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I N L E I D I N G  
 
de aanleiding 
Vanwege de verkoop van Radio Kootwijk door telecommunicatieconcern KPN aan het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 2004, bestaat er behoefte aan inzicht in de cultuurhistorische 
waarden van het voormalige langegolfzendstation. Een rapport over de cultuurhistorische waarde maakt 
een zorgvuldige afweging mogelijk inzake hergebruik, vernieuwing, behoud en sloop. Boven alles leidt een 
analyse tot een totaalbeeld van het complex, waarin toekomstige ontwikkelingen (zoals mogelijkheden tot 
herbestemming van het terrein en de gebouwen) een plaats kunnen krijgen, in overeenstemming met de 
cultuurhistorische betekenis van het totaal en de onderdelen.  
 
de opdracht 
Vandaar dat de provincie Gelderland, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de gemeente Apeldoorn 
stoa de opdracht verleenden tot het maken van een cultuurhistorische effectrapportage (CHER) van het 
complex Radio Kootwijk. Alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep Radio Kootwijk, 
die zorg draagt voor de begeleiding van het project. De opdracht omvat onderzoek naar alle hiernaast 
afgebeelde objecten op het terrein van Radio Kootwijk, inclusief de infrastructuur.  
Om de waarde van het complex en de onderdelen goed te kunnen beoordelen, moesten de volgende 
aspecten worden onderzocht: de politieke achtergrond en besluitvorming rond de bouw van de zender en 
het belang van de zender in latere (naoorlogse) tijd; de communicatievormen van andere koloniale 
machten; de techniek van het zenderpark; de plaats in de internationale architectuurgeschiedenis en het 
oeuvre van de architect; de architectuurhistorie van de gebouwen; de samenhang met en de invloed op de 
ecologische en landschappelijke kenmerken van het gebied.  
Daar waar de onderzoekstijd onvoldoende zou blijken, moesten de hiaten worden weergegeven. 
 
scriptie Jan Vredenberg 
In 1994 schreef Jan Vredenberg aan de Nijmeegse universiteit de doctoraalscriptie Het zendstation voor 
draadloze telegrafie bij Kootwijk. Symboliek en functionaliteit. In dit uitvoerige werkstuk heeft hij de 
architectuurhistorie van Radio Kootwijk uitputtend en voortreffelijk beschreven. Jan Vredenberg stelde deze 
ongepubliceerde studie beschikbaar aan stoa ten behoeve van de CHER. In de hoofdstukken 
radiotelegrafie in Nederland, geschiedenis Radio Kootwijk, de ontwerpers, de betonbouw van het 
zendstation en de architectonische vormentaal is intensief en dankbaar gebruik gemaakt van Vredenbergs 
onderzoeksresultaten. Daarbij zijn in de hoofdstukken de ontwerpers, de betonbouw van het zendstation 
en de architectonische vormentaal  soms letterlijk zinsneden uit de doctoraalscriptie 
overgenomen. Bovendien is gebruik gemaakt van het door hem beschikbaar gestelde beeldmateriaal.  
 
beschermd gezicht 
Tijdens het Monumenten Selectie Project is het zendcomplex reeds geselecteerd als beschermd gezicht. 
In dat kader heeft het Gelders Genootschap in 1995 een toelichting geschreven, met een bijbehorende 
begrenzing (zie bijlage pagina 128).  
 
het resultaat 
De beschikbare onderzoekstijd bleek op de meeste onderwerpen voldoende om inzicht te krijgen in de 
(inter)nationale waarde van het zendcomplex. Een hiaat is informatie over het gebruik van de zender 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. In enkele publicaties wordt gesproken over de rol van het zendstation in 
de Enigma-affaire. Specifieke informatie over dit onderwerp was vooralsnog niet te achterhalen. Met 
betrekking tot de landschappelijke en ecologische waarden heeft Gert-Jan Blankena van de gemeente 
Apeldoorn informatie geleverd, die door stoa is vertaald naar de CHER. 
Gedetailleerde beschrijvingen en waarderingen van het complex en de onderdelen, vindt u in het laatste 
hoofdstuk: ‘Beschrijving en waardestelling’. Voor de waardestelling is gebruik gemaakt van de criteria van 
het Monumenten Selectie Project1. Om het belang van Radio Kootwijk vanuit de grote hoeveelheid 
informatie direct toegankelijk te maken, wordt ieder hoofdstuk afgesloten door een beknopte analytische 
samenvatting. Deze samenvattingen zijn gebundeld in de Korte Samenvatting, die voorafgaat aan de 
Conclusie. In de Conclusie wordt de waarde van het complex samengevat. De cijfers en letters in de 
overzichtskaarten corresponderen met de nummers in de tabel uit de Conclusie. 
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R A D I O T E L E G R A F I E  I N  N E D E R L A N D 2 

