, KRO en
VPRO-programma's van de Kootwijkzender 160 kHz.
Vanaf 1941, na de gelijkschakeling van de omroepvereni
gingen door de bezetter, werd uitsluitend het RRO/NOprogramma uitgezonden (Rijks Radio Omroep).
(Omdat één van de nieuwe 120 kW-Lopikzenders pas in
1941 in bedrijf zou komen, werd de frequentie van de
zender Jaarsveld in oktober 1940 tijdelijk gewijzigd van
722 kHz naar 1000 kHz voor het Duitse legerprogramma
'Radio Calais'. Dit is niet in afb. 1 aangegevent)
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Het (voorlopige) einde van Jaarsveld kwam in 1944, toen
de zender in opdracht van de Duitsers werd ontmanteld
en naar Den Haag afgevoerd.
Wat er nadien met deze 10 kW-zender is geschied, kon
niet meer met zekerheid worden achterhaald. Volgens on
bevestigde berichten (info 17) zou de zender echter nog in
1944 zijn opgesteld in de z.g. Vesting Holland op de
Waalsdorper vlakte bij Den Haag, maar werd daar nooit
operationeel.
Uit andere bronnen zou kunnen worden geconcludeerd,
dat onderdelen van deze oude Jaarsveldzender nog vóór
de bevrijding op 5 mei 1945 hebben gediend voor het 'ille
gaal' samenstellen van de Haagse PTT/CWP-zender van
2 kW (Herrijzend Nederland, zie subhoofd 13.2).
Voor het waarheidsgehalte hiervan kan echter niet wor
den ingestaan.
Wèl staat vast dat die Haagse CWP-zender van 2 kW in
1946 als noodzender in Jaarsveld werd opgesteld (hoofd
stuk 14) en vervolgens van 1950 tot 1957 in Hulsberg
dienst heeft gedaan (subhoofd 21.3), ter vervanging van
de mobiele SHAEF-zender die voordien in Beek en Ruinerwold was opgesteld (subhoofd 13.3).
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11. Planningsconferentie te Montreux, 1939

In de zes jaren die waren verstreken sinds de planning
van Luzem 1933 nam het aantal zenders zodanig toe, dat
een groot deel daarvan frequenties ging bezetten, die 'Lu
zem' niet had toegewezen. In feite dus een illegale situatie
met veel onderlinge storing als direct gevolg. Daarom be
sloot de ITU om in 1939 de beschikbare kanalen op langeen middengolf opnieuw in te delen.
De aanzet hiertoe werd gegeven op de Administratieve
Conferentie van Cairo 1938 (Herziening van het Algeme
ne Reglement voor Telecommunicatie).
Het Protocol van Montreux werd op 15 april 1939 gete
kend, ook door de Nederlandse delegatie. Het verdrag
zou van kracht worden per 4 maart 1940, zodat op dat
tijdstip de overeenkomst van Luzem 1933 zou vervallen...
Hoewel Nederland de LG-frequentie van 160 kHz formeel
reeds was ontnomen door Luzem 1933, bleef het bedrijf
daarvan door de zender Kootwijk gecontinueerd, on
danks de toewijzing van 1875 m (160 kHz) aan de Roemeense zender Brasov. Nederland had immers het
verdrag van Luzern niet getekend (zie ook hoofdstuk 9).
'Montreux' wees nu de frequentie van 164,5 kHz (1824 m)
toe aan Brasov met een vermogen van 150 kW.
De Finse zender Lahti verkreeg de frequentie van 156,5
kHz (1917 m) bij 200 kW. Kootwijk zou met 160 kHz der
halve juist in het centrum van deze twee zeer sterke zen
ders komen te liggen (spatie ca 4 kHz), hetgeen een
onhoudbare situatie betekende. Daarom ging Nederland
thans akkoord met het opheffen van zijn LG-zender 1875
m.
Daarvoor in de plaats werden aan Nederland twee fre
quenties in de middengolf toegewezen voor exclusief ge
bruik ! Dit waren:
Hilversum I

726 kHz (413 m) 20 kW tot aan 4 maart
1940, daarna 120 kW.

Hilversum II 843 kHz (356 m) 60 kW tot aan 4 maart
1940, daarna eveneens 120 kW.
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Voorts een zender van max. 5 kW overdag en 2 kW 's
nachts in de 'Onde Commune' van 1438 kHz (208,6 m),
waarvan de opstelplaats niet in het Plan wordt aangege
ven. Nederland hield deze toewijzing n.1. 'in reserve', om
dat vooralsnog het bedrijf daarvan niet was voorzien.
Deze uitslag strookte geheel met de Nederlandse plannen,
omdat reeds in 1938 door de NOZEMA aan Philips de
opdracht werd verstrekt voor het bouwen van twee middengolfzenders van ieder 120 kW bij Lopik!
Zoals vermeld, werd het verdrag van Montreux door de
Nederlandse delegatie getekend. De Sovjet-Unie tekende
echter niet en Italië behield zich alle rechten voor, omdat
zij een spatie van 9 kHz tussen de zender Roma I (735
kHz/120 kW) en Hilversum I (726 kHz/120 kW) te klein
achtten.
De middengolfband werd overigens voor het merendeel
ingedeeld met kanaalspaties van 9 kHz, hier en daar
kwam 8 kHz voor.
Ook als een plannings-overeenkomst door de delegaties is
getekend, krijgt het pas 'kracht van uitvoering' als het
door de respectieve regeringen is geratificeerd.
Door het uitbreken van Wereldoorlog II in september 1939
vond deze ratificatie echter niet plaats, zodat het Tlan
Montreux 1939' nooit werd uitgevoerd!
Tot aan de volgende conferentie (Kopenhagen 1948) was
in feite het verdrag van Luzem 1933 van kracht, zij het
niet door Nederland erkend.
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22. Nieuw MG-zenderpark te Lopik
(tot 1945)

Enerzijds gelet op de zwakker wordende juridische posi
tie van de LG-zender Kootwijk (1875 m) en anderzijds het
geringe vermogen van de MG-zender Hilversum (301,5
m) werd door de NOZEMA met vooruitziende blik in de
jaren 1935-,36 een nieuw zenderpark voorbereid; voor de
locatie viel het oog op Vianen aan de Lek, later Lopik/IJsselstein.
De opdracht tot de bouw van twee krachtige middengolfzenders van ieder 120 kW werd aan Philips (NSF) ver
strekt in april 1938, waarvan de eerste in oktober 1940 en
de tweede in de loop van 1941 gereed kwam.
Beide zenders werden, zodra ze bedrijfsklaar waren, door
de bezetter voor eigen doeleinden in beslag genomen.
Overigens zijn de zenders in de periode 1941/42 maan
denlang buiten bedrijf geweest in verband met problemen
met de 20 kV-gelijkrichters.
De ene zender zond gedurende de bezetting op een fre
quentie van 754 kHz (398 m) het 'Wehrmachts' - program
ma 'Radio Bremen' uit, de andere op 1000 kHz (300 m) het
programma 'Radio Calais', beide met 120 kW (zie thans
de noot aan het einde van dit hoofdstuk).
De nationaal-socialistische programma's voor Nederland
werden door de zenders Jaarsveld op 722 kHz (415,5 m)
en Kootwijk op 160 kHz (1875 m) uitgezonden.
Deze situatie duurde tot aan de bevrijding in mei 1945,
toen de twee Lopik-zenders onbeschadigd in Nederlandse
handen kwamen.
Door brandstofgebrek zou het echter tot 1947 duren, voor
aleer deze twee 120 kW-zenders weer op de volle, norma
le sterkte in gebruik konden worden genomen. Kootwijk
160 kHz en Jaarsveld 722 kHz waren in 1944 gesneuveld,
dus Nederland was direct na de bevrijding van 'omroep'
verstoken, zeker landelijk gezien.
Noodzenders zouden echter uitkomst bieden...
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Foto 7. Eén van de twee zendmasten van het middengolf-zenderpark te Lopik, dat in 1940 gereed kwam. Na 1945
werd met 120 kW uitgezonden op de frequenties 722 en 995 kHz (415,5 en 302,5 m).
In 1950 zijn de frequenties aangepast aan het Plan Kovenhagen 1948, nl. 746 en 1007 kHz.
Nadat in 1980 de nieuwe zenders van Flevoland in oedrijf kwamen, straalt Lopik het programma Hilversum III
(thans Radio 3) uit op 675 kHz (445 m). (Co-Photo, Amsterdam).
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Noot van de auteur
Over het gebruik van het Nieuwe MG-zenderpark te Lopik tijdens
de Tweede Wereldoorlog zijn de verkregen informaties niet eenslui
dend en zelfs onderling strijdig.
Zo valt in een memorandum van 'Radio Nederland in den Over
gangstijd' uit 1946 te lezen dat:

f

'de zenders tijdens de oorlog door de bezetter zijn gebruikt op de frequen
ties 754 en 1000 kHz met een vermogen van 120 kV/. Nederland bleef
werken met de zender Jaarsveld op 722 kHz (en Kootwijk op 160 kHz ...
auteur) en pas na de bevrijding kreeg Nederland weer de beschikking over
de twee zenders op de frequenties 722 en 995 kHz. (Informatiebron nr. 16
in Annex 2.)
Daarentegen wordt in de informatie nr. 17 van PTT - Telecom ver
meld dat:
'de PhilipsJNSF-zender, werkend op 722 kHz met 120 kW in oktober 1940
en de zender op 995 kHz met 120 kW in 1941 voor de Nederlandse
Omroep (accentuering door auteur) in bedrijf werden gesteld.

1

L

Voorts dat deze zenders van 1944-1945 door de Duitsers voor hun
programma's Radio Bremen en Radio Calais op respectievelijk 722
en 995 kHz werden gebruikt.
Nog afgezien van het verschil in het vermelde frequentiegebruik en
met voorbijgaan van hetgeen in Info 17' onder Nederlandse Om
roep moet worden verstaan (omroep op Nederlands grondgebied? Nederlandstalige programma's? - uitzendingen van de 'Rijks Radio
Omroep'?), moet toch worden vastgesteld dat de ene informatie
spreekt van het zendergebruik door de bezetter gedurende de gehe
le bezettingsperiode, terwijl de andere daartoe expliciet het tijdvak
1944-1945 aangeeft.
Uit de tweede versie (info 17) zou dan ook moeten worden gecon
cludeerd dat de Nederlandstalige, nationaal-socialistische program
ma's van de RRO in de periode 1940- 1945 niet alleen door de
zenders Jaarsveld en Kootwijk, maar ook nog eens door de nieuwe
Lopik-zenders werden uitgezonden, aldus in totaal door 4 zenders!
Dit lijkt nu auteur, die zelf de bezettingstijd bewust heeft meege
maakt en zich de mentaliteit en de maatregelen van de bezetter
maar al te goed kan herinneren, iets te veel van het goede!
Gelet op de beschikbaarheid van de zenders Jaarsveld en Kootwijk
voor 'Nederlandse' programma's tot aan 1944 is het daarom alles
zins aannemelijk dat de bezetter inderdaad van meet af aan de
Lopikzenders voor eigen, Duitstalige, programma's in beslag heeft
genomen.
Immers, zij hadden er toch alle belang bij om hun bezettingstroepen
van informatie en verstrooiing te voorzien?
Het feit, dat zowel Jaarsveld als Kootwijk in 1944 door de bezetter
werden ontmanteld resp. verwoest, doet aan bovenstaande redene
ring niets af. Zij deden dit met opzet om niet alleen de Nederlandse
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bevolking elke informatie in eigen taal te onthouden (ook de radioontvangers waren immers reeds ingeleverd ... of niet?), maar ook
om deze zenders niet in handen van de oprukkende geallieerde
strijdkrachten te laten vallen.
Het bovenstaande was voor auteur aanleiding om in deze 'ge
schied schrijving' de versie van RNIO (info 16) als de enig aanneme
lijke aan te houden.
Te weten:
- de bezetter gebruikte van 1940-1945 de MG-zenders te Lopik voor
eigen doeleinden;
-de RRO-programma's werden van 1940-1944 uitsluitend door
Jaarsveld en Kootwijk uitgezonden.
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V

13. Noodzenders 'Herrijzend Nederland'

Ons land zou in de eerste tijd na de bevrijding volstrekt
van omroepverzorging verstoken zijn geweest, indien niet
tijdig (en dus in het grootste geheim) enkele noodzenders
van klein vermogen waren gebouwd. Immers, Jaarsveld
was in 1944 door de Duitsers ontmanteld en Kootwijk in
datzelfde jaar verwoest, terwijl de twee 120 kW-zenders
van Lopik weliswaar intact door de bezetter in mei 1945
werden achtergelaten, maar wegens een nijpend brand
stofgebrek niet vóór juni, resp. september 1945 met be
perkt vermogen in bedrijf konden worden gesteld.
Voor de bevolking in de bevrijde gebieden was informatie
uiteraard onontbeerlijk (de ondergedoken radiotoestellen
kwamen weer voor de dag!), waarbij het feit dat Zuidelijk
Nederland reeds in september 1944 werd bevrijd en het
overige deel pas in mei 1945 een grote rol speelde in de
organisatie van 'omroep' in die gebieden. Bovendien wa
ren de Lopikzenders nog tot mei 1945 in Duitse handen.

>
i
i

>

Gelukkig werd het optreden van een dergelijke noodsitua
tie tijdig voorzien door zowel de Nederlandse regering te
Londen, alsook door de firma Philips en PTT.
Zo kon Philips reeds binnen drie weken na de bevrijding
van Eindhoven in september 1944 een in het geheim ge
bouwde noodzender in bedrijf stellen, om de bevrijde ge
bieden in Zuid-Nederland alsook een groot deel van de
nog bezette gebieden van informatie te voorzien. De PTT
had eveneens nog tijdens de bezetting in eigen beheer een
kleine noodzender laten bouwen, die direct in mei 1945
vanuit Den Haag begon uit te zenden.
De derde noodzender werd door de regering bij SHAEF
(Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces, het
geallieerd hoofdkwartier) aangevraagd, een mobiele zen
der die meteen na de bevrijding in mei 1945 te Ruinerwold bij Meppel werd opgesteld.
Zo werd Nederland in de eerste weken na de Duitse capi
tulatie op beperkte schaal door drie kleine noodzenders
van informatie voorzien, daarmede grotendeels de leemte
in tijd overbruggend tot 'Lopik' per 11 juni 1945 met een
beperkt vermogen van 25 kW op 995 kHz weer operatio
neel zou worden.
Terwijl op 15 mei 1944, een jaar voor de bevrijding van
geheel Nederland, de Federatie van Omroepverenigingen
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werd opgericht (uiteraard in het geheim omdat zij per 12
maart 1941 door de bezetter waren opgeheven), waarin de
AVRO, VARA, KRO en NCRV samenwerkten om hun te
rugkomst na de oorlog voor te bereiden, vaardigde de
Nederlandse regering te Londen op 17 september 1944
(één dag vóór de bevrijding van Eindhoven) het 'Tijdelijk
Telegraaf, Telefoon en Radiobesluit' uit, gepubliceerd in
Staatsblad E-118.
Hierbij werd de verzorging door radio-omroep opgedra
gen aan 'Radio Herrijzend Nederland', een orgaan dat res
sorteerde onder het Militair Gezag Nederland dat het
bestuur van elk Nederlands gebied ter hand nam, zodra
dit van bezetters was bevrijd.
Anders gezegd, de 'omroep' werd destijds niet aan de
omroepverenigingen opgedragen; deze keerden pas per 1
maart 1947 met hun eigen programma's terug, daarbij de
activiteiten ovememend van de Stichting 'Radio Neder
land in den Overgangstijd', die Herrijzend Nederland op
19 januari 1946 had opgevolgd.
De organisatie en het bureau van Herrijzend Nederland
dat op 3 oktober 1944 in Eindhoven werd gevestigd, wer
den in juli 1945 naar Hilversum verplaatst.
In het volgende zullen de noodzenders en hun actieve
periode afzonderlijk worden beschreven. Hierbij zal ook
worden vermeld dat er in feite ook nog sprake is geweest
van een vierde noodzender, n.1. te Hoogezand. In tegen
stelling met de drie eerstgenoemde zenders werd de op
stelling van deze, eveneens mobiele zender, echter pas in
oktober 1945 noodzakelijk, omdat de zender Ruinerwold
toen naar Beek/Lb. werd verplaatst.
Twee zenders van dit viertal zou een kort, maar actief
leven beschoren zijn; de twee andere zouden uitgroeien
tot 'echte' regionale zenders, die tot medio 1985 bleven
functioneren!
13.1. Philips noodzender te Eindhoven (HN-1)
Rekening houdend met de mogelijkheid dat de Duitse be
zetter tegen het eind van de oorlog zowel de zenders als
de Gooise studio's zouden vernietigen, ontstond bij de
medewerkers van het Philips Natuurkundig Laboratori
um te Eindhoven reeds in 1941 (!) het plan om tijdig een
noodzender van beperkt vermogen te bouwen, die on
middellijk na de bevrijding in bedrijf kon worden gesteld.
Een der belangrijkste technische medewerkers aan dit, ui
terst geheime 'project7 was de heer C.A. Gehrels, die ook
op allerlei andere gebieden in het verzet werkzaam was.
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Helaas heeft Gehrels de bevrijding van Eindhoven niet
mogen beleven, hoewel de bouw van 'zijn' zender daar
van niet de oorzaak was. In juli 1943 werd hij wegens
hulp aan neergeschoten geallieerde piloten door de Duit
sers gearresteerd en in het nabijgelegen kamp Vught op
gesloten, met alle fysieke gevolgen van dien.
Slechts enkele dagen vóór de bevrijding van Eindhoven
werd hij naar het kamp 'Dora' in Duitsland getranspor
teerd, waar hij eind maart 1945 werd omgebracht.
De 5-traps zender werd in drie secties gebouwd, praktisch
onder de ogen van de wantrouwende Duitsers, waarbij
gebruik werd gemaakt van de z.g. 'zenderruimte' van het
Nat. Lab. Hier immers stond apparatuur voor het testen
van zendbuizen, die zonder veel moeite ook als echte zen
der zou kunnen dienen. Geschikt voor een vermogen van
15 kW kwam de zender vrijwel gereed in 1942.
Proefuitzendingen en het opstellen van een zendantenne
was uiteraard onmogelijk; daartoe moest worden gewacht
tot de bezetter was vertrokken.
Dit moment kwam nadat Eindhoven, voorafgegaan door
enkele luchtlandingen, op 18 september 1944 door de
Amerikanen werd bevrijd.
De zender werd in de zojuist genoemde zenderruimte op
gesteld en een antenne gespannen op het dak van het La
boratorium aan de Kastanjelaan. De eerste
proefuitzending vond plaats op 29 september 1944 op een
golflengte van 420 m (714,3 kHz).
Meerdere testuitzendingen volgden, waarvan de laatste
op 2 oktober 1944.
In het op enige afstand van het Laboratorium gelegen Phi
lips Ontspanningsgebouw werd een studioruimte inge
richt, waarbij de interne telefoonverbinding als
modulatielijn fungeerde.
En toen kwam het 'moment suprème'! Op 3 oktober 1944
om 12 uur 's middags vond de eerste officiële uitzending
plaats met de aankondiging:
'Hier Herrijzend Nederland, de vrije zender op vaderlandschen bodem, met een uitzending voor alle Nederlan
ders in bevrijd of nog bezet gebied'.
Nauwelijks drie weken waren er op dat moment sinds de
bevrijding van Eindhoven verstreken!
Uit alle delen van bevrijd Zuidelijk Nederland kwamen
berichten van goede ontvangst, ook uit België. Voorts viel
uit de hatelijke opmerkingen van 'Hilversum', dat nog
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steeds via de door de Duitsers gebruikte Lopikzenders
uitzond, op te maken dat de zender Eindhoven ook in
bezet gebied werd ontvangen. Londen, op 400 km afstand
gelegen, reageerde echter niet, naar later bleek wegens de
te laag opgehangen zendantenne.
Problemen bleven echter niet uit. Zo raakte reeds tijdens
die eerste uitzending een omvormer defect, sloegen enke
le dagen nadien letterlijk de vlammen uit enkele antenneisolatoren, woei bij hevige storm de antenne van het dak
en kreeg men te kampen met storingen van allerlei aard.
Medio oktober 1944 werd een nieuwe zendantenne gecon
strueerd, opgehangen tussen het dak van het laboratori
um en een nabijgelegen kerktoren, waardoor een hogere

Foto 8. C.A. Gehrels, medewer
ker van het Philips Natuurkun
dig Laboratorium te Eindhoven,
op wiens initiatief de zender
'Herrijzend Nederland (HN-1Y
werd gebouwd.
Hij stierf in het Duitse concen
tratiekamp 'Dora', vermoedelijk
eind maart 1945.
Zonder zijn illegale arbeid in het
Laboratorium zou de zender
nooit zijn gestart.
(foto: Philips Concern Archief,
PCA)
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positie werd bereikt en minder last werd ondervonden
van absorptie door omliggende gebouwen. Vanaf dat
ogenblik steeg het aantal meldingen van goede ontvangst
drastisch, zelfs Londen reageerde zeer enthousiast!
Een ander probleem werd gevormd door het energiever
bruik van de zender, dat ruim 50 kW bedroeg. Gelet op
het feit dat voor geheel Eindhoven slechts 1400 kWh/dag
ter beschikking stond en dat per gezin een toewijzing gold
van 30 Wh per dag, betekende het zenderverbruik wel een
slag in de wapenkamer! Aanvankelijk werd de luisteraars
dan ook verzocht om tijdens de uitzendingen de kamer
verlichting e.d. uit te schakelen, later volgde zelfs een luisterverbod (voor Eindhoven) na 17.00 uur op straffe van
afsnijding der elektriciteit! Om hieraan tegemoet te ko
men, ontwierp en leverde Philips na enige tijd kleine ontvangertjes met een verbruik van slechts 6 Watt voor de
inwoners van Eindhoven.
Het uitgestraalde vermogen van 15 kW werd bereikt door
de eind trap van de zender te voeden met niet minder dan
10 kV, waarbij een anodestroom van ca. 2 A optrad (20 kW
anodedissipatie) en de antennestroom eveneens 2 A be
droeg.

Foto 9. De BBC-oorlogscorrespondent Frank Gillard (links) op
bezoek bij de heer Joop Landré,
programmaleider en Hoofd.
Nieuwsdienst van de zender
'Herrijzend Nederland' te Eind
hoven (de latere oprichter en di
recteur van de omroepstichting
TROS). Deze zender was van 3
oktober 1944 tot eind juni 1945
operationeel.
(foto: Philips Concern Archief,
CA)
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Naarmate meer ontvangstrapporten binnenkwamen,
bleek echter dat op sommige plaatsen de ontvangst over
dag wel goed was, maar tijdens de avonduren sterk werd
gestoord door buitenlandse zenders. Veldsterktemetingen
toonden aan dat de gebruikte frequentie van 714,3 kHz
(420 m) inderdaad niet de meest gunstigste was. Op zoek
naar een redelijk ongestoorde frequentie die niet al te ver
van de oorspronkelijk gebruikte zou afliggen, kwam men
op 435 m (689,7 kHz).
Omstreeks 16 december 1944 werd de zender op deze
nieuwe frequentie afgestemd. Vrij spoedig bleek nu echter
van militaire zijde bezwaar te bestaan tegen het gebruik
van de nieuwe frequentie. Na een stevige onenigheid met
de 'Chief Signals Officer' van het 21e legerkorps te Brus
sel, die telefonisch werd uitgevochten, en zelfs resulteerde
in een zenderonderbreking van 50 minuten als dreige
ment van Nederlandse zijde, werd overeengekomen de
frequentie nog iets te verschuiven naar 437 m (686,5 kHz).
Iedereen was toen tevreden!
Als gevolg van de hiervoor reeds genoemde energie-beperkende maatregelen werden aanvankelijk in de och
tend- en middaguren zenderpauzes ingelast. Om althans
voor een deel van het land de uitzendingen te continu
eren, werden die onderbrekingen opgevangen door de
mobiele zender HN-3 te Ruinerwold.
Dit werd mogelijk gemaakt, omdat per 18 juli 1945 een
modulatieverbinding tussen de Eindhovense studio en de
zender Ruinerwold gereed kwam, waardoor deze het pro
gramma 'Herrijzend Nederland' direct kon overnemen.
De organisatie van de zender Eindhoven (later met HN-1
gecodeerd) stond onder leiding van Kapitein H.J. van den
Broek, eertijds correspondent van de Telegraaf in Parijs en
later directeur van Radio Nederland Wereldomroep te
Hilversum, overleden in 1959.
De bekende G. Sluizer was daarbij zijn rechterhand. Ove
rigens waren beide tijdens de oorlog medewerker van 'Ra
dio Oranje' in Londen, van den Broek als 'de
Rotterdammer' en Sluizer als staflid. Programmatisch ver
antwoordelijk en Hoofd van de Nieuwsdienst was de heer
J. Landré, oprichter en lange tijd directeur van de huidige
TROS-omroep.
De grote zender Lopik 2 werd begin juni 1945 weer met
beperkt vermogen op 995 kHz in bedrijf gesteld (zie
hoofdstuk 15). Ook deze zender kreeg een modulatielijn
met de studio van Eindhoven.
Daardoor kon de Philips-zender HN-1 op 11 juli 1945 zijn
uitzendingen staken (niet de studio, die vooralsnog met
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Lopik, Ruinerwold en Den Haag verbonden bleef), waar
na de organisatie naar het inmiddels bevrijde Hilversum
verhuisde. Per 19 januari 1946 werd Herrijzend Neder
land' opgevolgd door 'Radio Nederland in den Over
gangstijd', dat onder leiding stond van Ir. C.S. Telders, een
Stichting die per 27 juli 1945 werd opgericht door het Mi
nisterie van Algemene Zaken.
De verzorging van Zuidoost-Nederland werd overgeno
men door de zender Beek (afkomstig uit Ruinerwold), die
per 15 oktober 1945 aldaar zijn eerste officiële uitzending
verzorgde.
Het gewaagde initiatief van Gehrels c.s. en de enthousias
te uitvoering door de organisatorische, technische en pro
grammatische staven hebben er toe geleid dat dit geheime
Philips-project meer dan wezenlijk heeft bijgedragen tot
de broodnodige informatie van de Nederlandse bevolking
en met name het moreel van hen, die tot 5 mei 1945 moes
ten wachten, aanzienlijk heeft versterkt.
13.2. PTT-noodzender te 's-Gravenhage (HN-2)
Wie het initiatief heeft genomen en welke PTT-afdeling in
Den Haag de bouw verzorgde kon helaas niet meer wor
den achterhaald, alle diepgaande speurwerk van PTT ten
spijt.
Feit is echter dat nog vóór de bevrijding van westelijk
Nederland op 5 mei 1945 een kleine zender tot stand
kwam. Om wantrouwende Duitse ogen te misleiden, ont
stond de modulator als 'versterker voor de draadomroep'
en het hoogfrequente gedeelte als 'inductieve HF-verhitter'!
Deze zender, waarvan het vermogen niet bekend is, werk
te op een frequentie van 1222 kHz (245,5 m) en was op ge
steld in het pand Wassenaarseweg 40 in Den Haag.
De zender werd direct na de bevrijding in bedrijf gesteld
(mei 1945) en verzorgde in eigen beheer het programma
'Herrijzend Nederland 2'. Helaas traden reeds na een
maand ernstige defecten op, zodat deze zender per juni
1945 zijn activiteiten moest staken.
De gelukkige omstandigheid deed zich voor, dat door
PTT/CWP in het laatste jaar van de bezetting nog een
tweede zender werd vervaardigd, waarbij gebruik werd
gemaakt van onderdelen van de 10 kW-Jaarsveldzender
die in 1944 was ontmanteld (zie hoofdstuk 10).
Ook deze 2 kW-zender kwam reeds in mei 1945 in bedrijf
op een onbekende frequentie, zodat het programma Her
rijzend Nederland 2 kon worden gecontinueerd. De zen53

der is vanaf 11 juni 1945 tot 11 iuli uit de lucht gieweest,
om de ombouw naar 1222 kHz (245,5 m) mogelijk te maken.
Inmiddels was de Lopikzender op 995 kHz met 25 kW
weer operationeel, terwijl de Haagse CWP-zender tegen
eind juni 1945 over een modulatieüjn met Eindhoven kon
beschikken.
Zodoende werd niet alleen het 'eigen' programma HN-2
uitgezonden, maar werden ook het Eindhovense HN-1 en
Lopik gerelayeerd. De straal van het verzorgingsgebied
bedroeg ongeveer 20 km.
Toen de Lopikzender 995 kHz in augustus 1945 met 60
kW ging uitzenden, werd de Haagse CWP-zender overbo
dig. De uitzendingen van Herrijzend Nederland 2 zijn in
september 1945 gestaakt, hoewel de zender voor ontvangstproeven nog enige tijd 'stand-by7 stond.
Van september 1946 tot mei 1947 deed de CWP-zender
nog dienst op 722 kHz (415,5 m) te Jaarsveld, zie hoofd
stuk 14.
Tenslotte werkte de zender nog bijna 7 jaren, n.1. van mei
1950 tot maart 1957 in Hulsberg als opvolger van de mo
biele zender die voordien in Ruinerwold en Beek had ge
staan (subhoofd 21.3).
13.3. SHAEF - noodzender te Ruinerwold (HN-3)
Zoals reeds aan het begin van dit hoofdstuk werd ver
meld, werd door de Nederlandse regering in Londen bij
het Geallieerd Opperbevel een mobiele zender aange
vraagd, die reeds op 7 mei 1945 werd opgesteld in Ruiner
wold, vlak bij Meppel gelegen.
Het geheel bestond uit twee trucks met aanhanger en een
vrachtwagen. De ene aanhanger bevatte een studioruimte
met regeltafel etc., de zender bevond zich op de tweede
aanhanger, samen met een opslagruimte en een demonta
bele L-antenne die tijdens net bedrijf uiteraard 'in het
veld' moest worden opgesteld.
In de vrachtwagen was het voedingsaggregaat met de no
dige omvormers geïnstalleerd.
De zender was van het fabrikaat 'Standard Radio', had
een vermogen van ca 2,5 kW en kon op diverse frequen
ties in de middengolf worden afgestemd.
Wat de opstelling van de zendantenne betreft, past hier
nog een aardige anekdote.
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De twee antennemasten van 20 m hoogte dienden uiter
aard op een onderlinge afstand van ongeveer een kwart
golflengte te worden opgesteld, hetgeen ca honderd meter
betekende. Op 7 mei 1945 was het zover, de antenne
'stond', de zender en zijn voeding werden aangesloten en
de testuitzendingen konden beginnen. Belangstelling van
de bevolking kon niet uitblijven en ook de burgemeesters
van Ruinerwold en het nabijgelegen Meppel gaven 'acte
de présence'.
Wie schetst de verbijstering van de zenderbemanning
over het tumult dat ontstond, toen genoemde burgerva
ders ontdekten, dat de ene zendmast was geplaatst op het
grondgebied van Ruinerwold en de andere, nauwelijks
honderd meter verder, zich binnen de gemeente Meppel
bevond! Deze mast-opstelling werd aanleiding tot een da
verende ruzie tussen beide heren: moest de zender nu

I

Foto 10. De noodzender 'Herrij
zend Nederland 3', opgesteld in
Ruinerwold bij Meppel, was
reeds op 7 mei 1945 in de lucht!
Deze foto toont de truck-aanhanger waarin de zender was opge
steld en de demontabele antenne
werd opgeborgen.
Achter ae truck ziet men de lin
ker antennemast, de andere mast
staat rechts buiten beeld. Daar
tussen werd de antenne gespannen. (foto: Paul Tieman.
Hilversum)

'Ruinerwold' of 'Mepper worden genoemd? Het liep
hoog op, geen van beiden gaf toe, zodat de leiding van
'Herrijzend Nederland' werd ingeschakeld (alsof die geen
andere zorgen had!).
De knoop werd doorgehakt, door aan de zender officieel
geen plaatsnaam meer te verbinden. 'Ruinerwold' werd in
het vervolg Herrijzend Nederland 3 genoemd, kortweg
HN-3. En dus heette Eindhoven vanaf dat ogenblik HN-1
en Den Haag HN-2.
Ziehier een frappant feit van een situatie waarin een klein
land al niet kan uitblinken: terwijl alles en iedereen zich in
de grootste moeilijkheden bevond, aan alles gebrek was,
de bevrijding nog geen twee dagen oud en een kleine
groep Nederlandse militairen, die ook niet bepaald 'over
voed' waren, zich met alle beschikbare energie inzetten
om dat deel van Nederland van omroep-informatie te
voorzien, gingen twee vertegenwoordigers van de lagere
overheid bijna op de vuist omdat elk de naam van zijn
gemeente aan de zender verbonden wenste te zien. Het is
bijna niet te geloven, maar waar gebeurd!
Ook deze storm in een glas water ging echter voorbij en
reeds op 12 mei 1945 (een week na de bevrijding) vond de
eerste uitzending van de zender HN-3 plaats op een golf
lengte van 430 m (697,7 kHz).
Alras bleek de ontvangst bemoeilijkt door heftige storing,
die werd veroorzaakt door de Franse zender Rennes, met
name in de avonduren.
Daarom werd na zes dagen, op 18 mei 1945, omgescha
keld naar 300,5 m (998,3 kHz). Dit kon zonder problemen,
omdat Lopik 2 (995 kHz) op 11 juni weer actief zou wor
den, echter met slechts een vermogen van 25 kW (zie
hoofdstuk 15). De ontvangstrapporten waren zeer bevre
digend, ook in Eindhoven werd 'Ruinerwold' ontvangen.
Tot 12 oktober 1945 bleef de zender HN-3 in Ruinerwold
opgesteld. Lopik 2 was inmiddels met 60 kW vermogen
operationeel, maar Eindhoven had het bedrijf gestaakt zo
dat, om het Zuiden te verzorgen, HN-3 per 13 oktober
naar het dorpje Klein-Genhout bij Beek in Limburg werd
verplaatst. De verzorging van het Noorden zou verder
door een zender te Hoogezand plaatsvinden.
Beek, zoals men de zender HN-3 toch bleef noemen, be
leefde zijn eerste uitzending op 15 oktober 1945 met een
vooralsnog ongewijzigde frequentie van 998,3 kHz (300,5 m).
Echter, nu Lopik met 60 kW op 995 kHz (301,5 m) uit
zond, werd de storing ontoelaatbaar, zodat de zender
Beek op 24 december 1945 werd om getrimd naar 1222
kHz (245,5 m), de oude frequentie van de kerkzender
Bloemendaal die nog niet was teruggekeerd.
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Op diezelfde datum werd door de zender Beek het eerste
programma van de 'Regionale Omroep Zuid' (ROZ) uit
gezonden. De openingsrede bij dit evenement werd uitge
sproken door Prof. G. van der Leeuw, de toenmalige
Minister van O, K. & W.
Omdat echter Hoogezand in januari 1946 ook op 1222
kHz ging uitzenden, werd de mobiele zender Beek per die
datum omgezet naar 1366 kHz (219,6 m). Deze situatie
duurde tot 17 mei 1949, waarna de zender naar een vaste
opstelling werd verplaatst in Hulsberg, een locatie die
sindsdien niet meer werd verlaten en was voorzien van
een zelfstralende mast van 50 m hoogte.
Gedurende de Ruinerwoldse periode, dus tot 12 oktober
1945, zond HN-3 een eigen programma uit. Daarnaast
werd het programma Lopik 2 gerelayeerd en vanaf 18 juli
1945, toen een lijnverbinding met Eindhoven tot stand
kwam, ook 'Herrijzend Nederland 1' uit de Philips-studio.
Deze situatie gold ook voor de locatie Beek, zij het dat
Herrijzend Nederland vanaf 19 januari 1946 tot 1 maart
1947 door het programma RNIO werd opgevolgd en het
eigen programma mede uit ROZ-bijdragen bestond.
Nadien, ook na de verhuizing naar Hulsberg in mei 1949,
werd het programma Hilversum II uitgezonden, onder
broken door ROZ-uitzendingen. Overigens werd de lei
ding van de regionale programma's RON en ROZ in de
zomer van 1946 ondergebracht bij RNIO te Hilversum.
De 'bemanning' van de zender HN-3 werd gevormd door
een aantal burger-technici, dat oorspronkelijk te Eindho
ven door Sectie XII van het Nederlands Militair Gezag op
vrijwillige basis werd geformeerd, m.a.w. gemilitariseerde
burgers in kort verband.
De groep van Ruinerwold (en later Beek) stond onder lei
ding van Lt. de Jager, afkomstig van Philips. Zender- en
programmatechnicus in deze groep was destijds Korp.
P.A.M. (Paul) Tleman, die na 1947 in dienst zou treden
van de N.R.U. te Hilversum en slechts enkele jaren gele
den zijn functie van hoofd-programmatechnicus bij
N.O.S.-Radio wegens pensionering afsloot. Hij was het
overigens, die bovenstaande gedetailleerde informatie
van de zender HN-3 uit zijn nauwkeurig bijgehouden
dagboek kon verstrekken.
'Hulsberg' zou later een echte steunzender worden, die
niet alleen de programma's Hilversum II, resp. III voor
Limburg zou uitzenden, maar tevens de regionale pro
gramma's van de ROZ, zie hiertoe hoofdstuk 21.
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13.4. Noodzender te Hoogezand
Nu de noodzender HN-3 van Ruinerwold naar Beek was
overgebracht, was het Noordoosten van Nederland uit
sluitend aangewezen op de Lopikzender 995 kHz. Deze
zond weliswaar inmiddels met een vermogen van 60 kW
uit, maar met name de ontvangst achter de Hondsrug liet
veel te wensen over.
Om dit euvel te verhelpen, werd onder auspiciën van het
Militair Gezag op 12 oktober 1945 (de dag dat HN-3 uit
Ruinerwold vertrok) een mobiele zender van het fabrikaat
Transmitting Company7 in Hoogezand opgesteld.
Met een vermogen van 2,5 kW (max. 5 kW) werd waar
schijnlijk uitgezonden op een frequentie van 998,3 kHz
(300,5 m), welke door de zender Ruinerwold werd ge
bruikt voordat deze naar Beek werd verplaatst in oktober
1945. Op dit punt bestaat echter geen absolute zekerheid!
De modulatielijn die voordien reeds vanuit Eindhoven
naar Ruinerwold was gelegd, werd naar Hoogezand
doorgetrokken, zodat de zender het programma 'Herrijzend Nederland', dat in de studio van HN-1 werd gepro
duceerd, kon uitzenden. Tevens werd een verbinding met
Lopik gemaakt, waardoor het RNIO-programma en vanaf
begin 1946 ook de Lopik-zender 995 kHz kon worden gerelayeerd (1007 kHz vanaf 1950).
19 Januari 1946 werd een belangrijke dag! Toen immers
werd, naast Hilversum II, ook voor het eerst het program
ma van de zojuist opgerichte Radio Omroep Noord
(RON) uitgestraald.
Op dezelfde datum werd de frequentie gewijzigd in 1222
kHz (245,5 m), vrijwel de oude frequentie van de kerkzender Bloemendaal (out-of-plan).
De mobiele antenne was inmiddels vervangen door een
zelfstralende verticale mast van ca 60 m hoogte, een Mannesmann-buis, terwijl de energievoorziening door het Pro
vinciaal Energiebedrijf werd overgenomen. De mobiele
zender werd, in afwachting van definitieve opbouw en
vaste opstelling, in een directiekeet van de gemeente
Hoogezand geplaatst.
Per maart 1950 werd in overeenstemming met het Plan
Kopenhagen 1948 de frequentie naar 1594 kHz gebracht,
de toegewezen OC-band.
Deze situatie duurde tot 26 augustus 1954, toen een vast
opgestelde Standard-zender van 2,5 kW in bedrijf werd
genomen (subhoofd 21.1).
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De mobiele Transmitting Company-zender kon per die
datum, na bijna 9 jaar (!) dienst te hebben gedaan, buiten
bedrijf worden gesteld.
Tioogezand' zou uitgroeien tot een volwaardige regionale
zender, die tevens ondersteuning zou bieden aan het pro
gramma Hilversum II, dat door Lopik op 1007 kHz werd
uitgestraald.
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14. Jaarsveldzender na 1945

De oude Jaarsveldzender van 722 kHz (415,5 m) werd in
opdracht van de Duitsers in 1944 ontmanteld en afge
voerd (zie hoofdstuk 10).
Om het bedrijf nieuw leven in te blazen, verplaatste de
PTT in september 1946 de 'Haagse' noodzender van de
CWP (Centrale Werkplaats PTT) naar Jaarsveld, werkend
op dezelfde frequentie doch met een zendvermogen van
slechts 2 kW*). Het programma werd verzorgd door 'Ra
dio Nederland in Overgangstijd' (RNIO), dat per 19 ja
nuari 1946 de functie van 'Herrijzend Nederland'
overnam.
Het bereik van deze kleine zender was uiteraard vrij be
perkt, nJ. 43 km als men de huidige vereiste Enom = 7
mV/m zou hanteren bij een bodem geleiding van 10
mS/m (zie Annex 1).
Waarschijnlijk is het bereik in die tijd toch wel groter ge
weest. Omdat destijds het stoomiveau van de 'man-made
noise' veel lager lag dan tegenwoordig, mag een verzorgingsradius van ca 100 km worden aangenomen, indien
geen rekening wordt gehouden met een stooraanval door
buitenlandse zenders. En dat was, als gevolg van de situa
tie in het bezette Duitsland, nu juist het probleem waar
mee Jaarsveld enige tijd zou worden geconfronteerd, zelfs
nog toen later het vermogen werd vergroot.
Immers, de frequentie 722 kHz was op de conferentie van
Luzem 1933 aan de Sovjet-Unie toegewezen voor de loca
tie Kiev, maar door de oorlogsomstandigheden aldaar
nooit operationeel geworden.
Daarom gebruikte de Russische bezettingsmacht in OostDuitsland in 1945 de 722 kHz voor hun troepenzender
Leipzig, die met name in de avonduren Jaarsveld heftig
stoorde en vice versa!
Protesttelegrammen vlogen over en weer, maar voorals
nog bleef een oplossing uit, omdat de Russen vasthielden
aan 'Luzem '33' en zij bovendien het Plan Montreux 1939
*) De informatie inzake deze noodzender werd ontnomen aan "info
13' van Annex 2. PTT-Telecom vermeldt echter in info 17 dat deze
noodzender van Jaarsveld in de periode 1946/47 ook op de fre
quentie 1222 kHz (245,5 m) en 1366 kHz (219,6 m) heeft gewerkt. In
afb. 1 is dit niet aangegeven.
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Foto 11. Gebouw en zendmast van de middengolfzender Jaarsveld, 722 kHz (415£ m). Van 1947 tot 1962 stond hier
de 'Standard'-zender van 10 kW opgesteld, nadien vervangen door de 2x10 kW-zender van PTI, die van 1965-1970
het programma Hilversum lil op 1250 kHz (240 m) uitstraalde.
Na 1970 kreeg Jaarsveld een reservefunctie. (foto Eckard, Lopik)
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niet hadden getekend. Het zou tot 1947 duren, voordat
door onderling overleg aan deze stoorsituatie een eind
kwam.
Na acht maanden bedrijf werd de zwakke noodzender
van de PTT in mei 1947 vervangen door een 10 kW'Standard'-zender voor Jaarsveld, aangekocht in Londen.
In maart van dat jaar kregen de vijf omroepverenigingen
hun oude status weer terug, waardoor de programmering
door RNIO tot het verleden behoorde.
Samen met de LG-zender Kootwijk (zie hoofdstuk 7), die
reeds op 3 februari 1947 op beperkte schaal weer in bedrijf
werd genomen, kon Jaarsveld op 722 kHz het Nederland
se grondgebied enigszins redelijk verzorgen.
Echter, ook in de loop van 1947 slaagde men erin om de
'nieuwe7 MG-zenders van 120 kW te Lopik, die tijdens de
bezetting door de Duitsers waren gebruikt (zie hoofdstuk
12) en sinds 1945 met een zeer beperkt vermogen werkten,
eerst op 100 kW te brengen en kort nadien op het normale
zend vermogen van 120 kW.
Het programmatisch-operationele gebruik van de Standard-zender bleef daarom beperkt tot enkele maanden,
waarna voor de Jaarsveldzender de status van 'reserve'
voor één van de Lopikse middengolfzenders intrad (na
1950 voor de frequentie 746 kHz, programma Hilversum
I).
Ook de LG-zender Kootwijk stond enige jaren reserve, tot
hij in 1950 werd ontmanteld.
Naarmate de zenderindustrie zich na de oorlog weer her
stelde, deed zich de behoefte gelden aan actieve reservezenders voor beide middengolfzenders te Lopik. In 1962
kon hieraan worden voldaan, door de 10 kW - Standardzender te vervangen door een 2 x 10 kW - Philips - PTI zender.
Op 28 december 1965 werd de reservefunctie tijdelijk on
derbroken. Vanaf die datum tot aan 1970 straalde de zen
der het programma Hilversum III uit, waartoe de
frequentie werd gewijzigd in 1250 kHz (240 m). Eén van
de twee 10 kW-zenders stond in 'actieve reserve', d.w.z.
dat hij door actief deel te nemen aan het programmatisch
uitzenden het totale vermogen op 20 kW bracht (passieve
reserve houdt in dat de tweede zender ongemoduleerd
'stand-by7 staat en zonodig de eerste kan vervangen).
Per 1 februari 1969 werd alleen tot 18.00 uur uitgezonden,
omdat de Hongaarse zender Siofok Bszabad (500 kW) in
de avonduren werd gestoord.
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In 1970 werd de PTI-zender van Jaarsveld vervangen door
een 2 x 10 kW - Marconizender met locatie Lopik, be
stemd voor het programma Hilversum III en eveneens
werkend op de frequentie van 1250 kHz.
Omdat geen enkele ter beschikking staande informatie
bron anderszins vermeldt, moet worden aangenomen dat
de 2 x 10 kW-PTI-zender sinds 1970 nog steeds een reservefunctie vervult, zij het thans wellicht voor de Tlevo'frequenties 747 kHz en 1008 kHz.
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15. Middeni^ol^zenders te Lopik
(1945-1

Hoewel beide 120 kW-middengolfzenders van Lopik, die
tijdens de oorlog door de bezetter werden gebruikt, bij de
bevrijding in mei 1945 onbeschadigd in Nederlandse han
den kwamen, liet de uiterst benarde brandstofsituatie niet
toe dat zij onmiddellijk in bedrijf konden worden gesteld.
Toch slaagde de NOZEMA, waaraan vrijwel direct na de
bevrijding rechtsherstel werd verleend, er in om de zen
ders binnen korte tijd weer operationeel te krijgen, zij het
met een beperkt vermogen. De 'Duitse' frequenties van
754 kHz en 1000 kHz werden hierbij verlaten.
De ene zender werd met medewerking van het Militair
Gezag reeds op 11 juni 1945 met slechts 25 kW vermogen
op de nog steeds rechtens geldende 'Luzem'-frequentie
van 995 kHz (301,5 m) in bedrijf gesteld (Lopik 2).
Per 17 augustus 1945 kon het vermogen op 60 kW worden
gebracht.
Leeggeroofd door de bezetter, boden de Hilversumse stu
dio's vooralsnog geen uitzendfadliteiten. Eind juni 1945
slaagde de PTT er echter in om een modulatieverbinding
met Eindhoven tot stand te brengen, zodat het program
ma 'Herrijzend Nederland' (en vanai 19 januari 1946 het
RNIO-programma) door Lopik op 995 kHz kon worden
uitgezonden.
De organisatie en administratie voor beide programma's
waren inmiddels in Hilversum ondergebracht, als voorlo
per op de N.R.U., welke in 1947 het licht zou zien (zie
noot van de auteur aan het einde van dit hoofdstuk).
Nu tenminste één der Lopikzenders weer in de lucht was,
werden de noodzenders te Ruinerwold en Eindhoven, als
ook de PTT-CWP-zender in Den Haag overbodig (zie
hoofdstuk 13).
De zender Ruinerwold werd verplaatst naar de omgeving
van Beek/Lb., omdat de ontvangst van Lopik 2 in ZuidLimburg veel te wensen overliet.
Met het oog op de desastreuze energievoorziening van
Nederland was n.1. de Rijks Voorlichtingsdienst zeer ge
steld op het bereiken van de massa der mijnwerkers!
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Foto 12. De zenderzaal van het

De tweede Lopikzender (Lopik 1) werd op de oude 'Jaars-

SSaa

^d' frequente van 722 kHz (415,5 m) per 10 september

wakende technicus, gezeten in
het cirkelvormige en centraal opgestelde controlecentrum, gemakkelijk worden overzien.
(foto Pil, Hilversum)

1945 met 60 kW operationeel.
Deze zender ondervond dezelfde storingsproblemen door
de zender Leipzig als de tijdelijke zender Jaarsveld, zoals
in hoofdstuk 14 werd toegelicht. In samenwerking met de
Wereldomroep werd deze zender aanvankelijk alleen ge
bruikt voor het uitzenden van z.g. bijzondere program
ma's'. Verder bleef de zender Lopik I om principiële
redenen de frequentie 722 kHz bezetten met het oog op de
onderhandelingen met de USSR (zie hoofdstuk 14).
Eind september 1945 vond nog een korte zenderwisseling
met Lopik 2 plaats, waardoor het programma Herrijzend
Nederland enkele weken op 722 kHz werd uitgezonden
via Lopik 1. De ontvangst daarvan in Oostelijk Neder
land, door Leipzig in de avonduren gestoord, bleek echter
niet acceptabel, zodat per 7 oktober 1945 weer werd terug
geschakeld naar de oorspronkelijke frequentie 995 kHz
van Lopik 2.
De Jaarsveld zender van 722 kHz stond, zij het voor korte
tijd, 'stand-by7, terwijl ook de langegolfzender Kootwijk
op 160 kHz (1875 m) door PTT ter ondersteuning weer in
1947 met beperkt vermogen in bedrijf werd gesteld, aan-
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vankeiijk als reservezender doch kort daarna voor de pro
gramma's van KRO, NCRV en VPRO (zie hoofdstuk 7).
Het zou ook 1947 worden, vooraleer de vermogens van
beide Lopikzenders tot 100 kW konden worden verhoogd,
kort daarop gevolgd door het nominale vermogen van
120 kW.
Per 1 maart 1947 keerden de vijf omroepverenigingen
AVRO, VARA, KRO, NCRV en VPRO weer terug met ei
gen programma's op beide zenders, waardoor de RNIO
tot het verleden behoorde.
Programmatisch werden de zenders in afwisseling ge
bruikt, omdat de frequentie van 722 kHz een groter ver
zorgingsgebied opleverde dan die van 995 kHz.
Eerstgenoemde zender werd 'Hilversum I', de 995 kHz
werd 'Hilversum II'.
Deze situatie duurde tot 1950, toen het Verdrag van Ko
penhagen 1948 van kracht werd en de frequenties werden
gewijzigd (zie hoofdstuk 17 en 18).
De noodzenders Eindhoven, Beek, Den Haag, Jaarsveld 2
kW (PTT) en Hoogezand (SHAEF) waren inmiddels opge
heven en vervangen door vast opgestelde steunzenders in
Hoogezand, Hengelo (Ov.) en Hulsberg (zie hoofdstuk
21).
Resumerend was de Nederlandse zendersituatie tot 1950
als volgt:
- 1 middengolfzender te Lopik, 722 kHz/120 kW, pro
gramma Hilversum I.
- 1 middengolfzender te Lopik, 995 kHz/120 kW, pro
gramma Hilversum II.
- 3 steunzenders (Hoogezand, Hengelo/Ov. en Huls
berg), Regionaal programma en Hilversum I/II, zie
hoofdstuk 21.
- 1 middengolfzender te Jaarsveld, 722 kHz (reserve).
- 1 langegolfzender te Kootwijk, 160 kHz (in 1950 ontmanteld).
Voor een goed begrip van het Nederlandse zendergebeuren in de periode 1950-1980 zullen nu eerst twee interna
tionale conferenties worden besproken, die niet alleen van
groot belang zijn geweest voor de frequentieverdeling in
Europa, maar ook grote invloed hadden op de situatie in
Nederland.
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Noot van de auteur
De Nederlandse Regering in ballingschap besloot in 1944 te Londen
tot het oprichten van de 'Nederlandse Radio Unie' (NRU), waarin
na de oorlog alle technische activiteiten ten behoeve van de om
roepverenigingen zouden worden ondergebracht. De stichtingsakte
van de NRU, waarin de omroepverenigingen qua techniek dus een
samenwerkingsverband aangingen, werd op 15 januari 1947 verle
den.
De N.R.U. stond voor de schier onmogelijke taak om de Hilversumse studiogebouwen, waarvan het overgrote deel door de bezetter in
mei 1945 volledig leeggeroofd werd achtergelaten, van een mini
mum aan noodzakelijke technische apparatuur te voorzien, tenein
de uitzendingen te kunnen realiseren.
Op zeer beperkte schaal werden een laboratorium, een ontwerp
bureau annex tekenkamer, een proevenwerkplaats en een installatie-afdeling geformeerd. Ook werden programma-technici
aangeworven om de weinige knoppen die nog over waren, te bedie
nen.
Twee man wierpen zich op voor de inkoop van materialen. Inkoop?
Materialen? In die jaren was er nog geen weerstandje te koop! Niets
dus??
Iemand ontdekte dat overbodig geworden legermateriaal voor en
kele kwartjes per kilo door de overheid werd verkocht, o.a. op het
vliegveld Deelen bij Arnhem (in het eerstvolgende decennium zou
den de elektronische 'dumpwinkels' als paddestoelen uit de grond
schieten!).
Onze inkopers lieten zich niet onbetuigd. Zo kocht de N.R.U. in de
eerste jaren na de oorlog allerhande leger-elektronica, die in Hilver
sum vakkundig werd gesloopt en gereinigd.
Alle bruikbare onderdelen, zoals b.v. weerstanden en condensato
ren, werden stuk voor stuk gemeten en gesorteerd, waartoe 'onder
gedoken' meetapparatuur vitale diensten bewees. Op deze wijze
ontstond 'tenminste iets uit volstrekt niets'.
Deze kleine groep van enthousiaste N.R.U.-pioniers presteerde het
om, (in werkweken van 54 uur in de jaren 1949/50!), na enige tijd
de nodige versterkers, ontvangers, voedingen, regeltafels en zelfs
een echte reportagewagen te construeren!
Pas tegen 1960 was de materiaalmarkt weer in zoverre hersteld, dat
de N.R.U. (die zelf ook qua personeel en faciliteiten was uitgegroeid
tot een goed lopend bedrijf) in staat was om hypermoderne studioinstallaties en reportage-apparatuur te leveren, zelfs een condensatormicrofoon van eigen ontwerp ontbrak niet!
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16. Administratieve Conferentie te
Atlantic City (USA), 1947

Deze 'Conférence Internationale des Radiocommunications' werd van 15 mei t/m 2 oktober gehouden en be
stond in feite uit drie confer entiedelen, welke elkaar
gedeeltelijk overlapten:
1. Een Administratieve Conferentie voor de herziening
van het Algemeen Reglement, ter vervanging van de
Conventie van Cairo 1938.
Z De herziening van de Conventie van Madrid 1932.
3. Regeling van de hogere omroepfrequenties (kortegolf).
De omroepbelangen voor het gebruik van lange- en mid
dengolf werden uitsluitend in het eerstgenoemde deel be
handeld, zodat alleen hiervan de essenties worden
genoemd.
- Het CCIR wordt gereorganiseerd, waarbij Genève tot
hoofdzetel wordt aangewezen.
- Met het oog op het verschil in klimatologische omstan
digheden, die de ontvangstkwaliteit kunnen beïnvloe
den, wordt de aarde in vier nauwkeurig gedefinieerde
zones verdeeld.
- Het voorstel om te komen tot een aparte technische
commissie voor de belangen van de kortegolfzenders
wordt afgewezen.
- De eis van de Sovjet-Unie, om apart stemrecht toe te
kennen aan de drie Baltische staten Estland, Letland en
Litouwen (in 1940 door de USSR geannexeerd) wordt
verworpen.
Buiten-Mongolië krijgt wel stemrecht, zij het voorals
nog op provisorische basis. Aan de Oekraïne en WitRusland was al eerder stemrecht verleend, zodat de
Sovjet-Unie in tegenstelling tot andere landen de facto
over drie stemmen beschikt!
- Bij de herindeling van de frequentiebanden voor de di
verse diensten wordt vastgesteld dat met name de om
roep meer frequentieruimte nodig heeft, dan in Caïro
1938 was bepaald. Vooral in Amerika en Europa dreigt
ernstige congestie.
Aangedrongen wordt op zoveel mogelijk beperken van
de zendvermogens.
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- Bij de indeling van de omroepbanden krijgt de Tropical
Broadcasting' een eigen status.
- Het frequentiegebied 255 kHz-285 kHz (aan de top van
de lange golf) wordt tevens aan de maritiem mobiele
dienst toegewezen, zodat hiervan samen met omroepzenders gebruik moet worden gemaakt (z.g. sharing).
Onder druk van de Europese omroeporganisaties, die als
waarnemer aanwezig waren, wordt gediscussieerd over
de geldigheid van het Plan Luzem 1933, dan wel Montreux 1939 (dat door de oorlogsomstandigheden niet kon
worden geratificeerd en nooit in werking is getreden).
Besloten wordt dat het Frequentieplan van Luzem 1933
nog steeds van kracht is. Voorbereidingen dienen te wor
den getroffen voor een volgende planningsconferentie
voor lange- en middengolfzenders, welke in 1948 te Ko
penhagen zal worden gehouden.
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17. Planningsconferentie te Kopenhagen,
1948