Nederland was in het begin van de twintigste eeuw een handelsnatie met omvangrijke overzeese 
gebiedsdelen en had belang bij goede en snelle verbindingen met de koloniën, waarvan met name 
Nederlands-Indië van buitengewoon belang was. De bestaande rechtstreekse communicatie vond plaats 
door middel van de elektrische telegrafie, waarvoor kabelverbindingen nodig waren. Hiervoor was 
Nederland echter afhankelijk van Engeland en Duitsland. Toen de eerste Wereldoorlog uitbrak lieten de 
nadelen van deze afhankelijkheid zich steeds sterker voelen en besloot de regering in 1918 om een van de 
buurlanden onafhankelijk eigen internationaal communicatienet te realiseren. Na veel politieke discussie 
werd uiteindelijk besloten tot de bouw van een zendstation voor de lange golf, waarmee een permanent 
radiotelegrafisch contact met Nederlands-Indië kon worden gerealiseerd.  

  
de vroege geschiedenis van de radiozenders  
De oudste vorm van rechtstreekse berichtgeving over lange afstand is de telegrafie. De elektrische naald- 
en wijzertelegrafie werd vanaf de uitvinding ervan, tussen 1830 en 1840, een van de eerste belangrijke 
toepassingen van elektriciteit sinds haar ontdekking aan het eind van de 18e eeuw. De toepassing van 
elektrische telegrafie in Nederland kwam op gang in 1845. Toen werd in opdracht van de Hollandse 
IJzeren Spoorweg Maatschappij, langs de eerste Nederlandse spoorlijn tussen Amsterdam en Haarlem 
(1839), de eerste diensttelegraaflijn in Nederland aangelegd. Vanaf 1847 kon deze wijzertelegraaf ook 
worden gebruikt voor particuliere doeleinden. Vanaf 1852 werd telegrafie een overheidszaak en kwamen 
alle rijkstelegrafen onder de verantwoordelijkheid van de Posterijen en Telegrafie (P&T) te vallen. Het 
seinsysteem dat de P&T ging gebruiken was ontwikkeld door de Amerikaan Morse. Het betrof een systeem 
van tekens, waarbij elke letter, cijfer of leesteken wordt vertegenwoordigd door een vastgestelde 
combinatie van punten en strepen. In 1897 kwam door een uitvinding van Marconi de draadloze telegrafie 
tot ontwikkeling en kreeg de communicatie over grote afstand er een nieuwe dimensie bij. Nederland was 
vrij laat met de introductie van de elektrische telegraaf, maar vond op het gebied van radiotelegrafie snel 
aansluiting bij voorlopers als Engeland en Duitsland.  
  
internationale voorgeschiedenis 
In 1896 kreeg Guglielmo Marconi, na succesvolle demonstraties op Salisbury Plain, patent op de draadloze 
telegrafie. Ondanks Britse overheidssteun en de eerste transatlantische draadloze telegrafieverbinding 
(van Poldhu in Cornwall naar St. Johns in New Foundland in 1901), zou het nog tot de jaren twintig duren 
voor de grote langegolfzendstations in Europa werden gebouwd. In de tussentijd werden er wel kleinere 
stations gebouwd, die vanwege het experimentele karakter vaak een tijdelijk karakter hadden. 
In de aanloop naar het wereldwijde gebruik van de radiotelegrafie als internationaal communicatiemiddel, 
nam Duitsland de voortrekkersrol van Engeland over. Na de oprichting van het Gesellschaft für drahtlose 
Telegrafie in 1903, werd in 1906 door Telefunken (dat hier uit voortkwam) een Versuchsstation gebouwd bij 
Nauen (Berlijn). En ook de eerste internationale radiotelegrafieovereenkomst van de UTI (de internationale 
organisatie voor de telegrafie) werd op 3 november 1906 in Berlijn afgesloten. De ontwikkeling leidde 
uiteindelijk in 1907 tot het einde van de monopoliepositie van Marconi en gelijke rechten voor alle stations. 
Vooral Telefunken profiteerde van deze gelijkstelling, wat resulteerde in de wereldwijde verspreiding van 
hun zenders en de voltooiing van het uitgebreide zendstation Nauen in 1918. 
 