Zoals een jaar tevoren op de Conferentie van Atlantic City
was besloten, werd van 25 juni tot 16 september 1948 een
nieuwe planningsconferentie in Kopenhagen gehouden.
De Nederlandse afvaardiging stond onder leiding van Ir.
J.D.H. van der Toom (PTT). Voor het eerst in de planningshistorie werd een vertegenwoordiger van de Radioomroep in de delegatie opgenomen, t.w. de heer W. Vogt,
die in de lijst van deelnemers wordt vermeld 'namens
AVRO' en niet zoals gebruikelijk zou zijn geweest 'na
mens de Nederlandsche Radio-Unie (NRU)'.
Bij de nadien te houden ITU-conferenties (Administratie
ve en Planning van LG/MG, FM- en satellietfrequenties),
alsook in de delegaties naar de CCIR-conferenties zouden
in het vervolg steeds één of meer vertegenwoordigers van
de omroep participeren (NOS/RNWO).
32 Landen waren op deze conferentie vertegenwoordigd,
waarvan 25 landen het Protocol en de Final Planning on
dertekenden.
Niet getekend werd door Oostenrijk - Egypte - Syrië Ijsland - Zweden - Luxemburg en Turkije, die daarentegen
hun bezwaren in de vorm van 'reserveringen' in het Pro
tocol lieten vastleggen.
Het Tlan Kopenhagen 1948' werd per 15 maart 1950 van
kracht en door Nederland onverkort opgevolgd.
Daar het Plan Montreux 1939 door de oorlogsomstandig
heden nooit kracht van uitvoering had gekregen, gold tot
dat moment nog steeds het Verdrag van Luzem 1933 (dat
door Nederland niet was getekend).
Het aantal omroepzenders dat werkte in de lange- en
middengolf bleek sinds 'Luzem '33' te zijn gestegen van
257 tot 380, een (deels niet-legale) toename van ca 50%!
Sindsdien had immers geen band uitbreiding plaats ge
vonden.
Om de aldus opgetreden problemen te catalogiseren,
werd nog vóór de conferentie een Voorbereidingscommis
sie geformeerd, bestaande uit:
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België - Frankrijk - Nederland - Engeland - Zweden Zwitserland - Joegoslavië en de Sovjet-Unie, die in Brussel
vergaderden.
Door optredende problemen van niet-technische aard is
die commissie in haar opdracht helaas niet geslaagd.
Opmerkelijk was dat de Sovjet-Unie de eis tot stemrecht
voor de drie Baltische staten, die zij ook een jaar eerder in
Atlantic City naar voren had gebracht en daar was afge
wezen, opnieuw herhaalde.
Echter zonder resultaat: de conferentie verwierp de eis na
langdurige discussie, gevolgd door een geheime stem
ming.
Uit het totaal van de ingediende voorstellen kwam een
duidelijke tendens naar voren: Oost-Europa wenste een
hoge kwaliteit van de zendmiddelen (10 kHz-kanaalbreedte, exclusief frequentiegebruik en een goede sig
naal/stoorverhouding), terwijl de Westelijke landen meer
waarde hechtten aan kwantiteit (intensief gebruik van ge
meenschappelijke frequenties, een juist toelaatbare sig
naal/stoorverhouding en 9 kHz-kanaalbreedte).
Alras bleek dat het Oost-Europese plan slechts plaats zou
bieden aan 50% van de bestaande zenders en geen mogelijk
heid bood tot het plaatsen van nieuwe zenders in de naas
te toekomst.
Daarop werden de Oost-Europese voorstellen door de
conferentie verworpen.
Voor de planning werden de volgende bandgrenzen met
bijbehorende veldsterkte-waarden vastgesteld:
LG-band

150-285 kHz; nominaal vermogen 200 kW:
1 mV/m 's nachts
0,5 mV/m overdag

MG-band

525-1605 kHz; nominaal vermogen 150 kW;
3 mV/m 's nachts
1 mV/m overdag

(op de conferentie van Genève 1975 zou wegens de inmid
dels sterk toegenomen 'man-made noise' de waarde van 7
mV/m worden gehanteerd !)
Planning van de zenders voor Nederland
Deze verliep in diverse fasen, leidend tot drie varianten
die door een speciaal ingestelde planningswerkgroep wer
den voorbereid.
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Variant 1
Lopik

727 kHz-100 kW in co-channel met Aleppo
(Syrië) - 20 kW

Lopik

997 kHz-100 kW met exdusief frequentiegebruik

Onde
Commune

1501 kHz-2 kW (opstelplaats nader te be
palen)

Hoewel Nederland zich niet meer kon beroepen op 'Montreux '39', waar het twee exclusieve frequenties in de mid
dengolf verkreeg, verklaarde het nochtans het
gemeenschappelijk gebruik van de frequentie 727 kHz
met Aleppo te betreuren. Gelet anderzijds op de grote
geografische afstand, waardoor in de praktijk weinig sto
ring mag worden verwacht, ging Nederland met dit cochannelbedrijf akkoord.
De exclusieve frequentie van 997 kHz lag naar de mening
van Nederland te hoog (kennelijk streefde men naar de
'Montreux' - frequentie van 843 kHz), terwijl een maxi
mum vermogen van 100 kW niet werd geaccepteerd om
dat Lopik reeds sinds lange tijd met 120 kW uitzond.
Tenslotte wenste Nederland de OC-frequentie 1501 kHz te
wijzigen in 1474 kHz.
De conferentie ging echter met deze Nederlandse wensen
niet akkoord, zodat de planningswerkgroep een volgende
variant indiende.
Variant 2
Lopik

736 kHz -100 kW in co-channel met Alep
po - 20 kW

Lopik

997 kHz -120 kW met exclusief frequentiegebruik

Onde
Commune

1501 kHz - 2 kW

Ook dit voorstel werd niet door Nederland aanvaard,
waarop een derde variant het licht zag.
Variant 3
Lopik
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746 kHz-120 kW met exclusief frequentiegebruik

Lopik
Onde
Commune

Onde
Commune

1007 kHz-120 kW in co-channel met Aleppo - 20 kW
1520 kHz-5 kW (waarop o.m. Italië met
een synchr. netwerk van 73 kW en Zweden
met een relais met 5 kW)
1592 kHz-2 kW

De OC-frequentie van 1520 kHz kon niet door Nederland
worden aanvaard.
Van het Italiaanse netwerk werd teveel storing in de
avonduren verwacht, terwijl Nederland en België (met
Brussel IV) elkaar wederzijds zouden storen. Beide landen
protesteerden tegen deze indeling en Italië weigerde de
1520 kHz te verlaten.
Om de planning niet te doen mislukken, verklaarde Ne
derland vervolgens akkoord te gaan met slechts één ex
clusieve frequentie, mits daaraan tevens een goed
bruikbare OC-frequentie zou worden toegevoegd.
Ons land beriep zich hierbij op historische rechten en ver
klaarde geen verdere concessies te doen!
Na langdurig overleg ging Nederland akkoord met de
volgende indeling:
Lopik

746 kHz-120 kW met exclusief frequentiegebruik

Lopik

1007 kHz-120 kW in co-channel met Aleppo - 20 kW

Onde
Commune
Onde
Commune

1484 kHz-0,25 kW voor lokaal gebruik
1594 kHz-5 kW voor eventueel gesynchro
niseerd gebruik

Hierdoor verviel de toewijzing van 722 kHz (415,5 m)
voor Nederland, die overigens destijds sterk werd ge
stoord door Leipzig in de Russische bezettingszone van
Duitsland. Jaarsveld stond sindsdien als 'reserve' voor Lo
pik 746 kHz.
Syrië verklaarde te overwegen om Aleppo met 20 kW
naar 746 kHz te verplaatsen. In dat geval wordt 1007 kHz
de exclusieve frequentie voor Nederland.
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Overigens zal van Aleppo, dat op 3200 km afstand van
Lopik ligt, geen merkbare storing worden ondervonden,
welke van de twee frequenties het ook zou gaan gebrui
ken.
De nieuwe frequenties voor de twee Lopik-zenders ver
schillen weinig van die, waarop nog in 1948 werd uitge
zonden. De omschakeling per 15 maart 1950 bracht
derhalve geen grote kosten met zich mee.
De toegewezen OC-frequentie van 1594 kHz werd na 1950
gebruikt voor de steunzenders in Hengelo/Ov., Hulsberg
en Hoogezand (zie hoofdstuk 21).
Slotopmerkingen
De planning van Kopenhagen geheel overziende, kan
worden gesteld dat aan de behoeften van geen enkel land
volledig kon worden voldaan, doch onder de gegeven
omstandigheden werd een aanvaardbare benadering be
reikt.
Het Plan bevat in totaal 138 toegewezen kanalen, (twee
hiervan liggen 'buiten-band' op 433 en 520 kHz), waarvan
58 exclusief! 78 frequenties worden gemeenschappelijk
door diverse landen gebruikt. Twee kanalen werden be
stemd voor 'Onde Commune', n.1.1484 kHz en 1594 kHz.
De kanaalindelingen van de LG- en MG-banden worden
in hoofdstuk 23 besproken; zie aldaar afb. 6 voor de opge
treden afwijkingen.
Gewaarschuwd werd voor ongebreidelde toename van de
zend vermogens, waarvan de tendens werd onderkend.
Dit zou het efficiënt gebruik van de beschikbare frequentieruimte in gevaar kunnen brengen en een grote belem
mering betekenen bij toekomstige planningsconferenties!
Het gebruik van FM-zenders werd als een goede remedie
gezien, zodat sterk werd aangedrongen op een snelle ont
wikkeling hiervan.

74

18. 120 kW - Middengolfzenders te Lopik
(1950-1980)

De frequentieplanning van 'Kopenhagen 1948' werd per
15 maart 1950 van kracht, waardoor in die maand de fre
quenties van de twee Lopikse zenders werden gewijzigd
in 746 kHz voor Hilversum I en 1007 kHz voor Hilversum
II.
Gelet op de vrij geringe verschillen met de tot dan ge
bruikte frequenties van resp. 722 kHz en 995 kHz kon
deze omzetting zonder veel kosten en tijdverlies plaats
vinden.
Daar beide zenders inmiddels tien jaar oud waren, werd
in de periode 1950-1953 tevens de nodige revisie verricht.
Allengs kreeg men echter meer en meer te kampen met
een tekort aan reserve-onderdelen, terwijl zich met name
grote problemen inzake het leveren van nieuwe Philipszendbuizen voordeden.
Zo werd het in het begin van de jaren zestig duidelijk, dat
de twee Philips-zenders van 120 kW, die bijna 25 jaar
dienst hadden gedaan, moesten worden vernieuwd.
In opdracht van de NOZEMA leverde Philips/PTI twee
nieuwe zenders van 120 kW, welke in 1965 operationeel
werden.
In 1975 vond een wisseling van de programma's Hilver
sum I en II plaats: Hvs I in het vervolg op 1007 kHz en
Hvs II op 746 kHz.
Voorts werden de zendfrequenties conform de resultaten
van de planningsconferentie van Genève 1975 (zie hoofdstuk 23 ) op 22 november 1978 met 1 kHz verhoogd tot
resp. 747 kHz en 1008 kHz.
In de tweede helft van de jaren zeventig werd besloten tot
het bouwen van een geheel nieuw MG-zenderpark in Zui
delijk Flevoland, een project dat in 1980 gereed kwam (zie
hoofdstuk 24).
Hierdoor kwamen de twee 120 kW-zenders van Lopik vrij
voor het programma Hilversum III, dat sinds 1965 eerst
door de Jaarsveldzender met 20 kW op 1250 kHz werd
uitgestraald en vervolgens vanaf 1970 door de Marconizender van 20 kW te Lopik, waarvan in 1975 de frequentie
werd gewijzigd in 674 kHz. In overeenstemming met de
planning van Genève 1975 werd de frequentie in 1978 met
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1 kHz tot 675 kHz verhoogd. Deze zendfrequentie was
weliswaar oorspronkelijk voor de locatie Roermond ge
pland (zie subhoofd 23.9.2), doch na internationale coördinatie-activiteiten door de PTT kon deze frequentie voor
Lopik worden gebruikt.
De twee Lopikse 120 kW-zenders van PTI werden omge
zet voor bedrijf op 675 kHz (één zender in passieve reser
ve), zodat reeds in de zomer van 1980 het programma
Hilversum III met 120 kW kon worden uitgezonden.
Dit programma wordt overigens sinds 1 december 1985
'Radio 3' genoemd en is niet geheel landelijk 'dekkend',
hetgeen mede uit het volgende hoofdstuk kan worden ge
concludeerd. Een kwalitatief hoogwaardig en landelijk
verzorgend FM-netwerk heeft dit probleem inmiddels op
gelost.
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Foto 13. In 1965 werden de twee
Philips-zenders van Lopik ver
vangen door PTI-zenders van
120 k\N, die tol 1980 op de fre
quenties 747 kHz en 1008 kHz
de programma's Hilversum I en
II zouden uitzenden.
Op deze foto ziet men het instal
leren van de nieuzve zendappara
tuur.
(foto PTI, Hilversum)

19. Verzorgingsgebieden van de
120 kW-middengolfzenders te Lopik

In hoofdstuk 8 werden, zij het globaal, de verzorgingsge
bieden van de Nederlandse langegolfzenders behandeld.
Nu zal worden gekeken naar de gebieden die door de
twee 120 kW-middengolfzenders met de frequenties 746
kHz en 1007 kHz omstreeks 1950 werden verzorgd, maar
dan op een nauwkeuriger wijze.
Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een onderzoek en
meetcampagne, welke door PTT in het kader van de planningsvoorbereidingen voor de Conferentie van Genève
1975 in het jaar 1974 zijn verricht.
Met behulp van een mobiele zender van 1 kW, voorzien
van een zendmast van 45 m en werkend cp een frequentie
van 944 kHz alsmede een aantal meetwagens werden
door geheel Nederland veldsterkte-metingen gedaan.
Men verdeelde de kaart van Nederland in een meetraster,
bestaande uit blokken van steeds 25 x 25 km. Grote agglo
meraties zoals steden in de randstad werden met blokjes
van lxl km ingedeeld.
Men plaatste de zender eerst bij Dreumel in de buurt van
Nijmegen en liet door de meetwagens op de honderden
punten van het geografische raster de op dat punt heer
sende veldsterkte registreren.
Vervolgens bepaalde men de lijnen op de kaart, waar
steeds dezelfde veldsterkte werd gemeten, de z.g. equiveldsterkte-lijnen.
Duidelijk zal zijn dat de gemeten waarden mede werden
bepaald door de grondgolf en de bodemgeleiding ter
plaatse (zie Annex 1, afb. A-l).
Dezelfde proef werd genomen met een opstelplaats in de
Flevopolder, omgeving Emmeloord, met precies dezelfde
zender. Ook hieruit konden soortgelijke dia grammen worden afgeleid, echter met een ander verloop (andere bedekkingsgebieden).
Met deze Pi l -meetgegevens als basis en rekening houdend
met de bodemgeleiding van afb. Al, terwijl omrekeningsfactoren werden ontnomen aan CCIR-Recommandatie
368-4, konden de equi-veldsterktelijnen van de twee Lopik-zenders worden bepaald. Deze propagatiecurven
moesten wel worden gebruikt, omdat de voortplanting in
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Afbeelding 3. Nederlandse zenders op de middengolf volgens het plan Kopenhagen 1948 (situatie omstreeks 1950).
Enom = vrijwel grondgolfuerzorging overdag, zonder interferentie door buitenlandse zenders.
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principe voor elke frequentie anders is en alles moest wor
den gerelateerd aan de frequentie van 944 kHz van de
PTT-proefzender. Het is immers bekend dat de voortplan
ting, bij gelijkblijvend uitgestraald vermogen, toeneemt
naarmate de zendfrequentie lager wordt, als de bodemgeleiding even buiten beschouwing wordt gelaten. Hierme
de wordt tevens het grote bereik van langegolf-zenders
verklaard!
Het aldus berekende lijnenspel, afgeleid van de PTTproefzender, voor de 120 kW-Lopikzenders van 746 kHz
en 1007 kHz ziet men in afb. 3.
Hierbij is weer de nominale veldsterktewaarde van 7
mV/m of 77 dB.p.V/m aangehouden. Het grillige verloop
van de twee stippellijnen toont duidelijk de invloed van
de zandgronden, waar een slechte bodem geleiding heerst.
Zoals te verwachten was, reikte de zender van 746 kHz
verder dan die van 1007 kHz. De conclusie moet dan ook
worden getrokken dat de twee Lopikse 120 kW-zenders
ons land beslist onvoldoende bedekten. Immers, Gronin
gen, Drente, het overgrote deel van Overijssel, een deel
van Gelderland en delen van Limburg bleven verstoken
van een aanvaardbaar ontvangstsignaal.
Om hieraan tegemoet te komen, werkte er sinds 1950 een
drietal steunzenders op 1594 kHz met klein vermogen
(2,5-5 kW) in Hoogezand, Hengelo/Ov. en Hulsberg,
waarvan in afb. 3 de verzorgingsgebieden cirkelvormig
zijn aangegeven. Deze zenders ondersteunden het pro
gramma dat door de 1007 kHz-zender werd uitgestraald.
Nochtans kon geen volledige bedekking van Nederland
voor beide programma's Hilversum I en II worden be
reikt.
Pas na de in bedrijfstelling van de nieuwe 600 kW-Flevozenders in 1980, waarvan de equi-veldsterktelijnen zelfs
grotendeels buiten de grenzen bleken te liggen (hier niet
afgebeeld), kon van een volledige bedekking worden ge
sproken, zij het met uitzondering van Zuid-Limburg.
Sinds 1985 wordt dit gebied echter ook goed verzorgd
door twee hulpzenders van 10/20 kW, geplaatst in Huls
berg (zie hoofdstuk 25).
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20. Marconizender te Lopik
(1250 en 674 kHz)

Zoals reeds aangegeven in hoofdstuk 14, werd de functie
van de Jaarsveldse PTT-zender in 1970 overgenomen door
een nieuwe Marconizender van 2x10 kW, werkend op de
frequentie van 1250 kHz voor het programma Hilversum
m en opgesteld te Lopik.
Met ingang van 15 oktober 1973 werd de beperking om
alleen tot 18.00 uur uit te zenden opgeheven en kon Hil
versum III 'around the doek' ofwel gedurende het gehde
etmaal worden ontvangen.
Met de nieuwe planningsconferentie van 1975 in zicht,
terwijl tevens frequentieruimte voor de regionale zender
'STAD' - Amsterdam diende te worden geschapen, werd
de frequentie van de Marconizender per 1 maart 1975 van
1250 kHz naar 674 kHz (445 m) gebracht. Hierdoor be
hoorde tevens het storingsprobleem van (en door) de
Hongaarse zender Siofok Bszabad tot het verleden.
Deze frequentie werd in het kader van het Tlan Genève
1975' op 22 november 1978 met 1 kHz verhoogd tot 675
kHz.
Deze situatie duurde tot 1980, het jaar waarin het nieuwe
Flevozenderpark operationeel werd. De 'oude' Lopikzenders van 120 kW stralen sindsdien het programma Hilver
sum III op de middengolf uit.
Ook van de Lopikse Marconizender wordt nergens van
ontmanteling gesproken. Aangenomen wordt dat de zen
der voor noodsituaties ter beschikking staat.
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21. Regionale zenders Hoogezand,
Hengelo/Ov. en Hulsberg

De twee mobiele noodzenders van Beek en Hoogezand
zouden vanaf 1950 resp. 1954 gaan uitgroeien tot volwaar
dige, vast opgestelde zenders, die naast de regionale pro
gramma's ROZ en RON(O) ook nog Hilversum II (ter
ondersteuning van de Lopikzender 1007 kHz) en later
Hilversum III uitzonden.
Genoemde regionale programma's vielen overigens vanaf
1 maart 1947 onder de paraplu van de in 1947 opgerichte
NRU, zie de voetnoot aan het eind van hoofdstuk 15. Op
deze datum eindigde immers het mandaat van de RNIO.
Bovendien werd in de jaren 1948/49 onder druk van de
Twentenaren een zender in Hengelo/Ov. geplaatst, die
naast Hilversum II tevens een regionale inbreng in het
RON(0)-programma verzorgde.
Deze drie zenders (Beek werd later Hulsberg) zijn tot me
dio 1985 operationeel geweest, waarna hun regionale
functie werd overgenomen door hoog-kwalitatieve FMzenders.
Voor de frequentie 1594 kHz, waarvan het langst gebruik
werd gemaakt, zijn de globale verzorgingsgebieden aangegeven in afb. 3 bij hoofdstuk 19.
In het volgende zullen de diverse aspecten van Hooge
zand, Hengelo/Ov. en Beek/Hulsberg worden besproken.
21.1. Zender Hoogezand
De Mobiele Transmitting Company-zender (zie subhoofd
13.4) die inmiddels in een directiekeet was opgesteld,
werd op 26 augustus 1954 vervangen door een vast opge
stelde Stand ard-zender van 2,5 kW met een zendmast van
72 m hoogte.
De frequentie van 1594 kHz, conform het Plan Kopenha
gen 1948, bleef hierbij ongewijzigd. Uitgezonden werden
het RON-programma en Hilversum II.
Onder invloed van wat later 'Radio Oost7 zou gaan heten,
werd het regionale programma per 1955 'RONO' ge
noemd.
Genoemde Standard-zender werd per 8 juli 1962 vervan
gen door een 2,5 kW-zender van PTI.
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Foto 14. Met ziin hoogte van 72
m domineert ae zendmast het
dorpsbeeld van Hoogezand.
Het laatst gebruikt in combinatie
met een PTl-zender van 2J5 kW
op de frecjuentie 1395 kHz (215
m). De mast werd op 26 augus
tus 1954 geplaatst en per 1 mei
1985 vervangen door een FMzender, elders in Hoogezand.
(foto: PTT).
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Nadat op 22 november 1978 het plan Genève 1975 van
kracht werd, wijzigde men de frequentie in 1395 kHz (215
m), welke in feite voor Lopik was gepland, doch aldaar
nooit is toegepast.
Tevens werd nu het programma Hilversum III in plaats
van H-II uitgezonden.
Omdat sinds 1980 de nieuwe Flevozenders het Noord
oosten van Nederland afdoende verzorgden met de pro
gramma's Hilversum II en I (sinds 1985 Radio 1 en 5) en
de regionale programma's door FM-zenders waren over
genomen, kon Hoogezand op 1 mei 1985 na 31 jaar trou
we dienst buiten gebruik worden gesteld.
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21.2. Zender Hengelo/Ov.
Een groot aantal geïnteresseerden heeft zich reeds tegen
het einde van 1947 ingezet om te komen tot een eigen,
regionale zender, die later zou uitgroeien tot 'Radio Oost'.
De activiteiten van het comité 'Steunzender Twente' leid
den er toe, dat PTT op 16 april 1948 een omgebouwde
Duitse legerzender van slechts 75 W op experimentele ba
sis in bedrijf stelde op de frequentie 1222 kHz (245,5 m),
opgesteld op het voormalige KWF-fabrieksterrein in het
centrum van Hengelo.
Uitgezonden werd het RON-programma, dat werd gepro
duceerd in de studio Groningen, welke op 24 juni 1948
gereed kwam en tevens de mobiele zender Hoogezand
van signaal voorzag.
Per 1 april 1949 werd deze kleine zender vervangen door
een in Londen aangekochte 'Standard'-zender van 2,5 kW,
die conform het Plan Kopenhagen 1948 werd afgestemd
op 1594 kHz (188 m) en was aangesloten op een zelf stra
lende antennemast van ca 60 m hoogte.
Ondergebracht in het gebouwtje van de voormalige radiodistributie, gelegen aan de Kettingbrugweg nr.6, werd de
zender al spoedig 'Zender Kettingbrug' genoemd.
De officiële opening vond plaats op 27 mei 1949 door Mr.
J.Ae.J.H. van der Dussen, de burgemeester van Hengelo,
die later Regeringscommissaris voor de Omroep te Hil
versum zou worden.
Aangezien de eindbuizen niet meer leverbaar waren en de
bedrading zou moeten worden vernieuwd, werd de
Standard-zender op 12 september 1962 vervangen door
een PTI-zender van 5 kW, welke echter met een geredu
ceerd vermogen van 2,5 kW in bedrijf werd gesteld.
Uitgezonden werden de regionale RON-programma's en
de relay van de 1007 kHz-Lopikzender met Hilversum II.
Niet voorkomen kon worden dat Hengelo en Hoogezand,
met een onderlinge afstand van ca 100 km, elkaar in de
avonduren af en toe stoorden, omdat beide zenders op
1594 kHz werkten.
De planning van Kopenhagen 1948 liet echter geen andere
mogelijkheid open; OC-zenders met een hoger vermogen
dan 0,25 kW mochten uitsluitend van de frequentie 1594
kHz gebruik maken.
Deze, toch wel ongewenste situatie zou niettemin 25 jaar
blijven bestaan. Vooruitlopend op de planning van Genève 1975 werd de frequentie van Hengelo op 26 april 1975
van 1594 kHz gewijzigd in 890 kHz (die in dat Plan aan
Roermond zou worden toegewezen). Vanaf die datum
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Foto 15. De regionale zender
4Kettingbrug' van Hengelo/Oo.
met zijn 60 m hoge mast zond
hel RONO-programma en Hil
versum III uit.
Sinds september 1962 voorzien
van een 5 kW-PTI-zender, die
conform de planning van Genève
1975 op 1224 kHz £245 m) werd
afgestemd.
Vervangen door een FM-zender,
werd de zender na een operatio
nele periode van ,36 jaar buiten
bedrijf gesteld op 1 mei 1985.
(foto: PTT)

zond Hengelo de programma's van Hilversum III en
RONO uit, niet langer door Hoogezand gestoord. In het
kader van het Plan Genève 1975 werd op 22 november
1978 de frequentie met 1 kHz verhoogd tot 891 kHz.
Na de planning van Genève 1975 diende echter de 'Roermond'-frequentie van 891 kHz in elk geval voor Zuid-Nederland bestemd te blijven. Met het oog op de
toekomstige ondersteuning van Lopik door Hulsberg
(programma Radio 5) werd Hengelo daarom in 1979 op
1224 kHz (245 m) afgestemd.
Dit was in elk geval een 'Noordoostelijke' frequentie, om
dat Genève 1975 die voor Assen had bestemd.
Vanaf 1980 werd de zender Hengelo, net als Hoogezand,
overbodig omdat FM-zenders de uitzendingen van Hil
versum III en RONO overnamen, terwijl Flevoland een
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goede verzorging met Hilversum I en II garandeerde (per
1985 werd dit Radio 5 en Radio 1).
Toen de zender Hengelo per 1 mei 1985 uit bedrijf werd
genomen, werd een operationele periode van 36 jaar afge
sloten.

21.3. Zender Hulsberg (tot 1985)
Hoe het de mobiele zender Beek verging, die aanvankelijk
in Ruinerwold dienst deed als 'Herrijzend Nederland',
werd in subhoofd 13.3 uitvoerig toegelicht.
Na vier jaar operationele dienst kon het mobiele gebeuren
op 17 mei 1949 worden gestaakt en de zender worden
verplaatst naar Hulsberg, waar de stroomverzorging tijde
lijk werd verzorgd door een Diesel-generator. De zendfre
quentie bleef gehandhaafd op 1366 kHz en ook hier werd
een zelfstralende mast van 50 m hoogte opgesteld.
Inmiddels werd in Hulsberg een zendergebouw opge
richt, waarin de CWP-zender van 2 kW werd geïnstal
leerd die in 1945 in Den Haag en in 1946 te Jaarsveld
dienst had gedaan (subhoofd 13.2 en hoofdstuk 14).
Deze kleine zender werd per mei 1950 in bedrijf gesteld
en bleef tot 15 maart 1957 operationeel, toen hij werd ver
vangen door een 5 kW-Philips-zender (type SOZ 348),
welke tijdelijk werd ingesteld op 2,5 kW. Een nieuwe zelf
stralende antennemast van ca 101 m hoogte completeerde
het zenderpark Hulsberg.
Conform het Plan Kopenhagen 1948 werd de frequentie
van de 'mobiele' zender in maart 1950 gewijzigd in 1594
kHz (188 m, de gelden OC-band). Ook de CWP- en de
Philips-zender werkten op die frequentie.
Hulsberg ondersteunde de Lopikzender 1007 kHz met het
programma Hilversum II en straalde tevens het regionale
ROZ-programma uit.
Net als Hoogezand en Hengelo verliet ook Hulsberg de
druk bezette OC-frequentie 1594 kHz, mede omdat die bij
de planning van 1975 zou vervallen. Per 30 april 1975
werd de zender omgestemd naar 1493 kHz (201 m), overi
gens een frequentie die niet in de Geneefse planning zou
voorkomen en dus 'out-of-plan' was!
Vanaf die datum werden de programma's Hilversum III
en ROZ uitgestraald.
Wèl werd in 1978 de frequentie conform het Plan Genève
1975 met 1 kHz tot 1494 kHz verhoogd, maar de 'out-ofplan' - situatie zou pas in 1979 worden beëindigd, toen de
85

Foto 16. In het vlooiende Zuidlimburgse landscnap staat de 101
m hoge zendmast van Hulsberg.
Een 2,5 kW-Philips-zender ver
zorgde hier sinds 1957 de ROZprogramma's en Hilversum II
(vanaf 1975 Hilversum III).
De zender heeft gewerkt op 1594,
1493 en 891 kHz.
De regionale uitzendingen zijn
per 1 mei 1985 door FM-zenders
overgenomen. Sindsdien werken
in Hulsberg twee Pye-zenders
van 20 kW op de frequenties 891
en 1251 kHz ter ondersteuning
van het zenderpark Flevoland
(Radio 1 en 5).
(foto: PTT)

zender werd omgestemd naar 891 kHz, een frequentie die
in datzelfde jaar door Hengelo werd verlaten (zie 21.2).
Tot 1 mei 1985 bleef deze zender Hulsberg de program
ma's Hilversum III en ROZ uitzenden en werd toen bui
ten bedrijf gesteld.
FM-zenders namen het bedrijf over en twee nieuwe 20
kW-zenders te Hulsberg zagen het licht: Radio 5 op 891
kHz (ondersteuning van Flevoland 1008 kHz) en Radio 1
op 1251 kHz (ondersteuning van Flevoland 747 kHz), zie
hoofdstuk 25.
Een woelige historie van 40 jaar, begonnen te Ruinerwold
in 1945, werd hiermede afgesloten.
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22. Lokale Radiozender 'STAD'
(Amsterdam)

In het begin van de jaren zeventig gingen in Amsterdam
en omgeving stemmen op om te komen tot een lokale,
stedelijke omroep, hetgeen leidde tot het oprichten van de
'Stichting Amsterdamse Draadloze Omroep", kortweg
'STAD' genoemd.
Per 4 september 1974 werd aan deze stichting een zend
vergunning op experimentele basis verstrekt, strikt be-

Foto 17. Zendmast van de lokale
radiozender 'STAD' - Amster
dam.
De Marconizender van 1 kW
straalde uit op een frequentie van
1250 kHz (240 m), programma
Hilversum III met enkele uren
stedelijke informatie.
Operationeel van 5 januari 1976
tot in 1979, nadien werd het be
drijf door een FM-zender over
genomen
(thans
Radio
Noord-Holland). (foto: PTT)
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doeld voor lokale radio-uitzendingen. Daartoe plaatste
PTT een Marconizender van 1 kW, welke uitstraalde op de
frequentie van 1250 kHz (240 m). Van deze frequentie kon
gebruik worden gemaakt, omdat de Lopikse Marconizen
der voor het programma Hilversum III in 1975 van 1250
kHz naar 674 kHz was verhuisd.
De eerste uitzending van de STAD-zender vond plaats op
5 januari 1976. Allengs werd volgens een vast uitzend
schema gewerkt, waarbij enkele uren per dag stedelijk
nieuws e.d. werden uitgezonden. Voor de resterende uren
werd het programma Hilversum III overgenomen.
Deze situatie duurde tot 1979, toen aan STAD een FM-frequentie werd toegewezen, waardoor men in staat was om
programma's met hoge geluidskwaliteit uit te zenden,
ook in de zo gewenste stereo-transmissie.
STAD is inmiddels opgegaan in de regionale 'Radio
Noord-Holland', welk netwerk gebruik bleef maken van
de studiofaciliteiten te Amsterdam.
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23. LG/MG-Planningsconferentie te
Genève, 1974/75

Ongeveer twee decennia na het in werking treden van het
Plan Kopenhagen 1948 was het aantal g estoorde zenders
op midden- en lange golf, dat bij de ITU door vele landen
van de Europese Omroepzone en aanliggende gebieden
werd aangemeld, dusdanig gestegen dat van diverse zij
den stemmen opgingen om te komen tot het houden van
een nieuwe planningsconferentie.
Niet alleen bleek het aantal zenders dat in beide banden
operationeel was in het begin van de jaren zeventig, sinds
1950 bijna te zijn verdrievoudigd, maar niet minder dan
64% daarvan gebruikte zendfrequenties in de middengolf,
die afweken van de Kopenhaagse planning!
Ook in de langegolf werd de toestand langzamerhand on
houdbaar met ca 45% 'illegaal' bezette frequenties. Boven
dien werkten vele zenders met veel hogere vermogens
dan volgens 'Kopenhagen 1948' was geoorloofd.
Voor landen die zich, zoals Nederland, strikt hadden ge
houden aan de regels van het Verdrag van Kopenhagen,
werd het welhaast onmogelijk om hun luisteraars een ac
ceptabele radio-ontvangst te garanderen.
Voor de Afrikaanse staten, waarvan een groot deel na de
Tweede Wereldoorlog zijn onafhankelijkheid verwierf en
toen zelf zijn zenderindeling wenste te maken, werd reeds
in 1966 een LG/MG-planningsconferentie te Genève ge
houden.
Deze landen zagen zich thans echter door de veelheid van
sterke zenders in de aanliggende gebieden van Europa en
het Nabije Oosten belemmerd in het realiseren van de
planningsresultaten van 1966. Daarom vroeg ook Afrika
omstreeks 1970 om een nieuwe planningsconferentie.
Ook andere omroepzones gingen echter onder het storingseuvel gebukt, zodat de ITU in 1972 besloot de confe
rentie te houden voor de continenten Europa, Afrika, Azië
en Australië/Oceanië (Noord- en Zuid-Amerika zouden
op een later tijdstip een nieuwe planning vaststellen). Zo
doende werd het geen wereldconferentie, maar een regio
nale, de 'Regional Administrative Radio Conference'
(RARC-LF/MF), te houden in Genève.
Als gevolg van het grote aantal te plannen zenders en de
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complexe situaties in de overgangsgebieden tussen de
verschillende zones, werd in 1973 besloten om de confe
rentie in twee delen te splitsen.
De eerste deelconferentie, te houden in 1974, diende de
technische plannings-parameters vast te stellen die als uit
gangspunten zouden worden gebruikt voor het tweede
deel, te houden in 1975, waar de werkelijke frequentieplanning zou plaats vinden.
De uiterst ongewenste zendersituatie op midden- en lan
gegolf in de Europese omroepzone vóór de conferentie
wordt door de afbeeldingen 4 en 5 verduidelijkt. De mid
delste kolom van afb. 4 geeft de operationele situatie per 1
mei 1978, waaruit blijkt dat in de 121 ter beschikking
staande middengolfkanalen slechts 235 van de 649 zen
ders op frequenties conform het Plan Kopenhagen 1948
werkten. 414 zenders weken in dit opzicht dus af van het
Plan, zijnde 64% (!).
Op de langegolf, die 15 kanalen bevat, werkten 17 zenders
volgens 'Kopenhagen', terwijl 14 zenders ofwel 45% een
afwijkende frequentie bezetten.
Het totaal aantal zenders op midden- en langegolf dat in
overeenstemming met het Kopenhaagse Plan werkte, be
droeg 252 (37%).
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"zee itfnalert".

Afbeelding 4. Getalsmatige ver
gelijking van het aantal zenders
op midden- en langegolf, vlak
vóór en 9 jaar ni hel in werking
treden van het Plan Genève
1975.
Duidelijk wordt dat deze herplanning bepaald geen luxe en
zelfs broodnodig was. De sterke
daling van het totaal aantal zen
ders dat van de planning afwijkt
(van 63 % naar 13,5 %) heeft
tot een dramatische afname van
de onderlinge interferentie geleid,
o.a. door de thans uniforme kanaalspatie van 9 kHz.
(zie ook afb. 5)

Afbeelding 5. Aantal zenders,
operationeel op lange- en mid
dengolf, conform resp. afwijkend
van de Planningsconferenties
Kopenhagen 1948 en Genève
19/5 (Europese Omroepzone).
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Daarentegen weken in totaal 428 zenders (63%) van deze
planning af! Een kritische herplanning van beide banden
was derhalve geen luxe, maar uiterst noodzakelijk gewor
den.
In het bovenste gedeelte van afb. 5 wordt een en ander
nog eens in de vorm van een 'thermometer' voorgesteld,
eveneens geldend voor de situatie van mei 1978, juist voor
de planning van Genève van kracht werd. De gearceerde
kolomhoogten geven de aantallen zenders weer, die toen
in afwijking van 'Kopenhagen' operationeel waren.
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23.1. Internationale en Nationale voorbereiding
op het eerste conferentiedeel
Door de ITU werd de opgave voor de conferentie 1974 als
volgt geformuleerd:
Het voorbereiden van technische en operationele normen, welke
als basis zullen dienen voor een frequentie-toewijzingsplan dat
door het tweede conferentiedeel zal worden opgesteld, daarbij
rekening houdend met de volgende aspecten:
a.
b.
c.
d.
e.

Propagatiecondities
Modulatietype en kanaalafstand (spatie)
De in acht te nemen protectieverhoudingen
Zendantenne-karakteristieken en zendervermogens
Planningsmethoden

Voor dergelijke conferenties van 'groot formaat7 dient men
zich goed en vooral tijdig voor te bereiden. Niet alleen
met het oog op de eigen wensen inzake het aantal natio
nale zenders van klein en groot vermogen, die in hoofd
zaak vanuit omroepkringen werden geformuleerd, maar
tevens moest rekening worden gehouden met soortgelijke
wensen van andere landen. Anders dan bij een FM-planningsconferentie betekende dit een intensief vooroverleg
met vele Europese landen en niet alleen de aan ons land
aangrenzende naties, zulks als gevolg van de grote reik
wijdte van midden- en langegolfzenders!
Op internationaal niveau werd de conferentie met zeer
grote intensiteit in verschillende organisaties voorbereid.
Vooral de diepgaande studies door de omroepen van
West-Europa in het kader van de EBU hebben in belangrij
ke mate bijgedragen tot het formeren van de nationale
wensenpaketten en aanbevelingen door het CCIR, die als
basisgegevens voor de conferentie konden dienen.
Bovendien had de EBU een belangrijke inbreng bij drie
ITU-symposia, die ter voorbereiding van de conferentie
voor de ontwikkelingslanden werden georganiseerd.
Inzake de planningsmethoden en de te hanteren techni
sche parameters werd door de EBU een visie ontwikkeld
die het mogelijk maakte, zelfs bij een geringe uitbreiding
van het aantal zenders in het congestiegebied van Europa,
een plan op te stellen dat aanzienlijke verbeteringen in
zou houden ten aanzien van de reikwijdte van zenders en
ongestoorde ontvangst. Deze door de EBU ontwikkelde
visie werd nadien door de in CEPT-verband georganiseer
de PTT-administraties van West-Europa grotendeels over
genomen, ook door de Nederlandse PTT.
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Vrijwel op de valreep van de conferentie werd nog als
laatste CEPT-voorbereiding een bijeenkomst gehouden
van de werkgroep 'Radiocommunications'. Was uit eerder
CEPT-overieg de indruk ontstaan dat de West-Europese
landen het vrijwel met elkaar eens waren, tijdens die laat
ste vergadering bleek dat moest worden gevreesd voor
een aantal ingrijpende controversen, zodat helaas niet kon
worden gesproken van een eensluidend standpunt.
Op 14 november 1972 werd reeds een Nationale Voorbereidings Commissie geformeerd, twee jaar vóór de aan
vang van het eerste conferentiegedeelte.
Deze commissie werd geleid door Ir. F. Maarleveld (Beleidsadviseur Radiocommunicatie PTT) en was samenge
steld uit 14 leden, namelijk 7 van PTT, 2 van NOS, 1 van
RNWO, 2 van CRM, 1 van Philips en 1 van het Ministerie
van Defensie.
De deelname van de Wereldomroep in deze commissie
(en later aan de conferentie) wordt verklaard door de inte
resse die daar bestond voor een eventuele LG-zender!
Zonder nu in alle details te treden, zij vermeld dat door de
Nationale Voorbereidings Commissie de volgende streef
waarden, resp. aanbevelingen werden vastgesteld:
- Een aanbeveling van de EBU volgende, lijkt het attrac
tief om uit technische en frequentie-economische over
wegingen een gedeelte van de middengolf in te delen
met een zeer lage beschermde veldsterkte, waardoor
onder nachtcondities 'skywave'-ontvangst mogelijk
wordt.
Dit betekent een frequentiegebied met zenders die el
kaar zo weinig mogelijk storen. De Enom van 77
dB.nV/m kan hierbij als leidraad fungeren (zie Annex
1).
- De protectieverhouding (stoomiveau t.o.v. het gewenste
signaal) zou bij grond golfontvangst op ten minste 30 dB
moeten worden gesteld, dus een factor 32 verschil in
signaalsterkte. Bij skywave-ontvangst zou dit 27 dB of
een factor 22 moeten zijn.
- De planning zou moeten plaats vinden op basis van de
propagatiecondities, zoals die in de nacht optreden.
Overdag zullen dan, wegens het ontbreken van storin
gen door andere zenders, de verzorgingsgebieden gro
ter zijn dan tijdens de avond- en nachturen.
- in plaats van de huidige kanalen voor 'Onde Commu
ne' is er behoefte aan enkele frequenties met een relatief
hoge, minimaal te beschermen veldsterkte. Deze fre
quenties zouden kunnen worden gebruikt voor zenders
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met klein vermogen (0,5 -1 kW) voor omroep in stede
lijke centra (LPC's).
- Zowel de bandbreedte die door een zender per kanaal
in beslag wordt genomen alsook het frequentieraster
(de kanaalspatie) zouden met succes op 8 kHz kunnen
worden gesteld, waardoor b.v. in de middengolf 14 ka
nalen extra kunnen worden verkregen. Door tevens de
draaggolffrequenties van de zenders vast te leggen op
een geheel veelvoud van 8 kHz en voor de middenfrequentie van de ontvangers eveneens n.8 kHz te kiezen,
zal het ontstaan van hinderlijke intermodulatiefrequenties grotendeels worden vermeden. Een ander voordeel
van deze keuze (die onverkort geldt indien niet 8 kHz,
maar b.v. 9 of 10 kHz wordt genomen) is, dat de oscillatorfrequenties van de ontvanger op eenvoudige wijze
door frequentiesynthese kunnen worden verkregen,
waardoor het ontwerpen van digitaal afstembare ont
vangers eenvoudig wordt. In elk geval moet worden
gestreefd naar een geheel veelvoud van de kanaalspatie
voor de hier genoemde functie-grootheden in beide
banden. 8 kHz heeft hierbij de voorkeur.
- Gelet op de huidige technische ontwikkelingen werd
het thans niet opportuun geacht om voorstellen in te
dienen voor de introductie van andere zendsystemen,
zoals b.v. een enkelzijbandsysteem in de LG/MG-banden.
Dergelijke smalbandige systemen bieden zeker voorde
len, zoals b.v. de mogelijkheid om meer zenders in een
bepaald bandgedeelte onder te brengen, terwijl de storingskans aan ontvangzijde wordt verminderd, doch
voor omroepuitzendingen (anders dan in de kortegolf)
achtte men de tijd nog niet rijp.
- Categoriale indelingen van de banden naar vermogen
kan worden overwogen, b.v. landelijke, provinciale en
stedelijke verzorging.
- Uitgaande van een volledige bedekking van ons land en
bij het hanteren van de thans vigerende technische pa
rameters (conform de voorstellen van de EBU) moeten
voor Nederland in de middengolf twee zendernetten als
maximaal haalbaar worden geacht. Een derde volledige
bedekking kan alleen op een frequentie in de langegolf
worden gerealiseerd.
- Voor elk te verzorgen gebied zal bij de planning worden
uitgegaan van een centraal gelegen zenderlokatie,
waarbij gebruik zal worden gemaakt van rondstraalantennes.
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- Reeds thans is duidelijk dat voor het uiterste Noordoos
ten en Zuid-Limburg aanvullende zendfadliteiten no
dig zullen zijn. Overwogen kan worden dit te realiseren
met behulp van z.g. gesynchroniseerde zenders.
- De oppervlakte van Nederland bedraagt ca 45000 km2.
Uit verzorgingstechnische overwegingen zou bij het
claimen van zendfrequenties in de midden- en langegolf bij voorkeur kunnen worden uitgegaan van 125000
km2, zijnde het werkelijke oppervlak, vermeerderd met
het Nederlandse Continentale Plat.
23.2. Organisatie, verloop en resultaten van het
eerste conferentiedeel (1974)
De Nederlandse delegatie, samengesteld uit leden van de
Nationale Voorbereidingscommissie en benoemd door de
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, telde 13 deel
nemers. Hoofd van de delegatie was de heer Ir.B.J. Bakker,
Hoofddirecteur Telecommunicatie der PTT.
Namens de PTT werden 5 leden afgevaardigd, nog eens 5
waren afkomstig van de NOS (waaronder auteur), 2 leden
werden door de RNWO en 1 deelnemer door de firma
Philips ter beschikking gesteld.
Deze eerste zitting vond plaats in Genève van 7 t/m 25
oktober 1974 (drie weken). Het totaal aantal deelnemers
bedroeg 384, waarvan 348 gedelegeerden en adviseurs af
komstig waren uit 87 lidstaten van de ITU. De resterende
36 deelnemers werden gevormd door waarnemers van
Brazilië en een aantal internationale organisaties, waaron
der de EBU.
Tot voorzitter van de conferentie werd de heer F. Locher
gekozen, het Hoofd van de Zwitserse delegatie.
Zeven commissies werden ingesteld, waarvan voor het
werk van onze delegatie het meest belangrijk waren:
Commissie 4
Commissie 5
Commissie 6

(Technische normen en criteria)
(Planningsmethoden)
(Ontwerp van een formulier voor frequentie-aanvragen, bestemd voor het tweede
conferentiedeel in 1975)

Nederland heeft intensief in deze commissies en in de
daaruit gevormde werk- en subgroepen geparticipeerd in
totaal 20 vergaderingen (de ad-hoc-bijeenkomsten niet
meegerekend).
In 10 plenaire zittingen passeerden 202 documenten de
revue, waarvan er een veertigtal uit bijdragen bestond die
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reeds vóór de conferentie door diverse (meest Europese)
landen waren ingediend.
Reeds kort na de aanvang van de conferentie bleek dat de
resultaten die men wenste te behalen (overigens pas bij de
tweede zitting in 1975), van grote nationaal-politieke bete
kenis waren voor vrijwel alle deelnemende staten. Dit uitte zich zeer snel in scherpe tegenstellingen en
groepsvorming van landen, zoals de West-Europese
CEPT-groep, Oost-Europa, Afrika, de Arabische staten en
Australië/Oceanië, resulterend in een regelrechte blok
vorming. Voor de Voorzitter waarlijk geen gemakkelijke
opgave! Vooral tussen Europa enerzijds en Afrika met
Azië anderzijds ontstonden diepgaande meningsverschil
len inzake de benadering van de opgave, die moesten lei
den tot algemeen acceptabele plannings-grootheden.
Daar kwam nog bij, dat de eerder gemelde controversen
binnen de CEPT die nog vóór de aanvang van de confe
rentie optraden, zich tijdens de zitting onverkort hebben
voortgezet. Ook mede hierdoor werd door West-Europa
niet één front gevormd. Individuele belangen liet men
prevaleren, waardoor de onderhandelingen zeer vaak een
stroef verloop kregen.
Deze opstelling heeft de Europese zaak zeker geen goed
gedaan!
Ruwweg kunnen de standpunten van de aldus gevormde
blokken als volgt worden weergegeven, met name bij de
aanvang van de conferentie:
De CEPT-landen wensten door een systematische plan
ning, welke een drastische herschikking ten opzichte van
de huidige situatie inhield, in Europa en aanliggende ge
bieden meer reële omroepmogelijkheden te creëren. Mede
om enige uitbreiding in de toekomst mogelijk te maken,
werd een nauwere kanaalspatie dan de bestaande voorge
staan, n.1. 8 kHz in plaats van 9 kHz en een herplanning
van beide banden naar reikwijdte-categorieën van de zen
ders bepleit.
De Oost-Europese landen waren wel bereid tot enige her
planning, met name om te ontkomen aan de hinderlijke
interferentie die werd veroorzaakt door een afwijkende
kanaalspatie in Azië, n.1. 10 kHz. Uit economische over
wegingen hadden deze landen overigens weinig tot geen
behoefte aan een rigoureuze herplanning en zeker niet ten
aanzien van bestaande zenders met hoog vermogen.
De Afrikaanse staten wensten, nadat de speciaal voor hun
continent gehouden conferentie van Genève 1966 in de
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praktijk een mislukking is gebleken, in ieder geval nu hun
mogelijkheden zien vastgelegd.
Het aantal Afrikaanse zenders dat conform die conferentie
inmiddels operationeel werd, was in feite betrekkelijk ge
ring.
Japan, dat van de Aziatische landen op omroeptechnisch
gebied het meest ontwikkeld is en wereldwijde massaproducent van goedkope ontvangers, zou redelijkerwijs het
meest gebaat zijn geweest bij de door West-Europa voor
gestelde normen. Om waarschijnlijk politieke redenen
steunde Japan echter de standpunten van overig Azië in
sterke mate.
Een grote groep van Zuidoost-Aziatische staten is voor
massacommunicatie uitsluitend aangewezen op het ge
bruik van MG-geluidsomroep. Hun economische positie
laat het installeren van uitgebreide FM-netwerken niet
toe, zodat zij voor hun MG-zenders een zekere mate van
kwaliteit eisten en derhalve vasthielden aan een kanaalspatie van 10 kHz.
Bovendien kunnen die landen, net als vele Afrikaanse sta
ten in de tropische zone, om klimatologische redenen (on
weer!) vrijwel geen nuttig gebruik maken van langegolftransmissie voor omroep.
Deze, politiek overbewuste landen waren gezien de finan
ciële consequenties in feite niet bereid om ingrijpende wij
zigingen in bestaande zenders aan te brengen.
Australië en Nieuw-Zeeland, hoewel in principe de zaak
van hun Regio ondersteunend, worden door hun excentri
sche geografische ligging (elektromagnetisch vrijwel ge
ïsoleerd) weinig beïnvloed door het MG-gebeuren in de
rest van de wereld. Zij prefereerden dan ook een kanaalspatie van 10 kHz voor enige kwaliteitsontvangst.
Een groep van Arabische staten speelde een geheel aparte
rol op deze conferentie. Door hun geografische ligging
vormen zij als het ware een band tussen geheel Europa,
Afrika en Azië. Deze landen hadden in de laatste tien jaar
vóór de conferentie vrij veel zenders van groot vermogen
geïnstalleerd en beïnvloedden (stoorden) daardoor als
enigen alle andere delen van voomoemde continenten.
Deze landen waren zeer duidelijk uit op het bepalen van
politieke successen in het nadeel van Europa!
Wat de internationale organisaties betrof, die de stand
punten van de genoemde landsgroepen uitdroegen, nam
de EBU wel een zeer bijzondere positie in. Zo zijn b.v.
Tunesië en Algerije daarvan volwaardig lid, terwijl een
aantal landen buiten Europa 'Associated Member' zijn en
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daardoor directe toegang hadden tot de binnen de EBU
ontwikkelde ideeën. Japan is hiervan een treffend voor
beeld.
De EBU had dan ook verreweg het meest baanbrekende
(technische) werk gedaan en daarvan uitstekende docu
mentatie geleverd.
Het moet echter voor de niet-Europese gedelegeerden een
enigszins merkwaardige gewaarwording zijn geweest, dat
gedurende de eerste helft van de conferentie de CEPTstandpunten werden verdedigd door de EBU, die immers
de status van 'waarnemer' had. De inbreng van de WestEuropese landen zelf is veel te weinig dominerend ge
weest.
Gezien de twijfelachtige 'eenheid' van de CEPT-landen,
zowel vóór als tijdens de conferentie, zou men zich kun
nen afvragen of het feit dat men de verdediging van
standpunten in zo grote mate aan de EBU overliet, niet
werd ingegeven door de eigen wens om grotere vrijheid
van handelen te hebben.
Bij vele landen buiten Europa vierde de politiek hoogtij,
was het planningstechnisch inzicht beperkt, evenals hun
financiële situatie en ontbrak de echte wil om tot een voor
elk land verbeterd omroepklimaat te komen. Het moet
dan ook een misrekening worden genoemd dat de CEPTlanden, die met behulp van de EBU-activiteiten tot in de
kleinste technische details op de conferentie waren voor
bereid, zich onvoldoende in dit (achteraf evidente) politie
ke aspect hadden verdiept.
De meest belangrijke resultaten van de eerste zitting waren:
a. Rekening zal worden gehouden met de zender-behoeften van de z.g. ontwikkelingslanden, waarbij een grote
rol speelt dat zij niet allen beschikken over FM-zendernetten. Deze landen zijn in hoge mate voor radio-omroep aangewezen op de lange- en middengolf, alsook
op de specifiek voor de tropen bestemde omroepband.
b. Frequentieverschuivingen (in 1975) van reeds in bedrijf
zijnde zenders zullen tot een minimum worden be
perkt.
c. Voor zover dat mogelijk zal blijken, zal handhaving en
wellicht verbetering van de verzorging door bestaande
omroepzenders worden nagestreefd (omdat, zoals ver
derop blijkt, de Europese voorstellen voor een kleinere
kanaalspatie van 8 kHz niet zijn aanvaard, werd dit
beoogde doel in Europa praktisch onmogelijk).
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Afbeelding 6. Kanaalindelingen
van de lange- en middengolfbanden in het Plan Kopenhage 1948.
Op basis van een maximale mo
dulatiefrequentie van 4,5 kHz
blijkt het gebruiksspectrum t.o.v.
de beschikbare LG-band te zijn
verschoven, terwijl bij de M.Gband zelfs van overlapping spra
ke is. Pas in 19/9 zou dit
onjuiste bandgebruik via een her
schikking van de kanalen door de
Conferentie van 1975 worden opgehevenf zie afb.7).
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d. Gebaseerd op een theoretisch netwerk zal een plan voor
een nieuwe kanaalverdeling worden ontworpen.
e. Enkele kanalen in het nieuwe plan zullen worden gere
serveerd voor zenders met klein vermogen (kleiner of
gelijk aan 1 kW), de z.g. LPCs, eventueel met gebruik
van gerichte antennesysternen.
Deze zenders zijn bedoeld voor de verzorging van ste
delijke gebieden.
f. Een vermindering van het aantal benodigde kanalen
zou wellicht kunnen worden bereikt door gebruik te
maken van gesynchroniseerde zenders.
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g. Voor Europa zal bij de planning een veldsterkte E nom
van 77 dB.pV/m worden gehanteerd als minimum
waarde om een bevredigende ontvangst mogelijk te
maken.
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Afbeelding 7. Kanaalindelingen
van de LG- en MG-banden vol
gens het -plan Genèue 1975.
Afb. a en c laten de herschikkin
gen van de kanalen en draaggolven op basis van 9 kHz zien,
zoals in 1975 bepaald.
Afb. b en d tonen de nieuwe
bandgrenzen, die door de
WARC-1979 zijn vastgesteld,
waardoor het onjuiste bandge
bruik van "Kopenhagen 1948"
tot het verleden behoort.

h. Voor zenders in hetzelfde kanaal (co-channelbedrijf) zal
voor grond golfverzorging tijdens de daguren een protectiewaarde van 30 dB (32 x) worden gehanteerd. Ge
durende de nachtelijke uren zal met een waarde van 27
dB (22 x) worden gerekend, geldend voor verzorging
door de ruimtegolf (skywave).
i. De conferentie sprak de wens uit om op de eerstkomen
de World Administrative Radio Conference, die in 1979
te Genève zal worden gehouden, de frequentietabel zodanig te wijzigen dat het toewijzen van een band aan
meerdere diensten (dus meer dan alleen omroep) wordt
beëindigd. Voorts zouden de bandgrenzen van de lan
ge- en middengolf moeten worden aangepast aan de in
1975 te kiezen kanaalspatie, zulks ter verkrijging van
een optimaal frequentiegebruik (zie afb. 7).
Na langdurige en moeizame onderhandelingen werd te
gen het einde van de conferentie overeenstemming bereikt
over het kanaalraster (de spatie), dat tijdens de planningsconferentie van 1975 zal worden gehanteerd.
Ondanks de door Europese bijdragen aangetoonde voor
delen inzake een optimale zenderplanning (ook wat de te
bereiken kwaliteit aangaat!) bij toepassing van kanaalspa
tie van 8 kHz, bleek dit voor de landen uit Azië, Afrika en
Oost-Europa niet acceptabel (zie sub. c).
Gekozen werd voor een uniform raster van 9 kHz, het
geen althans ten opzichte van het huidige Kopenhaagse
plan voor Europa een verlies van één MG-kanaal bete
kent, n.1.120 in plaats van 121 kanalen.
Met een spatie van 8 kHz zou een winst van 14 kanalen
zijn bereikt!
De afgevaardigden van genoemde landen beriepen zich
niet alleen op de hoge kosten die het aanpassen van hun
zenders aan een 8 kHz-spatie met zich zou meebrengen,
doch maakten bovendien de opmerking dat West-Europa
beslist al niet slecht bedeeld was, omdat het zich reeds
ruime en kostbare FM- en TV-voorzieningen voor massa
communicatie kon veroorloven.
Overigens werd dit compromis van 9 kHz door de CEPTlanden uitsluitend aanvaard op voorwaarde dat tijdens de
conferentie van 1975 ook nog de mogelijkheid van een
andere kanaalspatie (dan 9 kHz) in beschouwing zou wor
den genomen, indien een meerderheid van de alsdan aan
wezige landen tot de conclusie zou komen dat op basis
van 9 kHz toch geen acceptabele planning mogelijk is (dit
bleek in 1975 een vrome wens te zijn geweest: de spatie
bleef 9 kHz!).
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V.

Foto IS. Het Centre International de Conference d Genève (CICC), waar sinds 1974 alle ITU-conferenties worden
gehouden.
(foto: jaeger, Bernex/Genève)

De kanaalfrequenties zullen in de middengolf tevens ge
hele veelvouden van de kanaalspatie zijn, een voorwaarde
die ondermeer tot verbetering van de ontvanger-constructie kan leiden, zoals ook reeds door de Nederlandse Voorbereidings Commissie werd vastgesteld.
Een dergelijk principe zou ook voor de langegolf attractief
zijn, maar is vooralsnog niet te realiseren in verband met
andere diensten dan radio-omroep (lucht- en maritieme
navigatie), die met name in het gebied van 255-285 kHz
vooralsnog met gelijke rechten mogen opereren (zie sub i).
Voor het indienen van de wensen voor de planning \van
1975 werd een speciaal aanvraagformulier ontwikk eld
(commissie 6). Deze aanvragen, steeds één zender per for
mulier, dienden vóór 1 juni 1975 door de (PTT-) admini
straties bij de ITU te zijn ingediend, om door de computer
te worden verwerkt.
23.3. Conclusie en nabeschouwing van de eerste
zitting 1974
Vastgesteld moet worden dat West-Europa (CEPT en
EBUJ in politiek/tactisch opzicht, op zijn minst gezegd,
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minder goed was voorbereid op dit deel van de conferen
tie dan Azië, Afrika, Oost-Europa en het Nabije Oosten.
Het West- Europese standpunt werd door compromissen
duidelijk verzwakt, intern gezien reeds vóór aanvang van
de conferentie.
Vrijwel geen enkel criterium voor frequentieplanning, dat
door liet Westen' werd voorbereid, is door de conferentie
overgenomen.
Wensten de meeste Europese landen (CEPT) verregaande
wijzigingen van de huidige situatie door middel van een
systematische planning, met name de Aziatische en Afri
kaanse staten boden hiertegen hevig verzet.
Het 8 kHz-voorstel ging roemloos ten onder, het EBUvoorstel om een deel van de middengolf te bestemmen
voor een zeer lage beschermde veldsterkte werd niet aan
vaard en een categoriale bandindeling naar vermogen
vond evenmin genade.
Mede onder druk van de ontwikkelingslanden werd zelfs
het planningsprincipe aanvaard dat frequentieverschuivingen van in dienst zijnde zenders tot een minimum be
perkt zouden blijven!
De vrees is daardoor gerechtvaardigd dat de vele, onge
oorloofde afwijkingen van de regels, zoals gesteld in het
Verdrag van Kopenhagen 1948 (afwijkend frequentiegebruik en te hoge vermogens), waaraan vele landen zich
thans bezondigen, in 1975 zullen worden gelegaliseerd.
Tot op heden heeft Nederland zich steeds strikt aan die
regels gehouden, doch de vele negatieve resultaten van
dit eerste conferentiedeel nopen nu tot het wijzigen van
onze houding. Ook Nederland zal trachten om zijn wen
senpakket voor 1975 te relateren aan 'bestaand' frequentiegebruik, om zodoende zijn positie te versterken.
Het inpassen van nieuwe zenders, zoals o.a. door Neder
land wordt voorgestaan, wordt anders illusoir gemaakt.
Hoewel niet te verwachten valt dat de controversen bin
nen het Europese omroepgebied volledig tot een oplos
sing zullen komen, zal het overleg binnen het kader van
CEPT en EBU in de komende inter-conferentiële periode
worden voortgezet. De houding van de meeste landen
van Europa wekt helaas de verwachting dat het Verdrag
van Kopenhagen 1948 op een weinig bevredigende wijze
door 'Genève 1975' zal worden vervangen.
Het zij gezegd: Joegoslavië maakte hierop de enige uit
zondering! Dit land, hoewel onder grote druk van het
Oostblok staande, bleef trouw aan de standpunten die
door de CEPT werden ingenomen.
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Zoals uit het bovenstaande blijkt, moet worden overwo
gen of het wellicht beter is dat Nederland tijdens de twee
de zitting van 1975 een eigen geluid zal laten horen, in
plaats van zich nogmaals met een CEPT-standpunt te ver
enigen. Onze positie zou alleen kunnen worden versterkt
door maatregelen te nemen die in feite tegen de regels van
'Kopenhagen 1948' indruisen. Toch zal dit noodzakelijk
zijn om ons uit de huidige nadelige positie te manoeuvre
ren.
De algemene indruk van de Nederlandse delegatie naar
dit eerste conferentiedeel was bij thuiskomst, gelet op de
grote meningsverschillen die de afgelopen drie weken aan
het licht kwamen, dat de verwachtingen voor het tweede
conferentiedeel in 1975 niet te hoog gespannen mogen
zijn.
23.4. Nationale en Internationale voorbereiding
op het tweede conferentiedeel
Voor de tweede zitting van de conferentie, die in de maan
den oktober en november 1975 te Genève plaats vond,
werden door de ITU de volgende taken gesteld:
- Diepgaande beschouwing van de reportage van de eerste zit
ting 1974, met name met het oog op de technische en opera
tionele aspecten inzake de te hanteren planningsmethode;
- Op basis van bovengenoemd rapport zal een frequentieplan
voor midden- en langegolf worden opgesteld dat, indien mo
gelijk, de bestaande verdragen van Kopenhagen 1948 (Euro
pa) en Genève 1966 (Afrika) zal kunnen vervangen.
De Nationale Voorbereidingscommissie voor dit tweede
conferentiedeel bestond, op enkele mutaties na, uit dezelf
de leden als die van 1974, uitgebreid met een drietal per
sonen.
De commissie werd ditmaal voorgezeten door Ir. D. van
den Berg (Hoofddirecteur Technische Zaken PTT) en telde
in totaal 17 leden, als volgt:
8 van PTT, 4 van NOS, 2 van RNWO, 2 van CRM en 1 van
Philips.
De eerste commissievergadering werd gehouden op 4
maart 1975. Met nog slechts 7 maanden voor de boeg (be
gin oktober van dat jaar begon het tweede conferentie
deel) was dit 'kort dag', zeker gezien de beperkte
resultaten en de nogal negatieve indrukken van het eerste
deel 1974. Bovendien moesten, zoals reeds hiervoor ge104

meld, de zenderaanvragen reeds in mei 1975 bij de ITU
worden ingediend!
Uit de commissie werd voor specifieke technische voor
studies een z.g. 'petit comité' gevormd, waaraan ook door
de NOS werd deelgenomen.
Om voor verschillende frequenties een zo nauwkeurig
mogelijk beeld van de verdeling van de veldsterkte over
Nederland te verkrijgen, voerde de PTT in de periode
1974/75 een aantal meet-experimenten uit met een testzender, werkend op 944 kHz op verschillende lokaties.
Deze proeven zijn beschreven in hoofdstuk 19, waaruit
o.m. bleek dat om propagatieredenen Lopik niet de meest
ideale opstelplaats zou zijn om landelijke bedekking te
verkrijgen. Bovendien zouden zenders met hogere vermo
gens (de internationale tendens volgend!) daar instralingsproblemen geven op andere apparatuur. Daarom
koos de commissie voor Flevoland als locatie voor een
nieuw MG-zenderpark, zich daarbij wel realiserende dat
nochtans voor het verzorgen van Noordoost-Nederland
en Zuidelijk Limburg extra, zij het kleinere, zenders nodig
waren.
Met het Ministerie van CRM, dat hiertoe ook de richtlij
nen verstrekte, en de NOS werd intensief overleg ge
pleegd inzake het aantal radioprogramma's waaraan in de
komende decennia behoefte zou bestaan.
Hieruit resulteerden aanvragen voor een achttal zendfre
quenties met de daarbij behorende vermogens, waarvan
één in de langegolfband.
Bovendien werden vier zenders voor een maximaal uitge
straald vermogen van 2 kW aan de 'requirements' toege
voegd, bedoeld voor kleinere agglomeraties (lokale
omroep).
Alle ingediende aanvragen werden door Philips gecontro
leerd op z.g. harmonischen en intermodulatieprodukten
die eventueel tot storing in de ontvangers zouden kunnen
leiden.
Achteraf lijkt dit veel, maar men dient niet te vergeten dat
reeds uit het eerste conferentiedeel duidelijk werd dat de
meeste staten zouden gaan 'overvragen'. Bovendien zou
men internationaal rechten gaan ontlenen aan reeds ope
rationele zenders (al dan niet afwijkend van 'Kopenhagen
1948').
Een groot aantal ingediende aanvragen biedt altijd goede
onderhandelingsmogelijkheden tijdens de conferentie, als
zich problemen voordoen. Men heeft dan als het ware
'wisselgeld in de achterzak'!
Uitspraken als b.v. 'Meneer de Voorzitter, ook mijn dele
gatie is uit op goede resultaten van de conferentie en
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wenst deze zeker niet te laten mislukken. Daarom ziet
mijn delegatie af van aanvraag X, echter op voorwaarde
dat de conferentie onze aanvraag Y wel honoreert7, doen
het altijd goed.
De twaalf Nederlandse zenderaanvragen werden op 29
april 1975 bij de ITU te Genève aangemeld en luidden
aldus:
Frequentie Locatie
(kHz)
173
675
747
891
1008
1224
1251
1395
1557
**)
**)
**)

Lopik
Roermond
Flevoland
Roermond
Flevoland
Amsterdam
Roermond
Lopik
Assen
Rotterdam
Den Haag
Utrecht

Vermogen Gewenste reikwijdte
(kW)
bij grondgolf (km)
150
120
500
20
500
2
20
500
20
2
2
2

200

110
180
50
180
10
50
140*)
70
10
10
10

*) Bij avond- en nachtcondities 1000 km gevraagd
**) Frequentiekeuze overgelaten aan de ITU
Indien de zenderaanvragen, zoals in deze tabel aangege
ven, zouden worden gehonoreerd door de conferentie,
zouden in principe de volgende vier netwerken kunnen
worden gerealiseerd:
a. De LG-zender 173 kHz bedekt geheel Nederland, al
thans overdag.
b. De middengolfzenders 747 kHz en 1251 kHz vormen
het tweede landelijk bedekkend netwerk.
c. De middengolfzenders 1008 kHz en 891 kHz vormen
samen een derde landelijk bedekkend netwerk.
d. Het netwerk voor 'Hilversum UI' is een combinatie van
de middengolfzenders 1395 kHz, 1224 kHz en 675 kHz.
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Voorts herkent men de vier aanvragen voor lokale zen
ders van 2 kW. Inhoeverre deze opzet van de commissie
uiteindelijk is geslaagd, zal aan het eind van dit hoofdstuk
worden besproken.
De achterliggende gedachte bij het samenstellen van de
aanvragen, zoals in de tabel aangegeven, was niet alleen
het behouden van de frequenties 747 kHz en 1008 kHz
voor onze hoofdzenders, maar ook het verhogen van het
vermogen tot 500 kW met Hevoland als nieuwe lokatie.
Zo deze aanvragen zouden worden gehonoreerd, dan
stond de mogelijkheid open om de huidige 120 kW-zenders van Lopik om te zetten naar 675 kHz ter verzorging
van het programma Hilversum III met een grotere bedek
king dan de huidige. In dit licht moet het hierboven ge
noemde netwerkidee 'd' worden gezien, waarbij na de
conferentie langs de weg van coördinatie de geplande lo
katie Roermond zou moeten worden gewijzigd in Lopik.
Nadat het totaalpakket van aanvragen uit alle landen
door de ITU-computer waren verwerkt, bleek dit de 'requirements' voor meer dan 10.000 zenders te bevatten! In
juli 1975 kwam dit overzicht ter beschikking van de com
missie.
Nauwkeurige analyse hiervan leidde tot de conclusie dat
de storingsaanval op onze gevraagde zenders ernstiger
was dan aanvankelijk werd verwacht. Duidelijk werd dat
op deze wijze het opstellen van een optimaal Plan vrijwel
onmogelijk zou zijn.
Zeker in de Europese omroepzone zou, om tot een goed
Plan te komen, een reductie in de aanvragen van 50%
noodzakelijk zijn.
De meest onaanvaardbare situaties ten aanzien van de
Nederlandse aanvragen, die op de conferentie extra aan
dacht dienden te krijgen en waarop zonodig ad-hoc zou
moeten worden gereageerd, werden door de commissie
gelokaliseerd.
Bij de internationale voorbereidingen was het opnieuw de
EBU, die uitzonderlijk veel activiteiten aan de dag legde.
Zoals bij de rapportage van de eerste zitting 1974 is ge
meld, werd een aantal belangrijke voorstellen van de
EBU, die voor het bereiken van een goede planning essen
tieel waren, door de conferentie niet aanvaard.
Met name sneuvelde het voorstel voor een gemeenschap
pelijke en uniforme kanaalspatie van 8 kHz voor planning
op midden- en langegolf (dit werd 9 kHz). Ook werd geen
overeenstemming bereikt over een uniform geografisch
zenderraster, terwijl evenmin de voorgestelde bandindeling naar vermogensklasse kon worden gerealiseerd.
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Ook bleek op de eerste zitting dat de meeste 'grote' lan
den niet bereid waren om belangrijke frequentieverschuivingen te accepteren, terwijl bovendien werd besloten om
alle bestaande zenders in de planning op te nemen, ook
die welke in strijd met het Verdrag van Kopenhagen 1948
in bedrijf waren gesteld.
Na november 1974 heeft de EBU zich dan ook gericht op
voorstellen en planningsberekeningen die uitgingen van
de bestaande zendersituatie per mei 1975, de datum waar
op alle deelnemende landen hun nieuwe wensen aan de
ITU via aanvragen kenbaar hadden gemaakt.
Nog voordat de aanvragen van alle landen bekend waren,
werd door de EBU een planningsproef met behulp van de
computer opgezet, hierbij uitgaande van ca 1300 zenders
in de Europese omroepzone, 900 zenders uit het Afrikaan
se Plan 1966 en ca 2200 zenders in de Aziatische zone,
aldus een totaal van ca 4400 zenders! Gelijktijdig pleegde
het IRT een soortgelijk computeronderzoeK.
De resultaten waren vrijwel gelijkluidend: reeds thans wa
ren sterke zendercongesties aanwijsbaar die, vooral in de
avond- en nachturen, aanleiding zouden geven tot ontoe
laatbare storingen.
In een tweede computercampagne verwerkte het IRT het
totaal van 10.000 ingekomen zenderaanvragen, waarbij in
samenwerking met de EBU de uitslag per kanaal kon
worden verstrekt. Het valt niet te verwonderen dat, ge
zien dit extreem grote aantal zenders, een acceptabel Plan
alleen kon worden bereikt, als zou worden overgegaan tot
een drastische reductie van dat aantal, gepaard gaande
met een sterke beperking van de uitgestraalde vermo
gens!
Bovenstaande computerproeven werden overigens uitge
voerd op basis van de technische grootheden, zoals afge
sproken tijdens de eerste zitting van 1974 (zie 23.2).
Bij hun besprekingen van januari 1975 te München en sep
tember 1975 te Kopenhagen kwam de CEPT tot dezelfde
conclusie: reductie van aantal zenders en vermogensbeperking was geboden! In het vinden van een norm daar
toe in Europees verband, als basis voor de
onderhandelingen tijdens de conferentie, is men echter he
laas niet geslaagd.
'Europa' bleef verdeeld; al met al genoeg redenen voor de
Nederlandse delegatie om met gemengde gevoelens naar
Genève te vertrekken.
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23.5. Organisatie en verloop van het tweede
conferentiedeel (1975)
Bij beschikking van de Staatssecretaris van Verkeer en Wa
terstaat en de Minister van CRM werd de Nederlandse
delegatie per 20 augustus 1975 samengesteld.
Hoofd van de delegatie was de heer &. D. van den Berg,
Hoofddirecteur Technische Zaken der PTT. De delegatie
telde ook ditmaal 13 leden, als volgt verdeeld:
5 afgevaardigden namens PTT, 4 van NOS, 2 van RNWO,
1 van Philips en 1 van CRM.
Deze tweede zitting van de LG/MG-conferentie werd van
6 oktober t/m 22 november 1975 te Genève gehouden (6,5
week!), waarbij het voorzitterschap werd bekleed door de
heer D.C. Rosé, Hoofd van de Nieuwzeelandse delegatie.
In totaal namen 573 gedelegeerden en adviseurs aan de
conferentie deel, afkomstig uit 103 landen. Bovendien was
een groot aantal waarnemers van internationale organisaties (o.a. van de EBU) en van Haïti en Panama aanwezig.
Zes commissies werden geformeerd, waarvan de volgen
de voor de Nederlandse delegatie van belang waren:
Commissie 4
Commissie 5

Samenstellen van het nieuwe Frequentieplan.
Opstellen van de Overeenkomst.

In beide commissies en de daaruit gevormde werk- en
subgroepen heeft onze delegatie intensief geparticipeerd
in totaal 20 bijeenkomsten. De conferentie belegde niet
minder dan 13 plenaire vergaderingen, waarin 330 docu
menten werden behandeld. 52 werkdocumenten werden
reeds eerder ingediend.
Uit de studies van de Voorbereidingscommissie (en voor
dien reeds toegelicht in hoofdstuk 19 en afb. 3) is gebleken
dat niet alleen de huidige twee hoofdzenders van Lopik
ons land onvoldoende konden verzorgen, maar dat ook
een nieuw zenderpark met twee 500 kW-zenders in Fle
voland nog ondersteuning in Noord- en Zuidoost Neder
land zou vereisen.
Mede met het oog op toekomstige omroepbehoeften was
het daarom van groot belang voor onze delegatie om van
de conferentie terug te keren met een aantal toewijzingen
met verhoogd vermogen, terwijl ook meer zenders wer
den verlangd die zouden werken op voor Nederland ge
schikte frequenties. De hiervoor gegeven tabel van de
ingediende zenderaanvragen weerspiegelt dit wensen
pakket.
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De opdracht aan de delegatie van de Ministers van Ver
keer en Waterstaat en CRM luidde dan ook als volgt (ver
korte weergave):
Het verkrijgen van toewijzingen voor:
- drie zendernetten voor drie, landelijk bedekkende pro
gramma's in de middengolf (Hilversum I, II en III);
- één LG-zender voor een programma, te verspreiden
over het gehele Nederlandstalige gebied, d.w.z. Neder
land plus Vlaanderen.
Zo dit voor Nederland individueel onhaalbaar zou blij
ken, mocht hiertoe een gezamenlijke claim met België
worden ingediend;
- een aantal zenders voor lokale programmaverspreiding.
Het minimaal te bereiken aantal zendernetten op de mid
dengolf werd door de overheid op twee gesteld.
23.6. Commissie 4*
Het verloop van de activiteiten in commissie 4 (Frequentieplan) was aanvankelijk bijzonder moeizaam.
*) Waarschijnlijk als gevolg van het nogal dominante optreden van de
EBU tijdens het eerste conferentiedeel 1974 (in de rol van waarnemer,
doch wel gestimuleerd door de CEPT-landen) werd reeds op de twee
de dag van deze tweede zitting op voorstel van de Sovjet-Unie aan de
EBU het recht ontzegd om officieel het woord te voeren.
Geargumenteerd werd dat het hier geen conferentie betrof waaraan
door regionale omroeporganisaties werd deelgenomen; hetzelfde gold
dus eveneens voor soortgelijke organisaties buiten West-Europa.
Anders dan in 1974, werd het de EBU op deze wijze onmogelijk
gemaakt om West-Europese standpunten te verdedigen. Aan docu
menten die door de EBU waren ingebracht, werd geen officiële sta
tus toegekend zodat die hooguit door afgevaardigden van
CEPT-landen konden worden geciteerd. Zo moest b.v. een EBU-document, dat handelde over berekeningen van de optredende veld
sterkte van zenders, door de EBU-waamemer worden ingetrokken,
omdat op de bijgevoegde landkaart volgens de delegatie van de
Volksrepubliek China hun grenzen (Tibet!) niet correct waren weer
gegeven.
De EBU-activiteiten tijdens de conferentie hebben zich dan ook
noodgedwongen moeten beperken tot enkele interne vergaderingen
'in de lobby' en het verstrekken van eigen computeruitslagen aan
hun lidstaten. Formeel stond de EBU ditmaal volstrekt buiten spel...
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De oorzaak hiervan werd niet alleen gevormd door de
vele tegengesteld gerichte politieke delegatie-standpunten, maar ook door de alom gevoelde onmacht om de
gevraagde vermogens en frequenties voor ca 10.000 zen
ders in de midden- en langegolf te kunnen honoreren.
Een poging van Iran om in regionaal verband de richtlij
nen op te stellen ter beperking van frequenties en (vooral)
vermogens, leed schipbreuk door met name de afwijzende
houding van de USSR, Groot-Brittannië en Pakistan.
Tijdens het eerste conferentiedeel 1974 was reeds aanvaard,
dat bij de planning voorrang moest worden gegeven aan
thans operationele, dus bestaande zenders. Dit principe, dat
in feite nooit door Nederland werd onderschreven, heeft het
planningsver loop in hoge mate bemoeilijkt. Bovendien
bleek, nadat de eerste ITU-computeruitslagen bekend wa
ren, dat vele aanvragen zowel qua vermogen als frequen
tie ten onrechte als 'bestaand' werden opgegeven! Zelfs
dit aantal was al te groot om tot een goede planning van
die bestaande zenders te komen! Het gevaar van een
oneerlijke verdeling van de beschikbare frequentieruimte
dreigde, waarop door Nederland werd voorgesteld een
echte beperking met gelijke maatstaven voor ieder land in
te voeren.
De conferentie wees dit voorstel echter af als 'onaanvaard
baar' , de gulden regel werd niet gevonden.
Toen na ongeveer een week duidelijk werd dat vooralsnog
een algehele reductie niet mocht lukken, werd overgegaan
tot een politiek van confrontatie. Op 135 wereldkaarten
(één voor elk LG/MG-kanaal) werden de gevraagde zen
ders naar hun vermogens door gekleurde punaises ge
symboliseerd. De reeds voorspelde zendercongesties
werden nu pas vele afgevaardigden duidelijk, getuige de
vele bezorgde gezichten. Het oude gezegde, dat 'een
plaatje altijd duidelijker is dan een praatje', werd opnieuw
bevestigd!
Een praktisch nadeel van deze methode was overigens,
dat de delegatieleden met hun aanvragen een estafette
loop moesten houden om met andere 'gegadigden' voor
de gevraagde frequentie te kunnen overleggen, daarbij
maar hopend dat de ander niet 'in gesprek' was of zelfs
met het oog op intern beraad voor langere tijd afwezig!
Groepsvorming per 10 kanalen in de middengolf onder
leiding van een 'convener' bracht enige verlichting in de
situatie. Voor de 15 LG-kanalen werd een aparte convener
benoemd.
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Nadat door de planningsgroepen voor de middengolf
vrijwel geen voortgang werd geboekt, diende Iran (na sa
menspraak met de CEPT-landen) een officieel document
in om toch tot een regionale confrontatie te komen, het
geen in een plenaire zitting in stemming werd gebracht.
Zoals kon worden verwaait, trachtte de USSR met steun
van Groot-Brittannië de essentie hiervan, n.1. de confron
tatie van de landen binnen de Europese omroepzone, te
niet te doen door het indienen van een tegenvoorstel.
Door interventie van de Nederlandse delegatie leed deze
poging schipbreuk, het Iraanse voorstel werd aangeno
men, zodat na een tijdverlies van bijna drie weken (!) ein
delijk tenminste de theoretische mogelijkheid ontstond
om tot reductie in de zenderaanvragen te komen.
Drie regionale verbindingsgroepen werden gevormd voor
resp. Europa, Azië en Afrika.
De groepen voor Azië en Afrika bereikten vrij snel over
eenstemming over de te hanteren criteria, welxe moesten
leiden tot het oplossen van een aantal problemen in die
gebieden.
Anders lag het in de Europa-groep (West-Europa, OostEuropa en Noord-Afrika/Midden-Oosten), waar ondanks
vele en langdurige besprekingen geen algemeen aanvaar
de reductie-maatstaf kon worden bereikt. Telkens werden
de moeizaam verlopende bijeenkomsten onderbroken
voor ruggespraak met de achterban, hetgeen voor vele
landen betekende dat gebruik moest worden gemaakt van
telexfaciliteiten of zelfs van eigen diplomatieke kanalen
met het thuisfront.
Door op te treden in CEPT-verband waren de West-Europese landen tot snellere besluitvorming in staat.
Hoewel, zoals gezegd, niet tot volledige overeenstemming
inzake het bereiken van vermogens- en zender-reductie in
Europa kon worden gekomen, was er wel sprake van een
lichte klimaatsverbetering. Er was dus nog hoop!
Inmiddels was echter reeds de vierde week vrijwel ver
streken, zodat zich langzamerhand van 'Europa' de vrees
meester maakte om de blaam voor het eventueel misluk
ken van de conferentie op zich geworpen te krijgen! Dit
leidde er dan ook toe dat men te elfder ure enige verbete
ringen kon aanbrengen, zelfs onder aanvaarding van nog
bestaande incompatibiliteiten in het definitieve frequentieplan. De grote druk die uitging van het conferentieklimaat kreeg zonder overmatige protesten toch de
overhand.
Een zeer grote rol bij deze doorbraak speelde het Franse
voorstel om op grote schaal gebruik te maken van richtingsdiagrammen voor de zendantennes, waardoor een
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groot deel van de gevreesde storingen kon worden voor
komen.
Thans was er voor de aanwezige computers pas goed
'werk aan de winkel'!
Uiteraard beschikte de ITU over grote computerfacilitei
ten, maar ook de EBU stelde zijn 'rekentuig' ter beschik
king, terwijl de Nederlandse delegatie een eigen
tafelcomputer met beperkte mogelijkheden had meegeno
men.
Voor elk van de ingediende 10.000 zenders (!) werden de
voornaamste stoorders berekend, eventueel werd een
richtdiagram ingevoerd. Ook de bruikbare afstand van de
zenders in de richting van de ergste stoorzender werd
berekend voor nacht- en dagcondities, resulterend in een
zondvloed van formulieren met gecorrigeerde aanvragen.
Ter vervanging van de 'Ondes Commune' in het Plan Ko
penhagen 1948 werden drie kanalen aangewezen voor de
z.g. LPC's (Low-Power-Channels), waarin het uitgestraal
de vermogen niet groter dan 1 kW mag zijn en de veld
sterkte aan de landsgrenzen de waarde van 500 [tV/m
niet mag overschrijden. De kanaalfrequenties hiervan zijn
resp. 1485, 1584 en 1602 kHz. Dit belangrijke besluit kon
alleen worden bereikt doordat men toch nog bereid bleek
om vele aanvragen voor grotere vermogens van kanaal te
laten wisselen.
Met nog ca twee weken aan toegewezen conferentietijd
voor de boeg, ging de tijd nu wel dringen! Delegaties ver
gaderden dan ook regelmatig in de avond- en zelfs nach
telijke uren. Zaterdag werd een normale werkdag en ook
de Zondag (na kerktijd) bleef een enkele maal niet buiten
schot.
De vertragingen in Commissie 4 wreekten zich, maar wel
ten goede!

23.7. Commissie 5
Vooral de activiteiten van Commissie 5 (het opstellen van
de Overeenkomst) leden sterk onder deze vertraging;
deze commissie kon wegens het ontbreken van uitgebrei
de voorstellen uit Commissie 4 ten aanzien van de struc
tuur van de Overeenkomst niet eerder dan na drie weken
met haar werk beginnen, hetgeen daarna opnieuw leidde
tot vergaderingen die tot in de kleine uurtjes duurden.
Tijdens een plenaire vergadering werd besloten om het
rapport van de eerste conferentiezitting 1974 als basis
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voor het werk te gebruiken. Hierdoor ontstond, met name
bij de Afrikaanse landen, de neiging om overdreven letter
lijk te willen vasthouden aan zinsneden en andere details
uit dat rapport. Oeverloze discussies om overbodige of
deels onjuiste gedeelten van dit rapport uit de Overeen
komst te weren, waren het trieste gevolg.
Het spreekt vanzelf dat het houden van vrijwel dagelijkse
vergaderingen en zeer langdurige zittingen gedurende de
tweede helft van de vijfde week en de gehele zesde week
van de conferentie niet bepaald bevorderlijk was voor de
kwaliteit van het geleverde werk!
23.8. LG-zender 173 kHz
Binnen de eerder genoemde 'convener'-groep voor de langegolf kon men het technische schaakspel zeer goed vol
gen, mede als gevolg van de voortreffelijke leiding door
Dr. Joachim (Tsjechoslowakije), en een strategie bepalen
voor de eigen geplande zender en de aanvraag van België.
Het was zodoende zeer goed mogelijk om het samenspel
van de Belgische en Nederlandse delegaties conform hun
instructies op de voet te volgen en het moment te zien
aankomen waarop tot een gezamenlijke claim zou moeten
worden overgegaan.
Het grote probleem hierbij was het feit dat zowel België
als Nederland geen langegolfzender in gebruik had.
Het argument dat Nederland haar LG-frequentie van 160
kHz (1875 m), die door de conferentie van Praag 1929 (zie
hoofdstuk 4) werd toegewezen, op de conferentie van
Montreux 1939 (hoofdstuk 11) tegen twee nagenoeg exclu
sieve frequenties in de middengolf had ingeruild, gaf de
doorslag omdat 'exclusieve' frequenties thans niet meer
werden gehonoreerd. Inmiddels had het werk binnen
deze LG-groep bijna een volle week stilgestaan!
I

—

In het overleg dat regelmatig met de Belgische delegatie
werd gehouden, bleek na verloop van tijd dat de Neder
landstalige Belgen aan hun instructie, die inzake een LGzender vrijwel gelijkluidend was aan die van onze
delegatie, een andere interpretatie gaven. Hierdoor wen
ste men aan Belgische zijde op een vroeger tijdstip tot een
gemeenschappelijke zenderaanvraag te komen dan de
Nederlandse delegatie voor geschikt hield. Een kleine
controverse was het gevolg, die echter geen desastreuze
gevolgen had.
Zoals bekend, claimde Nederland een LG-zender van 150
kW op 173 kHz. Beide buurkanalen hiervan, 164 kHz en
182 kHz, zijn in gebruik door Franse zenders, die in België
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kunnen worden ontvangen, hetgeen uiteraard een aantal
problemen voor België zou opleveren bij een gezamenlijk
gebruik van deze frequentie.
Pogingen om hieraan te ontkomen door de oorspronkelijke
door België gevraagde frequentie van 281 kHz te doen
ruilen met die van Ierland (254 kHz), leidden echter niet
tot het gewenste resultaat.
Na het bereiken van deze patstelling in de onderhandelingen stemde België er in toe om de Nederlandse LG-zenderaanvraag voor 173 kHz te steunen, nu echter bestemd
voor de verzorging van het gehele Nederlandstalige
grondgebied (Nederland plus Vlaanderen), waarbij de
vermogensaanvraag tot 500 kW werd verhoogd.
(Het onderzoek naar een eventuele praktische toepassing
van deze frequentie zal in hoofdstuk 26 worden bespro
ken; het 'Deltaplan'.)
23.9. De Overeenkomst, het Frequentieplan en
de Nederlandse frequentie-toewijzingen
Het resulterend document van een planningsconferentie
(de 'Final Acts') bestaat altijd uit 'De Overeenkomst', dat
in feite het hoofddocument is, en daarbij 'Het Frequentie
plan' dat als Annex aan de overeenkomst is toegevoegd,
meestal voorzien van een aantal bijlagen.
Bij deze conferentie was Commissie 4 verantwoordelijk
voor het Frequentieplan, terwijl de Overeenkomst door
Commissie 5 werd voorbereid. In plenaire zittingen wer
den de resultaten dan goedgekeurd of alsnog naar de be
treffende commissie terugverwezen, indien op plenair
niveau geen akkoord kon worden bereikt.
Op de laatste plenaire zitting wordt elke delegatie geacht
akkoord te gaan met de alsdan bereikte resultaten. Zo
niet, dan kan men een z.g. protocol indienen dat aan de
Overeenkomst, resp. het Plan wordt toegevoegd. Daarna
volgt de ondertekening door de Hoofden van elke deelne
mende delegatie. Pas als in een later stadium de Overeen
komst door de respectieve landsoverheden (regeringen of
gouvernementen) wordt geratificeerd, krijgt zo'n Verdrag
rechtskracht.
Uiteraard vindt deze ratificatie altijd plaats vóór de datum
van in werking treden, zoals door de conferentie vastge
steld.
23.9.1. De Overeenkomst
Hierin zijn vele artikelen van niet-technische aard opgeno
men, die in hoofdzaak handelen over formeel/juridische
procedures en regelgeving, voorzien van annexen en reso
luties, waarop hier niet nader zal worden ingegaan.
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De volgende punten kunnen echter voor de lezer van be
lang zijn:
De Overeenkomst van het Tlan Genève 1975' trad per 23
november 1978 in werking met een looptijd van 11 jaar tot
1989. Tenzij tegen die tijd door een voldoende aantal ITUlidstaten een nieuwe conferentie noodzakelijk wordt ge
acht, blijft het Plan ook na 1989 van kracht. De
Conferentie van 1975 was van mening dat met de Over
eenkomst en het daarbij behorende frequentieplan zeker
tot aan 1989 in de behoeften op LG- en MG-omroepgebied
kan worden voorzien.
Zodra de thans bereikte Overeenkomst door de betreffen
de regeringen zal zijn geratificeerd, vervallen de Verdra
gen van Kopenhagen 1948 (Europa) en het Verdrag van
Genève 1966 (Afrika).
Als gevolg van de laatste Wereld Administratieve Radio
Conferentie (WARC), die in 1959 werd gehouden, is in de
langegolf het frequentiegebied 255-285 kHz niet uitslui
tend aan de omroepdienst toegewezen, maar maakt ook
de luchtvaart-radionavigatie hiervan (geshared) gebruik.
De conferentie sprak de wens uit dat de eerstkomende
WARC (1979) dit banddeel uitsluitend voor omroepdoeleinden zal toewijzen. Tot die tijd zal de huidige situatie worden
'bevroren', tot in 1979 een algehele herziening van de inter
nationale frequentietabel zal hebben plaatsgevonden.
Voor het eindprotocol werden door 67 landen en drie
groepen van landen niet minder dan honderd (!) verkla
ringen afgelegd, die bij de Overeenkomst zijn gevoegd.
In 47 verklaringen wordt bezwaar gemaakt tegen één of
meer met name genoemde zenders die in het Plan zijn
opgenomen, zonder dat daarover voldoende overeen
stemming kon worden bereikt.
In 33 verklaringen kondigen landen aan om zich alle rech
ten voor te behouden tot het nemen van maatregelen om
aan hun omroepbehoeften te kunnen voldoen.
In 11 verklaringen worden onderwerpen van zuiver poli
tieke strekking genoemd, veelal inzake souvereiniteitskwesties.
9 Verklaringen bevatten een combinatie van de hierboven
genoemde zaken.
In het Frequentieplan hebben overigens enkele voetnoten
ook het karakter van een protocol-verklaring. Een voor
beeld hiervan is de noot die Nederland samen met Bulga
rije indiende over het gebruik van de frequentie 747 kHz
(zie hiertoe toelichting bij 23.10).
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23.9.2. Het Frequentieplan en de Nederlandse
frequentietoewijzingen
Dank zij het veelvuldig toepassen van richtingsdiagrammen voor de zendantennes bij de planning konden, op
enkele bijzondere gevallen na, vrijwel alle 10.000 zend er
aanvragen door de conferentie worden gehonoreerd.
Toch zal dit grote aantal geplande zenders tot gevolg heb
ben dat in zeer veel gevallen met een hoger stoomiveau
genoegen zal moeten worden genomen, dan oorspronke
lijk werd aangenomen.
Reeds uit de eerste computeruitslagen was immers geble
ken dat met name voor de Europese omroepzone een re
ductie in 'requirements' van 50% nodig zou zijn om tot
een optimaal Plan te geraken. Van de CEPT-landen waren
echter Groot-Brittannië, Frankrijk, Portugal en Malta on
der geen beding bereid tot enige concessie op dit belang
rijke punt, zodat uiteindelijk voor dit gebied slechts een
reductie van 20% werd bereikt.
De zo noodzakelijke verdeelsleutel heeft men helaas niet
kunnen bereiken, zodat de feitelijke situatie dan ook laat
zien dat het Plan, dat tenslotte door de Conferentie werd
aanvaard, slechts in geringe mate afwijkt van de aanvra
gen die door alle deelnemende landen werden ingediend.
Dit houdt in dat voor de meeste landen (en zeker voor
Europa) een situatie is ontstaan die hen ten koste van
meer zenders en het gebruik van aanzienlijk hogere ver
mogens nochtans géén of slechts een geringe verbetering
van de bestaande situatie oplevert.
Alle frequenties die door Nederland werden aange
vraagd, zijn door de Conferentie toegekend (zie onder
staande tabel).
Frequentie Locatie
(kHz)
173
675
747
891
1008
1224
1251
1395
1557

Lopik
Roermond
Flevoland
Roermond
Flevoland
Assen
Roermond
Lopik
Amsterdam

Vermogen Reikwijdte bij
(kW)
grondgolf (km)
500
120
500
20
500
20
20
500
2

95
117
148
69
127
56
55
102
16
117

Frequentie Locatie
(kHz)

828
1035
1332
1485
1485
1584
1602

Rotterdam
Den Haag
Utrecht
Den Haag
Tilburg
Utrecht
Leeuwarden

Vermogen Reikwijdte bij
(kW)
grondgolf (km)
22

2
2
2
1
1
1
1

20
18

}

z.g. LPC's
voor lokale
toepassingen

De reikwijdte zoals vermeld in de laatste kolom, is geba
seerd op planningsberekeningen voor dagverzorging,
waarin voor de belangrijkste frequenties een beschermde
veldsterkte van 77 dB.|iV/m geldt, zijnde een zware eis!
Bovendien werd voor de grondgeleiding de laagste, in
Nederland voorkomende waarde van 3 mS/m voor het
gehele grondgebied gehanteerd (zie Annex 1, afb. A-l).
Omdat de grondgeleiding in ons land in het algemeen
gunstiger is dan 3 mS/m, zal in de praktijk de verzorgingsradius groter zijn dan in bovenstaande tabel is aan
gegeven. De reikwijdten zijn voorts berekend voor de
richting van waaruit de sterkste storing mag worden ver
wacht, zodat voor andere richtingen de minimaal verzorg
de afstand onder avond- en nachtcondities groter zal
uitvallen.
Vergelijkt men deze tabel met die van het Nederlands
wensenpakket uit 23.4, dan vallen twee zaken op. Ten eer
ste zijn de frequenties voor de zenders te Assen en Am
sterdam verwisseld, omdat op de conferentie bleek dat de
frequentie 1224 kHz die voor lokaal gebruik te Amster
dam was gekozen, voor het verzorgen van Noordoost-Nederland veel gunstiger was dan de aanvankelijk voor
Assen gekozen frequentie 1557 kHz.
Vervolgens zijn vier zenders van 1 kW toegevoegd, wer
kend in de z.g. Low Power Channels (LPC's) voor lokaal
gebruik. De lokaties hiervan zijn vrij willekeurig gekozen;
zij kunnen op procedureel vrij eenvoudige wijze worden
verschoven naar plaatsen waar (in een later stadium) een
daadwerkelijke behoefte voor dit type zenders zal ont
staan.
Het moge dan zo zijn dat, zoals reeds opgemerkt, de con
ferentie het gehele Nederlandse wensenpakket uiteinde
lijk honoreerde, maar dit ging voor enkele frequenties niet
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zonder problemen en leidde zelfs tot regelrechte aanvarin
gen met andere delegaties!
Zo heeft dé Sovjet-Unie ons inzake de LG-zender 173 kHz
behoorlijk dwars gezeten, waardoor aan deze aanvraag
een richtdiagram werd opgedrongen dat de straling in
oostelijke richting zeer sterk beperkte, om de zender Kaliningrad te beschermen. Onder invloed van Frankrijk en
Marokko werd de straling in zuidelijke richting eveneens
beperkt, zij het in mindere mate dan de USSR eiste. Een en
ander wordt meer uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 26
(het 'Deltaplan').
Ook de aanvraag voor Flevoland 747 kHz kwam er niet
zonder kleerscheuren vanaf. Een gelukkige omstandig
heid is geweest dat Joegoslavië, dat eveneens op deze fre
quentie aanspraak maakte, deze eis tijdens de conferentie
liet vallen.
Bulgarije echter handhaafde zijn claim op deze frequentie
voor hun zender Petric met 500 kW en oleek niet bereid
om over het toepassen van een richtdiagram te onderhan
delen. Een Nederlands beroep op oude 'Kopenhagenrech
ten' had geen enkel succes. De Bulgaarse delegatie
weigerde eenvoudig om met Nederland te discussiëren,
onttrok zich aan elk contact en verdween zelfs voor enige
tijd uit de conferentiezaal! Dit zal ongetwijfeld tot gevolg
hebben dat Flevoland 747 kHz aan de rand van het ver
zorgingsgebied (b.v. Zuid-Limburg) in de avonduren door
Petric zal worden gestoord. Dit voorziende, werden de
frequenties 891 kHz en 1251 kHz voor Roermond gereser
veerd.
De frequentie van 1008 kHz voor Flevoland wordt ook
door Joegoslavië gebruikt voor de zender Aleksinac (200
kW). Overeenstemming werd bereikt over het toepassen
van een richtdiagram voor deze zender, waardoor Flevol
and afdoende werd beschermd.
Ook de Nederlandse aanvraag voor de frequentie 1395
kHz met 500 kW voor de locatie Lopik verliep niet zonder
problemen. Immers, Albanië plande hier zijn zender
Lushnje (Tirana) met maar liefst 1000 kW en bleek niet
van zins hierover ook maar één woord met de Nederland
se delegatie te wisselen. Sterker nog: na enkele dagen in
de planningsperiode verliet de Albanese delegatie de con
ferentie en liet zich niet meer zien, behalve dan aan het
slot bij de ondertekening. Van enige onderhandeling is
derhalve geen sprake geweest. Omdat reeds toen, mede
uit andere storingsberekeningen bleek dat de Nederland
se aanvraag (hoewel toegewezen) in de praktijk nauwe
lijks zou kunnen worden toegepast wegens een extreem
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klein verzorgingsgebied in de avonduren, heeft onze dele
gatie besloten om geen 'protocol' in te dienen.
Het verloop rond de Nederlandse aanvraag voor een 120
kW-zender op 675 kHz te Roermond was ook niet van
enig rumoer ontbloot.
Frankrijk, dat zijn zender Marseille-1 oorspronkelijk voor
de frequentie 675 kHz had aangevraagd, wijzigde tijdens
de conferentie die lokatie plotseling in Nancy! Met een
vermogen van 600 kW zou in die nieuwe situatie Roer
mond sterk worden gestoord, zodat Nederland onmiddel
lijk dreigde de vermogensaanvraag voor Roermond op
675 kHz met 3 dB te verhogen, m.a.w. te verdubbelen.
Daardoor zou ons verzorgingsgebied weer gegarandeerd
zijn, terwijl daarentegen Nancy zwaar zou worden ge
stoord. De vraag bleef echter of de overige delegaties onze
vermogensverdubbeling wensten te accepteren!
De oplossing kwam echter van onverdachte zijde. De Sovjet-Unie kreeg problemen met haar aanvraag voor de zen
der Rostov/Don (100 kW) op 675 kHz en zocht in wezen
hulp, zodat Nederland 'in de lobby' overleg met de USSR
pleegde. Omdat wij geen storingsbelang bij Rostov had
den en de USSR in dezelfde situatie verkeerde inzake
Roermond, werd afgesproken elkaar 'in de zaal' te steu
nen. Toen dan ook in plenaire vergadering de beslissing
moest vallen, was algemeen de verwondering groot over
het feit dat Nederland de USSR steunde inzake Rostov en
vice versa inzake Roermond!
Hoe dan ook, Frankrijk trok zijn voorstel voor Nancy in
en bestemde de 675 kHz weer voor Marseille-1. Het pleit
was voor Nederland gewonnen zonder vergroting van het
vermogen, dat toch kostenverhogende invloeden zou heb
ben gehad.
In het volgende zullen voor de meest van belang zijnde
Nederlandse zendertoewijzingen de voornaamste 'stoorders' worden vermeld.
a) Langegolfzender Lopik, 173 kHz/500 kW
Minsk (USSR)
1000 kW
Nador (Marokko)
1200 kW,
met zuidelijk gericht diagram.
Lvov (USSR)
500 kW
Kaliningrad (USSR)
1000 kW
Van de laatstgenoemde co-channelzender (die vroeger Königsberg heette), zal Nederland de meeste storing onder
vinden, met name in de avonduren.
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In het boven-buurkanaal van 182 kHz zouden de Franse
zender Sarrelouis met 2000 kW en de DDR-zender Oranienburg met 750 kW gaan werken, waardoor aan de rand
van het Lopikse verzorgingsgebied storing mocht worden
verwacht. In de praktijk bleek later echter dat beide zen
ders elkaar toch nog ontoelaatbaar stoorden, zodat Sarre
louis met 3 kHz naar 185 kHz verschoof en Oranienburg
eveneens met 3 kHz naar 179 kHz, in feite een situatie
'ou t-of-planning'!
Een andere Franse zender, Allouis, zal gaan werken met
2000 kW (!) op het onder-buurkanaal van 164 kHz, met
een zuidelijk gericht diagram.
Onder bepaalde omstandigheden zou onze LG-zender
ook hiervan storing kunnen ondervinden.
b) Middengolfzender Roermond, 675 kHz/120 kW
Rostov/Don (USSR)
100 kW
Eniseisk (USSR)
150 kW
Marseille-1 (Frankrijk)
600 kW
Marseille zou in de randgebieden van de verzorging door
Roermond in de avonduren een weinig storing kunnen
veroorzaken.
c) Middengolfzender Flevoland, 747 kHz/500 kW
Petrië (Bulgarije)
500 kW
In het onder-buurkanaal komt de Poolse zender Poznan
met 1500 kW op 738 kHz, waarvan geen storing mag wor
den verwacht. Van Petric als co-channelzender des te
meer aan de rand van het verzorgingsgebied!
d) Middengolfzender Flevoland, 1008 kHz/500 kW
Aleksinac (Joegoslavië) 200 kW, met zuidoostelijk gericht
diagram.
Hiervan mag geen storing worden verwacht. De Westduitse zender Wolfsheim, die in het boven-buurkanaal
1017 kHz met 600 kW zal werken, kan in Zuidoost-Nederland onder omstandigheden een geringe storing veroorza
ken. De geplande hulpzender in Zuid-Limburg (zie
hoofdstuk 25) zal ook dit euvel echter verhelpen.
e) Middengolfzender Lopik, 1395 kHz/500 kW
100 kW
Malaga (Spanje)
1000 kW
Lushnje (Albanië)
De Albanese zender is de sterkste stoorder, waardoor toe
passing door Nederland illusoir zal worden.
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In het onder-buurkanaal op 1386 kHz is de zender Liech
tenstein gepland met 500 kW, alsook de zender Kaunas
(USSR) met 1000 kW. Deze laatste zou een geringe storing
kunnen geven.
De Franse zender Le Havre is gepland in het boven-buurkanaal op 1404 kHz met 100 kW, die geen storing zal op
leveren.
23.10. Aan de Overeenkomst toegevoegde landsverklaringen (z.g. Protocols)
Zoals reeds op bij 23.9.1 werd aangegeven, is door een
groot aantal landen een honderdtal verklaringen afgelegd,
ingediend en aan de Overeenkomst gehecht. Een dergelij
ke procedure betekent dat een delegatie wèl de Final Acts
ondertekent, maar zekere bezwaren heeft tegen de opstel
ling, resp. de toewijzing van een bepaalde frequentie aan
een ander land. Veelal betreft het hier het toegewezen
zendvermogen, waardoor de indiener van het 'protocol'
storing van de eigen zender vreest en zich het recht voor
behoudt om zonodig passende maatregelen te nemen.
Enkele van die verklaringen, die rechtstreeks dan wel zij
delings ook Nederland betreffen, zullen in het volgende
worden besproken.
Protocol tir. 12 (namens Frankrijk)
Met betrekking tot de toewijzing aan Frankrijk van de
zender Sarrelouis (Europa-1) op 182 kHz/2000 kW, ver
klaart de Franse delegatie dat het probleem van sterke
storing in het verzorgingsgebied van Sarrelouis, veroor
zaakt door de DDR-zender Oranienburg, tijdens de confe
rentie niet bevredigend werd opgelost. De landen die
belang hebben bij het gebruik van dit kanaal kwamen
overeen na de conferentie het zoeken naar een oplossing
te continueren.
Toelichting:
Zoals hiervoor reeds vermeld, zijn na de conferentie beide
zenders met 3 kHz van hun planningsfrequentie verschoven.
Sarrelouis werkt thans op 185 kHz en Oranienburg op 179
kHz.
Protocol nr. 24 (namens België)
De Belgische Administratie benadrukt dat zij voor zich
zelf een LG-toewijzing had aangevraagd. Teneinde mede
te werken aan het slagen van de plannings-activiteiten
ging zij akkoord met het combineren van haar aanvraag
met die van Nederland. Aldus zal de frequentie 173 kHz,
hoewel aan Nederland toegewezen, tevens worden ge
bruikt voor het uitzenden van Belgische programma's.
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Deze toewijzing van 173 kHz is echter verre van bevredi
gend, omdat:
- 's nachts de bruikbare veldsterkte meer dan 100
dB.nV/m bedraagt, hetgeen het verzorgingsgebied
drastisch reduceert;
- het overdag naar alle waarschijnlijkheid niet altijd mo
gelijk zal zijn om een afdoende bescherming te verzeke
ren tegen Franse zenders die nabuurkanalen gebruiken.
De Belgische Administratie hoopt nochtans op een moge
lijkheid om een acceptabele verzorging met dit kanaal te
bereiken. Zij behoudt zich echter het recht voor om, in
dien de praktijk dit noodzakelijk zou maken en met hand
having van de voorzieningen van dit huidige Verdrag, de
frequentie van 281 kHz te gaan gebruiken, mits het bandgedeelte 255-285 kHz dat nu met een andere dienst wordt
gedeeld, exclusief voor omroep beschikbaar komt.
Toelichting:
In eerste instantie vroeg België de frequentie 281 kHz aan,
doch kwam in de problemen toen het exclusief toewijzen
van het 'gesharede' banddeel 255-285 kHz naar de eerst
volgende Wereld Administratieve Radio Conferentie
(1979) werd verwezen, omdat bandbestemmingen niet tot
het mandaat van de huidige conferentie behoorden.
Een Belgisch initiatief om de 281 kHz te ruilen met de
frequentie van 254 kHz, aan gevraagd door Ierland, mis
lukte. Op dat moment ging België samen met Nederland
ter ondersteuning van de aanvraag voor 173 kHz. Uit hun
protocol blijkt dat België haar claim op 281 kHz overeind
houdt, in afwachting van het vrijmaken voor omroep van
het banddeel 255-285 kHz door de WARC-1979, waar
thans ook nog de luchtvaart-radionavigatiediensten actief
zijn.
Zie voor verdere ontwikkelingen, na de conferentie, het
'Deltaplan' in hoofdstuk 26.
Overigens werd de frequentie 281 kHz mede aan Tunesië
toegewezen voor de zender Tunis/Djedeida (1200 kW),
zodat dit land in zijn protocol nr. 84 verklaarde het ge
bruik van 281 kHz door België of enig ander land te be
schouwen als verdragsbreuk en bij realisering daarvan in
de toekomst de vereiste stappen te ondernemen om hun
belangen te beveiligen.
Nederlands/Bulgaarse verklaring in een voetnoot bij de
frequentietabel inzake het gebruik van de frequentie 747
kHz.
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Tekst:
De discussies inzake deze toewijzing hebben niet geresul
teerd in een bevredigende overeenkomst met de Admini
stratie van Bulgarije. Beide Administraties spraken echter
af om het overleg voort te zetten, teneinde een voor beide
landen acceptabel resultaat te bereiken.
Toelichting:
Voor zover auteur bekend, heeft er nadien nooit enig
overleg met Bulgarije plaats gehad. Aan de randgebieden
van het verzorgingsgebied van Flevoland 747 kHz, met
name in Zuid-Limburg, zou in de avonduren een hinder
lijke storing het gevolg zijn geweest. Door het plaatsen
van een hulpzender van 20 kW op 1251 kHz te Hulsberg
voor het programma Radio 1 is een ongestoorde en volle
dige bedekking bereikt, zie ook hoofdstuk 25.
23.11. Praktische toepassing van de Nederlandse
frequentietoewijzingen
In de jaren na de conferentie zijn twee van de vier netwer
ken volledig gerealiseerd, die genoemd worden in 23.4,
n.1. netwerk b en c. De twee 120 kW-zenders van Lopik
werden in 1978 conform het Plan Genève 1975 met 1 kHz
in frequentie verhoogd, van 746 naar 747 kHz (Hilversum
II), resp. van 1007 naar 1008 kHz (Hilversum I).
In 1980 namen de inmiddels gereed gekomen zenders van
Flevoland het bedrijf van Lopik over, waardoor de twee
Lopikse zenders vrijkwamen voor een gedeeltelijke reali
satie van het d-netwerk (Hilversum III), overigens na om
zetting op de frequentie van 675 kHz, die voor Roermond
was gepland. Via een internationale z.g. coördinatie-procedure door de PTT werd deze wisseling van locatie Roer
mond/Lopik bereikt, zie hoofdstuk 18.
Restte nog de vereiste ondersteuning van de Flevolandzenders in Zuid-Limburg, waar de verzorging onvoldoen
de was. Daartoe werden in 1985 te Hulsberg twee zenders
van 20 kW in bedrijf gesteld. Het programma Hilversum I
werd op 891 kHz uitgestraald (ondersteuning van Flevo
land 1008 kHz) en Hilversum II op 1251 kHz (ondersteu
ning van Flevoland 747 kHz). De hulpzenders van
Hulsberg worden meer uitvoerig in hoofdstuk 25 beschre
ven.
De geplande LG-zender 173 kHz (netwerk a) is nooit ver
werkelijkt, ook niet in samenwerking met België. Zie hier
toe hoofdstuk 26, het 'Deltaplan'.
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Ook de vier geplande frequenties voor regionale verzor
ging werden nooit gebruikt (828, 1035, 1332 en 1557 kHz
voor 2 kW-zenders), omdat inmiddels FM-kanalen ter be
schikking kwamen waarmede een veel betere geluidskwa
liteit werd bereikt.
Hetzelfde lot was de vier geplande 1 kW-zenders in de
LPC-kanalen 1485,1584 en 1602 kHz beschoren.
De voor Assen geplande frequentie van 1224 kHz is nog
enige tijd vanaf 1979 voor de regionale zender Hengelo/Ov. gebruikt (programma Hilversum III en Regionaal),
tot in 1985 ook daar een FM-zender het bedrijf overnam.
Hoogezand maakte vanaf 1978 nog enkele jaren gebruik
van de 'Lopikse' frequentie 1395 kHz voor Hilversum III
en RONO. Meer uitgebreid wordt dit toegelicht in hoofd
stuk 21.
Van de vijftien toegewezen frequenties zijn er derhalve
slechts vijf voor permanente toepassing gebruikt, maar
dan wel de sterkste zenders voor landelijke verzorging
betreffend.
Van de overige tien frequenties werden er twee op tijdelij
ke basis gebruikt, de rest kan als /planningsreserve/ wor
den beschouwd.
23.12. Aanpassing van de bandgrenzen en
LG-frequentieverschuivingen
De frequentieplanning op deze conferentie van 1975 dien
de zich te houden aan de bandgrenzen, die ook reeds
golden voor de conferentie van Kopenhagen 1948, m.a.w.
525-1605 kHz voor de middengolf en 150-285 kHz voor de
langegolf.
Een planningsconferentie is niet bevoegd om hierin enige
wijziging aan te brengen. Hiertoe is een Administratieve
Conferentie (WARC) nodig en de laatstgehouden WARC
van 1959 bracht geen verandering in voomoemde bandlimieten. Uit het volgende zal blijken dat zowel de Kop enhaagse als de planning van 1975 niet geheel in
overeenstemming met de toegewezen bandgebieden waren.
De voordelen van het plannen van zenderfrequenties met
een uniforme kanaalspatie en het kiezen van draaggolffrequenties als een geheel veelvoud van die spatie, gel
dend voor zowel de midden- als langegolf, werden reeds
bij de nationale voorbereiding op het eerste conferentiedeel besproken. Ook is reeds bekend dat een standaard
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van 8 kHz niet werd aanvaard en dat van een spatie van 9
kHz moest worden uitgegaan.
Voor een goed begrip moet nu even worden teruggegaan
naar de situatie na de planning van Kopenhagen 1948, die
door afb. 6 wordt weergegeven (deze afbeelding werd
reeds aan het eind van hoofdstuk 17 gememoreerd).
Het bovenste deel van afb. 6 toont de Kopenhaagse plan
ning voor de langegolf, waarin 15 kanalen zijn onderge
bracht, allen met een onderlinge spatie van 9 kHz. Omdat
zich binnen de LG-omroepband twee frequentiegebieden
bevinden, die ook door luchtvaart- en maritieme diensten
worden gebruikt, zijn de draaggolffrequenties helaas géén
veelvoud van 9 kHz.
Gemakkelijk valt in te zien dat de afstand tussen kanaal 1
(155 kHz) en kanaal 15 (281 kHz) gelijk is aan 9 x 14 = 126
kHz.
Hanteert men verder een maximale modulatiefrequentie
van 4,5 kHz (hetgeen standaard is voor omroep op mid
den- en langegolf), dan verloopt het totale modulatiespectrum op de langegolf van 155 - 4,5 = 150,5 kHz tot 281 +
4,5 = 285,5 kHz.
Het totale spectrum beloopt dus inderdaad 135 kHz, dat
op zich zelf wel gelijk is aan de beschikbare ruimte tussen
de bandlimieten van 150 - 285 kHz, maar 'dekt7 dit niet!
Aan de onderzijde (bij kanaal 1) ligt er 0,5 kHz binnen,
terwijl het aan de bovenzijde (bij kanaal 15) voor hetzelfde
bedrag 'buitenband' ligt. Hier is sprake van een symme
trische verschuiving over 0,5 kHz.
De middengolf-situatie ziet men in het onderste deel van
afb. 6. Deze band bevat 121 kanalen, die echter niet met
een uniforme spatie van 9 kHz zijn ingedeeld. Ook zijn de
zenderfrequenties géén veelvoud van 9 kHz.
Van die 120 kanaalspaties zijn er, in deze Kopenhaagse
planning, acht van 8 kHz, één van 10 kHz en 111 van 9
kHz. De afstand tussen kanaal 1 (529 kHz) en kanaal 121
(1602 kHz) bedraagt zodoende 1073 kHz voor 120 spa
ties.
Het totale modulatiespectrum dat wordt ingenomen, be
draagt nu 1073 + (2 x 4,5) = 1082 kHz, hetgeen 2 kHz te
groot is.
Bij kanaal 1 wordt de band grens namelijk met 0,5 kHz
overschreden en bij kanaal 121 met 1,5 kHz. De verschui
ving is hier asymmetrisch!
Omdat deze ongewenste situatie ook niet door de confe
rentie van 1975 geheel kon worden opgelost, bleef na de
planning de indeling van de langegolf vooralsnog onge-
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wijzigd, zie afb. 7a. De LG-toewijzing voor Lopik ligt hier
met 173 kHz in kanaal 3.
Wèl uitte de conferentie de wens, dat de WARC-1979 zou
besluiten om de LG-bandgrenzen te wijzigen in 148,5 283.5 kHz (een verschil van 1,5 kHz, naar beneden ge
richt), terwijl gelijktijdig de band zou worden vrijgemaakt
van het gebruik door andere diensten dan omroep.
Door nu ook de draaggolffrequenties op de langegolf een
veelvoud van 9 kHz te maken, zou een volstrekt 'dekken
de' spectrumsituatie ontstaan, die in afb. 7b is afgebeeld.
Op de WARC-1979 werd inderdaad positief beslist op de
wens om per 1 januari 1982 de bandgrenzen te wijzigen in
148.5 - 283,5 kHz. Voorts zouden de 'omroepvreemde'
diensten in de langegolf volgens een bepaald tijdschema
moeten worden afgebouwd in die zin, dat zij in plaats van
een 'primary status' in het vervolg slechts een 'permitted
status' zouden hebben en derhalve ondergeschikt waren
aan het gebruik door omroepzenders.
Men splitste de 15 LG-kanalen in drie blokken, kan. 1 t/m
5, kan. 6 t/m 10 en kan. 11 t/m 15.
Het eerste blok diende per 1 februari 1986 zijn zenderfrequentie met 2 kHz te hebben verlaagd, waardoor thans
een veelvoud van 9 kHz ontstond! Kanaal 1 werd van 155
in 153 kHz gewijzigd en Lopik 173 kHz werd nu 171 kHz.
Volgens dezelfde procedure diende het tweede blok zijn
frequenties per 1 februari 1988 te hebben aangepast, ter
wijl blok drie op uiterlijk 1 februari 1990 de nieuwe LGfrequentie-indeling zal voltooien.
Droitwich werkt dan op 198 i.p.v. de befaamde 200 kHz
en Luxemburg op 234 i.p.v. 236 kHz.
De situatie op de middengolf na de conferentie van 1975
wordt door afb. 7c weergegeven. Binnen de bandgrenzen
525-1605 kHz werden nu 120 kanalen ondergebracht (één
minder dan in het Plan Kopenhagen 1948). De kanaalspatie is nu uniform 9 kHz en alle zenderfrequenties zijn
daarvan een geheel veelvoud.
Als gevolg hiervan werden de zenderfrequenties in 1978,
toen de planning van Genève 1975 van kracht werd, met 1
kHz verhoogd om tot een veelvoud van 9 kHz te geraken.
Lopik 746 kHz werd nu 747 kHz, de 1007 werd 1008 kHz.
Zoals afb. 7c laat zien, zouden de bandgrenzen met 1,5
kHz naar boven moeten worden verschoven, om een sym
metrische 'dekking' te bereiken. De WARC-1979 besliste
dan ook eveneens, dat de middengolf voor omroepzen
ders zou worden gewijzigd in 526,5 -1606,5 kHz, daarme
de aan de planning van 1975 tegemoetkomende, zie afb.
7d.
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Kanaal 1 ligt nu op 531 kHz en kanaal 120 op 1602 kHz
(vergelijk afb. 6).
Met deze bandgrens- en frequentiecorrecties, voorgesteld
door de conferentie van 1975 en bevestigd door de
WARC-1979, is thans een volstrekt evenwichtige indeling
bereikt. Het aantal beschikbare MG-kanalen is weliswaar
met één verminderd (men wenste immers het Nederland
se voorstel van 8 kHz-spatie niet te aanvaarden...), maar
daar staat tegenover dat nu tenminste met een uniforme
spatie wordt gewerkt, waardoor de storingskansen (ook
in de ontvangers) zijn verminderd.
23.13. Nabeschouwing
Hierbij wordt een periode van bijna 3 jaar afgesloten waarin,
naast een intensieve voorbereiding zowel nationaal als in
Europees verband de omroepconferentie zelf heeft plaats
gevonden, verdeeld over twee zittingen die in totaal 10
weken hebben geduurd.
De samenwerking tussen de delegaties van de CEPT-landen is tijdens deze conferentie wel erg zwaar op de proef
gesteld. De indruk bestaat, dat deze groep landen, hoewel
met de hulp van de EBU in technische zin uitstekend
voorbereid, te weinig opgewassen bleek tegen het vrijwel
uitsluitend politieke spel van met name de Afrikaanse en
Arabische landen, alsook China.
De door Nederland in zijn wensenpakket gevraagde fre
quenties, en zelfs meer dan dat, zijn verworven. Niet uit
het oog mag echter worden verloren dat de invloed van
buitenlandse zenders in het voor elke Nederlandse zender
geplande verzorgingsgebied gedurende de avond- en
nachturen veel groter zal zijn dan waarmee werd gere
kend bij het opstellen van de 'requirements'.
Ons land zal dan ook gedwongen zijn om zich met het
verworven frequentiepakket nader te beraden over de
vraag hoe daarmede een aantal zo optimaal mogelijke be
dekkingen kan worden bereikt.
Hoe dit is verlopen, werd besproken in 23.11. (Praktische
toepassing van de Nederlandse frequentietoewijzingen).
Vrijwel alle 10.000 zenderaanvragen die door de deelne
mende landen waren ingediend, zijn door de conferentie
gehonoreerd, ook voor die zenders welke in strijd met het
Verdrag van Kopenhagen 1948 operationeel waren.
In de rechterkolom van afb. 4, die samen met afb. 5 aan
het begin van dit hoofdstuk reeds aan de orde kwam,
wordt de situatie na deze conferentie in getallen en pro
centen weergegeven, n.1. per 1 mei 1987. In de thans 120
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beschikbare kanalen in de middengolf werken 650 van de
754 zenders in overeenstemming met de planning van
1975.
'Slechts' 104 zenders zijn op frequenties in gebruik, die
van dit Plan afwijken, ofwel 13,8% Dit betekent een grote
winst ten opzichte van de situatie in 1978, toen nog 64%
een afwijkende frequentie bezette.
Op de 15 kanalen van de langegolf werken nu 32 zenders
'volgens Plan', terwijl slechts 2 zenders (5,9%) hiervan af
wijken. In 1978 bedroeg dit nog 45%, dus ook hier een
eclatante winst.
Het totaal aantal zenders in de Europese omroepzone op
midden- en langegolf, dat thans conform de planning in
bedrijf is, bedraagt 682 ofwel 86,5%. Slechts 106 zenders
(13,5%) wijkt nog van de geplande frequenties af.
In het onderste gedeelte van afb. 5 ziet men bovenge
noemde waarden weer in 'thermometer'-vorm weergege
ven. De winst wordt duidelijk uit de zeer sterk gedaalde
gearceerde kolomdelen.
Het geheel aan Nederlandse toewijzingen beschouwend,
kan worden gesteld dat men redelijk tevreden kan zijn.
Met uitzondering van de beide, aan het Plan Kopenhagen
1948 ontleende frequenties 747 en 1008 kHz voor de twee
nationale hoofdzenders in Flevoland, zijn echter de be
schermde veldsterkten voor de overige toegewezen middengolffrequenties nog zeer hoog, leidend tot een
slechtere tot vrijwel niet realiseerbare verzorging (de 1395
kHz is hiervan een treffend voorbeeld!).
Twee volledige bedekkingen zijn zeer wel mogelijk, de
gevraagde derde is hoogst onwaarschijnlijk geworden.
Nochtans is de Nederlandse delegatie, gelet op de grote
problemen die in Genève werden ondervonden, met een
gematigd optimisme teruggekeerd.
Tenslotte nog een opmerking van auteur op persoonlijke
titel.
Uit de bereikte resultaten is gebleken dat de frequentie
1008 kHz, die gebruikt wordt voor één der 500 kW-zenders van Flevoland, qua beschermde veldsterkte onze
'schoonste' frequentie is geworden (het minste aantal
stoorders, die praktisch geen invloed hebben).
Bovendien heeft deze frequentie een betere ruimtegolfwerking, vergeleken met de 747 kHz.
Dit betekent, dat met de 1008 kHz met name in de avond
uren een groter verzorgingsgebied mogelijk is. Legt men
de grens bij een 'redelijke verstaanbaarheid', dan kan het
uitgezonden programma vaak nog op ca 1500 km afstand
worden gevolgd.
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Dit gegeven nu, is van groot belang voor Nederlanders
die zich al dan niet permanent buiten onze grenzen bevin
den. Door de invloed van 'sea-gain' zijn beide Flevozenders in Engeland goed ontvangbaar, maar de ca 300.000
Nederlanders die zich in Duitsland en België of zelfs Frank
rijk ophouden, zijn (buiten de Wereldomroep) voor een
nog verstaanbaar programma aangewezen op de 1008
kHz-zender.
Tijdens zijn veelvuldig verblijf in Genève is auteur geble
ken dat juist deze zender in de avonduren qua verstaan
baarheid nog redelijk kan worden ontvangen, zodat
belangrijke programma's als het ANP-nieuws en 'Met het
Oog op Morgen' goed konden worden gevolgd.
Het is uit technisch oogpunt dan ook niet goed te begrij
pen dat de programmaleiders van N.O.S.-Radio, door au
teur op dit punt meermalen voorgelicht, om
programma-politieke redenen via de 1008 kHz-zender het
programma Hilversum I (per 1985 Radio 5) lieten uitstra
len.
Immers, via deze 'doelgroepen'-zender worden onder
meer de programma's voor de in ons land verblijvende
etnische minderheden verzorgd.
Hoe zinvol en noodzakelijk het moge zijn, dat deze groe
pen een 'eigen' programma krijgen aangeboden (daaraan
twijfelt immers geen zinnig mens), feit is toch dat de Ne
derlander in het buitenland tijdens de avonduren niet
meer naar 'nieuws van thuis' kan luisteren, omdat dit
door de 747 kHz-zender wordt uitgezonden, die niet zo
ver reikt (meer stoorders).
Het laatste ANP-nieuws via de 1008 kHz-zender vindt om
18.00 uur plaats, een tijdstip waarop voor grote perioden
van het jaar de duisternis nog lang niet is ingevallen,
waardoor er nog geen sprake van enige ruimtegolfwerking kan zijn.
Buitenslands verblijvende Nederlanders zijn, op zijn
zachtst gezegd, niet bijzonder enthousiast over deze programma-indeling. Jammer, dit a-technische gebruik van
onze 'schoonste' frequentie, die voor West-Europa als vrij
wel exclusief kan worden beschouwd, omdat geen bedrei
gende stoorders het verzorgingsgebied kunnen
beïnvloeden.
Dat de 1008 kHz-zender bovendien reeds om 21.00 of
22.00 uur zijn uitzendingen beëindigt, is dan al lang niet
meer interessant: 'Het Oog' kan men immers toch niet
ontvangen...
130

G© B

BLESS THIS

©kganization!

H®W
WE
LOOK :

H©W
WE

W © R K:

Ondanks alle tegenstellingen en verharding van technische standpunten bleek toch bij internationale conferenties de
humor niet te ontbreken, getuige bovenstaande tekening.
Wie overigens denkt dat organisatieproblemen uitsluitend een verschijnsel van de 20e eeuw vormen, vergist zich!
Een Romeins bestuurder verzuchtte immers reeds in de eerste eeuw n.C. (weliswaar in het Latijn):
"We tend to meet any new situation by reorganization and a wonderful method it can be for creating the illusion of
progress, while producing confusion, inefficiency and demoralization ".
Gaius Petronius . AD 66.
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Ja, zo gaat dat, helaas. Onze delegatie ziet warempel kans
om uit Genève met tenminste één zeer bruikbare frequen
tie terug te komen, die met heel veel moeite werd verwor
ven. En in plaats van deze frequentie dan ook te
bestemmen voor onze hoofdzender met informatieve pro
gramma's, i.c. Radio 1, wordt het laatste nieuws om 18.00
uur uitgezonden en kan men na 21.00 uur luisteren naar
Joegoslavië op 1008 kHz (als Flevoland stopt, komt Aleksinaé redelijk goed door, zeker in Genève).
Het zij zo, maar het blijft technisch onlogisch. Wellicht dat
men bij een eventuele volgende 'zenderkleuring' een meer
verantwoorde frequentiekeuze kan maken?
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24. Nieuw middengolf-zenderpark in
Flevoland

Nu de zo gewenste toewijzing door de Conferentie van
Genève 1975 van twee krachtige middengolfzenders van
500 kW met locatie Flevoland een feit was, verstrekte de
NOZEMA kort nadien de opdracht tot het ontwerp en de
bouw daarvan aan de firma AEG - Telefunken.
Bekend was dat men hier inmiddels over een concept van
een nieuw zenderproject beschikte, dat grote technische
voordelen bood, gepaard aan een energiebesparend bedrijf.
Zoals eerder werd toegelicht, bood de locatie Flevoland
grote voordelen, omdat de nieuwe polder over een goede
bodemgeleiding beschikt. Voorts bevinden zich in de di
recte omgeving geen obstakels die op de uitstraling een
negatief effect zouden kunnen hebben. Ook was van be
lang dat zich in de onmiddellijke omgeving geen grote
agglomeraties en industrieën bevinden, die door het ster
ke uitgestraalde signaal zouden kunnen worden gestoord.
Het berekende verzorgingsdiagram, dat later zou worden
bevestigd en reeds door de Nationale Voorbereidingscom
missie voor de Conferentie van Genève 1975 was voor
zien, was vrijwel landelijk bedekkend.
Alleen het Zuiden van Limburg zou onvoldoende worden
verzorgd, zodat voor dit gebied twee extra hulpzenders
werden vereist (zie hoofdstuk 25). De twee hulpzenders van
Hoogezand en Hengelo/Ov. werden hierdoor overbodig.
Om met het oog op genoemde nationale bedekking te vol
doen aan de eis, dat landelijk gezien de veldsterkte ten
minste 7 mV/m diende te bedragen (77 dB.fiV/m),
waardoor een goede verzorging tijdens de dag- en nacht
uren zou zijn gegarandeerd, werd het zendervermogen
vastgesteld op maximaal 600 kW, overeenkomend met een
EMRP (Electro Magnetic Radiated Power) van 1000 kW.
Beide krachtzenders zijn aangesloten op één gemeen
schappelijke antenne, die is opgehangen tussen twee mas
ten die zich op een afstand van 14-golflengte bevinden (ca
100 m). Beide programma's worden dus door één gecom
bineerde antenne uitgestraald.
Indien zou zijn gekozen voor de conservatieve versie,
waarbij elke zender zijn eigen antenne heeft, dan zouden
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Foto 19. Zendmasten en stationsgebouw van het nieuwe MG-zenderpark Flevoland. Met één antenne-sysleem wordt
met een vermogen van maximaal 600 kV/ uitgezonden op 747 en 1008 kHz (progr. Radio 1 en 5). Officieel in gebruik
gesteld op 24 aprü 1980 door de Minister van Verkeer en Waterstaat, mevr. N. Smit-Kroes. (foto: PTT)
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de masten tenminste op een onderlinge afstand van 800 m
moeten worden opgesteld, om te voorkomen dat er we
derzijdse beïnvloeding van de stralingsdiagrammen zou
optreden.
De kostenbesparing van deze nieuwe methode zal duide
lijk zijn.
In het relatief kleine gebouw is nog een derde zender opge
steld, die als reserve dient. Alle drie zenders hebben een
vermogen van 600 kW, maar vooralsnog wordt tijdens de
nachturen met 400 kW gewerkt, terwijl zo mogelijk overdag
voor grond golf-verzorging naar 200 kW wordt geschakeld.
In de zenders wordt een nieuw z.g. 'impulsduur'-modulatiesysteem toegepast, dat het zijne bijdraagt aan een ener
giebesparend bedrijf, dat mede wordt bereikt door een
optimale afstemming van de antenne met een stralingsbundeling in het horizontale èn verticale vlak.
Het transport van de hoogfrequente zenderenergie naar
de antenne wordt verzorgd door toepassing van z.g.
'kooi-feeders', waardoor vogels die eertijds tegen open
voedingslijnen vlogen en direct sneuvelden, thans afdoen
de worden beschermd.
De hoofdrichting van het zenddiagram ligt voor beide
zenders in de richting Zuidoost; in noordwestelijke rich
ting wordt de uitstraling met ca 4 dB beperkt (richting
Noordzee).
Het zenderpark Flevoland wordt op afstand bediend en
bewaakt vanuit het ZBC te Lopik (Zender Bedrijf Cen
trum), dat is ondergebracht in de 382 m hoge zendertoren
aldaar.
Voorts is 'rond de klok' onderhoud mogelijk, zonder het
bedrijf te moeten onderbreken. Overigens voldoet het zen
derpark aan de gestelde eis van 99,95% bedrijfszekerheid,
hetgeen betekent dat een zenderuitval van ten hoogste 4
uur en 23 minuten per vol jaar is toegestaan!
Het project is ontworpen voor een praktische levensduur
van 15 - 20 jaar.
Op 1 februari 1980 werd de zender Hilversum I op 1008
kHz met max. 400 kW in bedrijf gesteld. Hilversum II op
747 kHz volgde op 1 maart van dat jaar. De officiële opening door de Minister van Verkeer en Waterstaat, Mevr.
N. Smit-Kroes van dit grootse project, waarin ƒ 25 miljoen
is geïnvesteerd, vond plaats op 24 april 1980.
Afgezien van enkele kleine kinderziekten fungeren de
zenders sindsdien zonder problemen. Sinds 1 december
1985 straalt de 747 kHz-zender in het kader van de nieuwe zenderkleuring het programma Radio I uit, terwijl de
1008 kHz-zender het programma Radio 5 voert.
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25. Steunzenders te Hulsberg op 891 en
1251 kHz (1985)

Zoals reeds in hoofdstuk 24 werd geconcludeerd, werd
het zuiden van de provincie Limburg volgens verwach
ting onvoldoende verzorgd door de twee 600 kW-zenders
van Flevoland, werkend op de frequenties 747 kHz en
1008 kHz; deze zenders dienden dus in die regio te wor
den ondersteund.
Om hieraan tegemoet te komen, plaatste de NOZEMA in
1984 een opdracht tot het leveren van twee 20 kW-zenders
bij de firma Pye (Engeland), te installeren in Hulsberg.
De ene zender diende op 891 kHz te werken ter onder
steuning van de zender Flevoland 1008 kHz (programma
Radio 5), de tweede was bestemd voor ondersteuning van
de 747 kHz-zender (programma Radio 1) en kreeg de fre
quentie 1251 kHz. Deze frequenties waren in het Plan Genève 1975 weliswaar toegewezen voor de locatie
Roermond, maar door coördinatie door de PTT met de
administraties van Duitsland en België kon overeenstem
ming voor het opstellen in Hulsberg worden bereikt.
Beide steunzenders werden per 1 december 1985 officieel in
bedrijf gesteld, hoewel zij reeds eerder operationeel waren.
De 'oude' steunzenders Hoogezand 1395 kHz, Henge
lo/Ov. 1224 kHz en Hulsberg 891 kHz konden hun bedrijf
reeds per 1 mei 1985 staken. Deze zenders, die het regio
nale programma RONO, resp. ROZ alsmede Hilversum
III uitzonden, werden door FM-zenders vervangen.
Hoewel het maximum vermogen van de nieuwe Hulsberg-zenders 20 kW bedraagt, wordt vooralsnog met 10
kW uitgezonden.
Beide zenders kunnen in Belgisch-Limburg, een deel van
het Rijnland en tot in de Belgische Ardennen naar eigen
waarneming door auteur goed worden ontvangen.
Voor Hulsberg betekende de opstelling van één der nieu
we zenders geen wijziging van frequentie (sinds 1979
werkte daar een zender van 2,5 kW op 891 kHz voor de
programma's ROZ en Hilversum III), maar wel een verho
ging van het vermogen en een ander programma (Radio
5).
Sindsdien wordt het regionaal programma door een FMzender verzorgd.
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26. 'DELTA'- Plan voor Langegolfzender
op 173 kHz.

Op de planningsconferentie van Genève 1975 werd een
gemeenschappelijke 'Nederlands/Belgische' toewijzing
verkregen voor een langegolfzender van 500 kW, werkend
op de frequentie 173 kHz (1734 m) met locatie Lopik.
Dat een en ander niet probleemloos verliep, werd in
hoofdstuk 23 besproken.
Met het oogmerk te komen tot een zender of combinatie
van zenders, die het gehele Nederlandstalige gebied (Ne
derland en Vlaanderen) van een eigen programma zou
voorzien, hetgeen lag besloten in de ministeriële opdracht
waarmede de Nederlandse delegatie naar Genève toog,
werd in 1978 de 'Werkgroep Gemeenschappelijke Bel
gisch/Nederlandse langegolfzender' geïnstalleerd.
Deze werkgroep diende op 10 juli 1979 haar rapportage in
bij de Belgische Minister van Cultuur en de Nederlandse
Minister van CRM.
Het meest belangrijke voorstel dat in deze rapportage
werd gedaan, bestond uit het programmatisch combine
ren van de aan Nederland toegewezen langegolfzender
van 500 kW, werkend op 173 kHz, met de Belgische toe
wijzing van de middengolfzender Antwerpen (later Wol
ver tem), die met 600 kW op 1512 kHz zou uitstralen.
De gedachte die aan dit combinatie-voorstel ten grondslag
lag, werd ingegeven door de mogelijkheid van een verant
woord en juist gebruik van het verschil in de verzorgings
gebieden van beide zenders tijdens de dag- en nachturen.
Immers, in hoofdstuk 23 werd reeds aangegeven dat de
langegolfzender op 173 kHz flink gestoord zou kunnen
worden door de zender Kaliningrad (op 1100 km afstand
van Lopik), die met een vermogen van 1000 kW zonder
enige beperking in onze richting van dezelfde frequentie
gebruik maakt, waardoor die zender binnen het Neder
landstalige gebied een storende veldsterkte van ca 57
dB.|xV/m opwekt! Anderzijds eiste de Sovjet-Unie wèl
van onze 173 kHz-zender een beperking van 13 dB in de
oostelijke richting van het stralingsdiagram om de verzor
ging door Kaliningrad te beschermen, een reductie waar137

Ajoeeiamg ö. bi Iralingsdiagram van
de locatie Lopik werd toegewezen.
Voor een aantal richtingen is de maximaal geoorloofde uitstraling in dB(kW) aangegeven; de getallen tussen haakjes
vermelden de vereiste stralingsbeperkingen in dB.
Duidelijk zijn de reducties van 13, resp.. 5 dB te zien in de richting van Kaliningrad (USSR), Allouis en Sarrelouis
(Fr.) en Nador (Marokko).
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van tevens de DDR-zender Oranienburg in het nabuurka
naal 182 kHz zou profiteren.
Bovendien werd ons stralingsdiagram ook nog eens in
zuidelijke richting met 5 dB beperkt als gevolg van een
Franse eis ter bescherming van hun zenders AUouis en
Sarrelouis, die in de buurkanalen 164 kHz en 182 kHz
werkten.
Deze Franse eis werd ook nog eens ondersteund door Ma
rokko, dat haar zender Nador tegen storing onzerzijds be
schermd wenste te zien (Nador werkt overigens met een
vermogen van 1200 kW en is in hoofdzaak zuidelijk ge
richt).
Het stralingsdiagram van de aan Nederland toegewezen
173 kHz-zender is in afb. 8 afgebeeld, waarin bovenge
noemde reducties duidelijk zichtbaar zijn.
Uit dit stralingsdiagram werden vervolgens met behulp
van de propagatiekromme uit CCIR - Recommandatie
368-4, geldend voor een bodemgeleiding van 10 mS/m,
de veldsterktediagrammen voor grond golfverzorging her
leid voor de waarden 77, 90 en 100 dB.jiV/m.
Het resultaat ziet men in afb. 9, waarbij moet worden op
gemerkt dat hier geen rekening is gehouden met storende
invloeden van buitenlandse zenders. Voor genoemde
veldsterktewaarden wordt het verzorgingsgebied in oos
telijke richting beperkt tot resp. 180, 48 en 15 km (!).
Naar het Zuiden geldt een reikwijdte van ten hoogste 310,
115 en 38 km.
Deze beperkingen leidden er toe, dat het leeuwedeel van
de energie die onze 500 kW-zender zou uitstralen naar het
noordwesten gericht zou zijn (de Noordzee) en dat het
Nederlandse en Vlaamse grondgebied uitsluitend over
dag goed zou kunnen worden verzorgd.
Tijdens de avond- en nachturen zou dit gebied als gevolg
van het 'beschadigde' stralingsdiagram en de storende
aanval door buitenlandse zenders inkrimpen tot het for
maat van ongeveer de provincie Utrecht. Onder de beper
kende voorwaarden die de Conferentie van Genève 1975
aan onze langegolfzender had gesteld, bleek deze zender
derhalve ongeschikt voor verzorging van het gehele Ne
derlandstalige gebied na het invallen van de duisternis.
Dit was de reden, dat België voorstelde om, juist in die
nachturen, het programma te laten verzorgen, c.q. onder
steunen door hun zender Antwerpen/Wolvertem met 600
kW op 1512 kHz (198,4 m).
Werkend op deze hoge frequentie, zou het verzorgingsge
bied van deze Belgische zender immers na het invallen
van de duisternis onder invloed van de gunstige uitbrei139

:

Afbeelding 9. Veldsterkte-diagrammen van de 173 kHz-zender voor 77, 90 en 100 dB.\iV/m, berekend volgens de
propagatiekromme voor de grondgolf bij een bodemgeleiding van 10 mS/m van CCIR-Recommandatie 368-4. Uit
gangspunt van deze constructie is het stralingsdiagram van afb. 8.
De stralingsreductie in ooslelijke en zuidelijke richting wordt hierdoor nog sterker geaccentueerd.
Voor de drie genoemde veldsterktezoaarden gelden maximale reikwijdten van resp. 500, 220 en 100 km, welke in de
richting van Kaliningrad tot 180,48 en 15 km en naar het zuiden tot 310,115 en 38 km worden beperkt.
In deze figuur -wordt geen rekening gehouden met de invloed van storende zenders in hetzelfde, resp. de nabuurkanalen, aie het verzorgingsgebied met name in de avonduren zullen verkleinen.
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ding door ruimtegolven (skywave) vele malen groter zijn
dan overdag, waardoor goede ontvangst op honderden
kilometers afstand mogelijk werd.
Zodoende kwam de Werkgroep tot het voorstel om het
gemeenschappelijke programma overdag via de Neder
landse 173 kHz-zender uit te stralen en in de avond- en
nachturen door Antwerpen/Wolvertem op 1512 kHz,
waardoor een goede verzorging van het NederlandsVlaamse grondgebied verzekerd zou zijn. Dit netwerk, ge
vormd door twee elkaar ondersteunende zenders, zou
'Deltaplan' of ook 'Radio Delta' worden genoemd.
Bij het nader uitwerken van dit plan stuitte men echter op
een groot aantal bezwaren van technische, financiële en
omroep-politieke aard, die zouden leiden tot de uiteinde
lijke ondergang van het Deltaproject.
Zo werd alras duidelijk dat voor de realisatie van de 173
kHz-zender met zijn complexe stralingsdiagram drie zend
masten van enkele honderden meters hoogte vereist wa
ren, die bovendien ook nog op een onderlinge afstand van
een paar honderd meter dienden te worden opgesteld.
Gemakkelijk valt in te zien dat een en ander een grote
financiële aderlating zou inhouden. Voorts beschikte men
in Lopik niet over de nodige bouwruimte voor dit stelsel
van drie grote masten, terwijl men tevens door de sterke
uitstraling van de 500 kW-zender ongewenste instralingsverschijnselen in de andere, naburige zendapparatuur
voorzag. Nog even dacht men aan een opstelplaats in de
buurt van Arnhem of het grindgebied van de Maas in
Limburg, maar ook daaraan bleken teveel bezwaren te
kleven.
Toen er bovendien tussen de omroeporganisaties van bei
de landen flinke controversen optraden over de zendtijdverdeling, de aard van het programma en de kosten
daarvan, terwijl bovendien aan beide zijden nationale sen
timenten een rol gingen spelen, besloot onze overheid, al
les overziende, het Deltaplan voorlopig in de koelkast te
zetten en geen geld ter beschikking te stellen.
België, dat om dezelfde redenen afhaakte, heeft sindsdien
zijn middengolf zender van 600 kW op 1512 kHz in bedrijf
gesteld. De zender wordt gebruikt voor het programma
van de Belgische Wereldomroep, bestemd voor Europa en
is na het invallen van de duisternis tot op grote afstand
goed en duidelijk te ontvangen (naar eigen waarneming
ook in Zwitserland en Noord-Italië).
In Nederland is de LG-toewijzing van een 500 kW-zender
op 173 kHz een vrijwel vergeten zaak geworden.
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Een frequentiedaim van Nederland, die door de overheid
officieel aan de delegatie van 'Genève '75' werd opgedra
gen en er zelfs de oorzaak van was dat de LG-acdviteiten
van de Conferentie voor een volle week werden opge
schort, echter nochtans leidde tot een geldende toewij
zing, kon helaas niet worden gerealiseerd.
DELTA was ter ziele...
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27. 'Kerk'-zender te Bloemendaal

In de omgeving van het Noordhollandse Bloemendaal be
vond zich (en ze zijn er nog steeds) een aantal ziekenhui
zen, verpleegtehuizen en sanatoria. Met het ontstaan van
de landelijke radio-omroep kwam bij vele langdurig ver
pleegden de vraag naar voren, of er wellicht een zender
zou kunnen worden gebouwd die uitsluitend op Zondag
de kerkdiensten kon uitzenden. Een vorm dus van 'etherziekenomroep' op religieuze grondslag.
Een inmiddels gevormd comité nam in het voorjaar van
1924 het initiatief en vroeg een zendmachtiging aan, wel
ke vlot door de overheid werd verleend, zij het 'op vol
strekt tijdelijken voet7.
Een bevriend radio-amateur werd bereid gevonden een
zender te construeren, waartoe uit eigen bijdragen een be
drag van ƒ 290 - beschikbaar kwam, dat voor die tijd blijk
baar voldoende was!
Op een golflengte van 200 m (1500 kHz) kwam de zender
met een vermogen van 40 Watt per 15 juni 1924 in de ether
en deed tien jaar trouwe dienst. Daarna moest naar een
nieuwe zender worden omgezien.
Deze werd geleverd en geïnstalleerd door Standard Elec
tric in 1934.
De golflengte lag met 245 m (1223 kHz) nu in het middengolfgebied, het vermogen bedroeg maximaal 100 Watt,
doch er kon ook op halve sterkte worden gewerkt.
Het is opvallend dat de bezetter de zender vooralsnog
ongemoeid liet, zij het dat de zendruimte werd afgesloten
en tijdens 'bedrijf' altijd een Duitse bewaker aanwezig
was. Het einde kwam in 1943, toen de bezetter de zender
ontmantelde en in begin 1944 afvoerde, niemand weet
waarheen...
Het zou 1948 worden voordat de overheid 'op historische
gronden' een nieuwe zendmachtiging verleende. PTT le
verde een nieuwe zender voor dezelfde frequentie van
1223 kHz en een vermogen van 50 Watt (omdat buiten
landse zenders onder geen voorwaarde mochten worden
gestoord).
De vergunning werd verleend voor gebruik op Zondag
van 09.00-17.00 uur. Op twee masten van 30 m hoogte
werd in de duinen de nieuwe zend-antenne aangebracht.
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Dit zenderbedrijf was overigens niet geregeld in het Plan
Kopenhagen 1948. Met dit Ideine vermogen werd 'out-ofplan' gewerkt.
Bij de planning van Genève 1975 werd evenmin rekening
met Bloemendaal gehouden, maar de zendfrequentie
diende per 1979 naar 1116 kHz (269 m) te verhuizen, om
dat de 1223 kHz werd toegewezen aan de locatie Assen
voor het programma Hilversum III (later Hengelo/Ov.),
inmiddels 1224 kHz.
De zender is tot op heden nog elke Zondag in bedrijf en
bestrijkt een groot gedeelte van Noordholland.
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28. Bronverantwoording en dankwoord

Het totaal aantal midden- en langegolfzenders, waarvan
Nederland sinds 1919 voor omroepdoeleinden gebruik
heeft gemaakt, bedraagt niet minder dan 30!
Hierin zijn de thans operationele zenders meegerekend.
Vele van die zenders hebben op verschillende frequenties
gewerkt en dienden ter verspreiding van diverse pro
gramma's. Ook kregen enkele zenders, of zelfs delen
daarvan, voor langere of kortere tijd een andere opstelplaats.
Het zal de lezer duidelijk zijn dat voor het correct beschrij
ven van onze zenderhistorie zo veel gegevens van techni
sche en niet-technische aard moesten worden nagegaan,
dat zulks voor één persoon (de auteur) een welhaast on
mogelijke opgave betekende.
Hulp bij het inwinnen van informatie was geboden, en die
kwam er!
Van vele kanten werd op gestelde vragen gereageerd,
soms mondeling maar veelal op schrift, ook in de vorm
van documentatie en persberichten. Waar mogelijk, wer
den voor specifieke navraag de nodige contacten verkre
gen.
Alle bronnen, waaruit informatie werd verkregen en hier
verwerkt, zijn verantwoord in Annex 2, inclusief de eigen
documentatie van auteur.
Zendergegevens uit de periode vóór 1940 brachten de no
dige problemen met zich mede. Hier kon de procedure
van 'directe benadering7 niet altijd worden gevolgd, om
dat zij die destijds in het zendergebeuren actief waren,
voor het overgrote deel zijn overleden. Het raadplegen
van, vaak moeilijk toegankelijke, documentatie was voor
dat tijdsbestek dan ook de enig werkbare oplossing.
Niet altijd bleken de gegevens, afkomstig uit diverse bron
nen, met elkaar overeen te stemmen, zodat auteur op en
kele punten in de geschiedschrijving wel gedwongen
werd om hiervan een eigen, naar zijn mening logische,
interpretatie te geven.
In de meeste gevallen betreft het hier data van ingebruik
stelling, resp. sluiting van zenders, maar een typisch voor
beeld van onvermijdelijke eigen interpretatie, vindt men
in hoofdstuk 12, waar in een voetnoot de vermoedelijk
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gebruikte frequenties van het nieuwe MG-zenderpark te
Lopik tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 worden toege
licht.
De volgende personen en instanties verstrekten waardevolle informatie of legden contacten om hiertoe te gera
ken:
- De Stichting Nederlands Omroepmuseum te Hilver
sum, waardoor veel documentatie inzake oudere zen
ders en conferenties ter inzage werden verstrekt.
- Ir. H.G.W. van der Steen (NOB - Dienst Omroepzaken/Beleidsontwikkeling), die naast historische om
roep- en Nozemageschriften het ITU-eindrapport van
de LG/MG-conferentie 1974/75 ter beschikking stelde.
- De heer H.K. de Zwart, Hoofd van de afdeling Omroep
en Televisie bij PTT - Telecom (Netwerkbedrijf), die sa
men met zijn medewerkers C. Kappenburg en Ing. J.J.
Bliek vele ITU - en delegatieverslagen beschikbaar stel
de, met name van de periode vóór 1950.
- De heer J. Hoogeboom van dezelfde PTT-afdeling, die
zich tot aan de voltooiing van het manuscript enorm
heeft ingespannen om allerlei specifieke vragen inzake
de zenderhistorie te beantwoorden en daartoe ook nog
vele oud-medewerkers van PTT raadpleegde.
- Prof. Dr. F.L. Stumpers en Prof. Dr. J.B. Peek, resp. oudmedewerker en medewerker aan het Philips Natuur
kundig Laboratorium te Eindhoven, die voor auteur de
contacten hebben gelegd met:
- Mr. C.F.M. Jansen, Hoofd van de afdeling Company Archives, Philips International B.V., die enkele oude edi
ties van het blad 'Philips Koerier' ter beschikking
stelde, waaraan vele technische gegevens en andere we
tenswaardigheden van de zender 'Herrijzend Neder
land 1', Eindhoven 1944 werden ontleend.
- De heer P.A.M. Tieman, inmiddels gepensioneerd
hoofdmedewerker van de Dienst Radio Programma
NOS, die in 1945 zender- en programmatechnicus is ge
weest van de zender 'Herrijzend Nederland 3' te Ruinerwold, resp. Beek/Lb. Uit zijn, uiterst nauwkeurig
bijgehouden dagboek werden de volledige technische
en andere saillante gegevens van deze zender betrok
ken.
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- De heer J. Kuipers, eveneens gepensioneerd programmatechnicus van NOS-Radio, die uit de tijd dat hij de
regeltafel van de Eindhovense zender 'Herrijzend Ne
derland V bediende een aantal waardevolle bijdragen
kon leveren.
- Dr. G. Hogesteeger, Bedrijfshistoricus van de Stichting
'Het Nederlandse PTT-Museum' te 's Gravenhage,
waarvan belangrijke informatie inzake de PTT/CWPnoodzenders uit 1945 te Den Haag werd ontvangen.
Een welgemeend dankwoord aan alle hierboven g«enoemden wordt hierbij uitgesproken, mede namens 'het Om
roepmuseum', omdat zonder hun inspanning en
assistentie de Nederlandse zenderhistorie van 1919 tot
1989 nooit zo volledig en gedetailleerd had kunnen wor
den beschreven, als nu het geval is.

■j
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29. Besluit

Met deze regels kan de beschrijving van zeventig jaar om
roep in Nederland met gebruikmaking van midden- en
langegolfzenders worden afgesloten.
Dat een en ander niet altijd probleemloos verliep, is wel
uit het voorgaande duidelijk geworden. Zoals reeds eer
der vermeld, moet rekening worden gehouden met de
mogelijkheid dat hier en daar nog kleine, helaas thans niet
te verifiëren onjuistheden in de tekst voorkomen. De au
teur houdt zich dan ook gaarne aanbevolen voor eventu
ele opmerkingen, aanvullingen en correcties. *)
Indien vooral het toelichten van het wel (en wee!) van met
name de zenders uit de periode vóór 1945 naar de mening
van de lezer mocht zijn gelukt, dan acht de samensteller
deze poging tot geschiedschrijving meer dan voldoende
beloond.
In elke geval is getracht om tot een redelijk overzichtelijk
naslagwerkje te komen.
Bestaande zenders kregen vaak via internationaal overleg
een andere frequentie toegewezen, terwijl voor geheel
nieuwe zenders ook een passende 'golflengte' moest wor
den gevonden.
Om de lezer een indruk te geven van een dergelijk over
leg, met al zijn voetangels en klemmen, werden het ver
loop en de meest belangrijke resultaten van enkele
administratieve en planningsconferenties in de tekst op
gevonden.
Tenslotte, wat die planningsresultaten betreft, zal maar
worden aangenomen dat Alfred Dregger ongelijk had of
op zijn minst in een pessimistische bui was, toen hij tij
dens een verkiezingstoespraak voor de Duitse deelstaat
Hessen in 1982 beweerde:
Tlanning betekent dat men het toeval vervangt door een
vergissing7.
De man had gelukkig niets met omroep te maken...
*) Lezers die prijs stellen op het toezenden van mogelijke aanvullin
gen, kunnen zich melden bij de redactie op het volgende adres:
- Stichting Nederlands Omroepmuseum, Melkpad 34,1217 KD Hil
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Annex 1
Toelichting op enkele technische
grootheden en begrippen

Op enkele plaatsen in dit boek komen enige grootheden
en begrippen voor, die voor de niet-technische lezer wel
licht problemen opwerpen.
Omdat de uitleg daarvan ter plekke te veel plaatsruimte
vergt en bovendien als 'storend' kan worden ondervon
den, volgt in deze annex een beperkte verklaring.
Grondgeleiding
Deze grootheid, ook wel bodemgeleiding genoemd en
aangeduid met de griekse letter a (sigma), speelt naast de
uitgestraalde zenderenergie in een bepaalde richting een
overheersende rol in de formatie van het verzorgingsge
bied.
De grondgolf van een zender op midden- en langegolf
plant zich n.1. niet uitsluitend door de ether voort, maar
daarnaast en gelijktijdig ook door een deel van het bijbe
horende aard traject. Het één kan niet los worden gezien
van het ander.
Bovendien is de signaal-voortplanting afhankelijk van de
toegepaste frequentie (= golflengte). Lange golven breiden
zich verder uit dan middengolven.
De mate van geleiding door de te overbruggen aardmassa
is mede verantwoordelijk voor de veldsterkte (signaal
sterkte), die op zekere afstand van de zender kan worden
gemeten.
Het zal duidelijk zijn, om maar even bij Nederland te blij
ven, dat het verschil in vochtigheid en gehalte aan mine
ralen van onze klei-, veen-, zand- en watergebieden in
deze geleiding een bepalende rol speelt.
De eenheid waarin men deze bodemgeleiding uitdrukt, is
de Siemens-per-meter, afgekort S/m, doch deze waarde is
in het algemeen te groot voor vlotte hantering. Daarom
vindt mén meestal de aanduiding in milli-Siemens/meter
(mS/m).
Door de PTT en daarvóór reeds door o.a Prof. Balthasar
van der Poll werd in dit verband een onderzoek ingesteld
naar de bodemgesteldheid van ons land.
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Men kwam tot de conclusie dat Nederland ruwweg in
drie zones kan worden ingedeeld, welke als grondgeleiding opleveren:
a. 1 - 3 mS/m

die in de vrij droge, zanderige ge
bieden van de Veluwe, Drente en
Brabant/Limburg voorkomen.

b. 3 - 10 mS/m

welke in westelijk Noord-Brabant
ligt, alsook in een deel van ons ri
vierengebied, gedeeltelijk in Fries
land, Groningen, Drente en
Overijssel.

c. 10 - 30 mS/m

welke de rest van Nederland be
treft, met name de kleigronden
van Friesland en Groningen,
Noord-Holland en de ingepolderde gebieden, een deel van ZuidHolland en geheel Zeeland.

Deze geleidings-zones zijn in afb. A-l in kaart gebracht,
uitgaande van PTT-gegevens. Bij de bespreking van de
verzorgingsgebieden van het MG-zenderpark Lopik (zie
hoofdstuk 19 en afb. 3) wordt de negatieve invloed van de
droge gebieden duidelijk, die hier in zwart zijn aangege
ven.
De meest ideale bodemgeleiding zou worden gevormd als
het aardoppervlak uit één grote koperen plaat zou be
staan, welke duizenden S/m zou opleveren. Dit is echter
pure theorie!
De bodemgeleiding is overigens alleen van belang voor de
voortplanting van de grondgolf, die overdag èn 's nachts
aan de orde is.
De indirecte golf of 'skywave' (ook wel 'ruimtegolf' ge
noemd) is alleen 's nachts van belang, omdat de atmosfe
rische lagen waartegen deze golf reflecteert uitsluitend na
het invallen van de duisternis voorkomen. Vooral zenders
op middengolf kunnen dan op relatief grote afstand wor
den waargenomen.
In deze annex komt de 'skywave' echter niet aan de orde.
Sea-gain
Voor watergebieden gelden veel gunstiger waarden van
bodemgeleiding dan hierboven vermeld. Zo is bekend dat
zoet water tot 100 mS/m kan gaan, doch het zoute zeewa
ter levert geleidingswaarden op van 4 tot 5 S/m (!!).
Dit was de reden dat 'piratenzenders' met een relatief ge
ring vermogen op middengolf vanuit volle zee zo ver
reikten! Ook kan hierdoor worden verklaard waarom Id150

Afbeelding A-l. Gebieden met verschillende grongeleidings-factoren in Nederland, (a in mS/m)
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zerda met zijn PCGG-zender van enkele honderden Watts
op lange golf zelfs tot in Zuidoost Engeland kon worden
beluisterd!
Verloopt het transmissiepad deels over land en verder
over zee, dan werkt de geleiding van het zoute zeewater
'versterkend' (althans minder verzwakkend). Dit ver
schijnsel noemt men de 'sea-gain'.
Zo worden aan onze Noordzeekust de Engelse zenders op
midden- en langegolf veel sterker ontvangen dan in het
binnenland. Daar immers leidt de veel slechtere bodemgeleiding tot verzwakking van het zendersignaal.
Grondgolf
Hieronder verstaat men de elektromagnetische golf, uitge
straald via de zendantenne, die zich langs het aardoppervlak
voortplant.
Over welke afstand dit kan geschieden, wordt bepaald
door de toegepaste frequentie, het in die richting uitge
straalde vermogen en de zojuist genoemde bodemgeleiding.
Een zender van 100 kW zal bij dezelfde hoogte van de
zendmast op dezelfde opstelplaats, werkende op dezelfde
frequentie en stralend in dezelfde richting, verder reiken
dan een zender van 20 kW.
Veldsterkte Enom*
De elektromagnetische golf die een zender uitstraalt, ver
oorzaakt op aarde een zekere veldsterkte (sterkte van het
magnetisch veld op het punt van ontvangst).
Plaatst men op dat punt een ontvangantenne, dan ontstaat
aan de klemmen van die antenne een signaalspanning.
Hoe verder die antenne van de zender verwijderd is, des
te lager wordt de veldsterkte en dus ook het ontvangstsignaal. De relatie hiertussen is kwadratisch: een twee maal
zo grote afstand geeft een vier maal zo klein signaal.
Bij het bepalen van een veldsterkte-waarde voor accep
tabele ontvangst, b.v. bij zenderplanning, dient men te be
denken dat er diverse typen van storing zijn, welke door
een voldoende grote signaalsterkte moet worden over
wonnen.
Allereerst is er de atmosferische ruis, een storingstype dat
afhankelijk is van de gebruikte zendfrequentie en het geo
grafische gebied waar men ontvangt (in de tropen zijn
veel atmosferische storingen, met name op de lange golf).
Een tweede type is de eigen ruis, die inherent is aan vrijwel
alle elektronische schakelingen en in dit geval door de
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ontvanger zélf wordt veroorzaakt Een goede radio-ontvanger is daarom zoveel mogelijk 'ruisarm'.
Atmosferische ruis vormt samen met de eigen ruis de
grootheid 'natuurlijke ruis', die zelfs bij het ontbreken van
enig zendersignaal aan de ingang van de ontvanger een
kleine stoorspanning veroorzaakt, die als een ruisend ge
luid wordt ervaren.
De derde storing behoeft niet noodzakelijkerwijs een ruis
type te zijn.
Bedoeld wordt hier wat men in de Angelsaksische landen
de 'man-made noise' noemt. Dit zijn allerhande storingen,
die worden veroorzaakt door huishoudelijke en andere
apparatuur, zoals b.v. bromfietsen, TL-buizen en starters,
föhns, stofzuigers, bougievonken van niet-ontstoorde
auto's, tandartsenij-apparatuur en diathermietoestellen.
Bij conferenties over zenderplanning is altijd aan de orde,
hoe groot het uitgestraalde vermogen van een zender
moet zijn om b.v. het nationale grondgebied van een zoda
nige veldsterkte te voorzien, dat van een goede programma-verzorging kan worden gesproken.
De delegatie van een ander land, dat een zender op de
zelfde frequentie als die van ons wil (of moet) laten wer
ken, zal steeds trachten het vermogen van onze zender zo
laag mogelijk te laten plannen, om zodoende vooral in de
avonduren niet door onze zender te worden gestoord.
Hier gaat het derhalve om de planningswaarde van de
veldsterkte!
Eertijds werkte men bij het plannen met de minimale
veldsterkte (Emin), waaronder die waarde wordt verstaan
welke in staat bleek om de natuurlijke ruis (zie hiervoor)
te overwinnen. De 'man-made noise' werd niet meegere
kend.
Sinds de zenderplanning van 1975 hanteert men echter de
grootheid Enom, de nominale veldsterkte, welke de som is
van de natuurlijke ruis en een bepaald bedrag voor het
gemiddelde aan man-made noise.
De veldsterkte wordt uitgedrukt in mV/m of p.V/m resp.
in het aantal dB dat de waarde boven die van 1 pV ligt
(dB.p.V/m).
De minimale veldsterkte voor het Europese grondgebied
werd vastgesteld op 60 dB.p.V/m (waarmee vroeger werd
gepland).
De referentiewaarde voor man-made noise stelde men op
17 dB, zodat de planningswaarde Enom voor Europa 60 +
17 = 77 dB.|iV/m bedraagt.
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Bij de bespreking van de verzorgingsgebieden in afb. 2 en
3 speelt deze waarde van Enom een grote rol.
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6. Ir. J.D.H. van der Toom (PTT):
'Verslag van de Radioconferende te Atlantic City, 1947'
(delegatieverslag).
7. Convention Européenne de Radiodiffusion, Copenhague 1948,
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19. Thilips Koerier', 12 september 1959, 3 oktober 1959
en 10 oktober 1959.
20. Tinal Acts of the Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference (Regions 1 and 3), Geneva,
1975'.
Uitg. ITU, Geneva 1976.
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'Verslag van de Nederlandse delegatie naar de
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Annex 3
Toelichting op gebruikte afkortingen

(in alfabetische volgorde)
ANRO

Algemeene Nederlandsche Radio Omroep

AVRO

Algemeene Vereeniging Radio Omroep

CCIC

Comité Consultatif International des Com
munications Radio Electriques

CCIR

Comité Consultatif International des Radiocommunications

CEPT

Conférence Européenne des Postes et des
Télécommunications

CWP

Centrale Werkplaats PTT

EBU

European Broadcasting Union

EMRP

Electro Magnetic Radiated Power

FM

Frequentie Modulatie

HDO

Hilversumsche Draadlooze Omroep

HN

Herrijzend Nederland

ERT

Institut für Rundfunktechnik, München

ITU

International Telecommunication Union

kHz

kilo-Hertz (frequentie-grootheid)

KRO

Katholieke Radio Omroep

LG

Lange golf

LPC

Low - Power - Channel

m

meter (golflengte-grootheid)

MG

Middengolf
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NCRV

Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging

NDO

Nederlandsche Draadlooze Omroep

NOS

Nederlandse Omroep Stichting

NOV

Nederlandsche Omroep Vereerd ging

NOZEMA

Nederlandse Omroep Zender MaatschapP1)

NRI

Nederlandsche Radio Industrie

NRU

Nederlandsche Radio Unie

NSF

Nederlandse Seintoestellen Fabriek

NWR

Nederlandsche Vereerd ging voor Radiotelegrafie

OC

Onde Commune

PCGG

Roepletters (station call) van Idzerda's
zender

PHOHI

Roepletters (station call) van PTT-kortegolfzender Kootwijk

PTI

Philips Telecommunicatie Industrie

PTT

Post, Telegrafie en Telefonie (Staatsbedrijf,
sinds 1 jan. 1989 geprivatiseerd)

RNIO

Radio Nederland in den Overgangstijd

RNWO

Radio Nederland Wereld Omroep

RON

Radio Omroep Noord

RONO

Radio Omroep Noord en Oost

ROO

Radio Omroep Oost

RRO/NO

Rijks Radio Omroep/de Nederlandsche
Omroep

ROZ

Radio Omroep Zuid
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SHAEF

Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces

STAD

Stichting Amsterdamse Draadloze Om
roep

TROS

Televisie en Radio Omroep Stichting

USSR

Unie van Socialistische Sovjet Republieken

VARA

Vereeniging van Arbeiders Radio Ama
teurs, thans Omroepvereniging VARA

VPRO

Vrijzinning Protestantsche Radio Omroep,
thans Omroepvereniging VPRO

ZBC

Zender Bedrijf Centrum (PTT)
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i4/b.2. Chronologisch overzicht van alle door Nederland gebruikte radiozenders
op lange-en middengolf voor nationale verzorging.
Indeling per toegepaste frequentie.
Op de bovenste tijdschaal zijn de resultaten van de diverse ITU-planningsconferenties aangegeven.
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