eerste experimenten 
In Nederland was de overheid aanvankelijk terughoudend. De nieuwe techniek vroeg om grote 
investeringen, geheimhouding was een probleem3 en Nederland kon via Duitse, Engelse en Amerikaanse 
kabels communiceren met de koloniën. Als één van de weinige partijen zag de Marine de noodzaak en het 
nut in van draadloze verbindingen. In 1899 werd dan ook een commissie ingesteld door Ministers van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid en Marine met als taak de mogelijkheid voor draadloze communicatie te 
onderzoeken. De volgende stap in de experimentele fase was het uitrusten van het lichtschip Maas met 
zend-/ontvangapparatuur, voor een verbinding met Hoek van Holland in 1902. In 1906 kregen de Marine-
inspanningen en –experimenten met radiotelegrafie op Java een vastere vorm in de officiële vestiging van 
station Scheveningen-Haven, dat was ingericht door Telefunken en lange tijd functioneerde als enige 
radiotelegrafisch station in Nederland.  
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commissies en onderzoek 
Om de ontwikkelingen op het gebied van de radiotelegrafie te stimuleren richtte het Hoofdbestuur der 
Posterijen en Telegrafie - wederom in samenwerking met de Marine - in 1911 de Permanente Commissie 
voor de Radiotelegrafie op. Daarnaast vormden professor ir. C.L. van der Bilt en Vice-admiraal I. van den 
Bosch in 1913 het Comité tot onderzoek naar de mogelijkheid van een rechtstreekse radio-telegrafische 
gemeenschap tusschen Nederland en Nederlandsch Oost Indië. Twee maal diende de laatstgenoemde 
lobbygroep voorstellen in voor intercontinentale verbindingen bij de Ministers van Waterstaat en Koloniën. 
Het eerste verzoek voor een verbinding met tussenstations werd afgewezen … aangezien de overtuiging 
wordt gemist, dat de uitvoering in ‘s-lands belang zou zijn. Het tweede verzoek voor een rechtstreekse 
verbinding met Indië werd doorgespeeld aan de Permanente Commissie voor de Radiotelegrafie. Het 
verzoek vormde tevens de aanleiding voor de Minister van Koloniën om C.J. de Groot, Ingenieur van den 
Indischen telegraafdienst, opdracht te geven voor onderzoek naar draadloze telegrafie in Europa en VS. 
Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek en het uitbreken van de oorlog, besloot de overheid 
in 1916 het comité geen concessie te verlenen, maar zelf het heft in handen te nemen.  
De Eerste Wereldoorlog maakte de noodzaak een (eigen) radiotelegrafische verbinding te hebben pas echt 
duidelijk. Toen het neutrale Nederland last kreeg van verbroken verbindingen en censuur, namen ook de 
politieke inspanningen toe om een rechtstreekse radiotelegrafische verbinding met Nederlands-Indië tot 
stand te brengen. 
 
ingenieur C.J. de Groot  
Tijdens studiereizen bezocht ir. C.J. de Groot Telefunken in Berlijn en kreeg een ontvanginrichting mee 
voor proeven in Indië. De Groot paste de inrichting aan op de tropische omstandigheden. In 1915 werden 
proefseinen uit Nauen ontvangen in Indië (kuststation Sabang). 
Kort daarop, in 1916, promoveerde ir. De Groot op Radiotelegrafie in de Tropen en stelde hij vast dat een 
draadloze verbinding tussen Nederland en Indië mogelijk moest zijn. Vanwege de neutraliteit kon de 
Nederlandse overheid niet direct actie ondernemen. De Groot werd ongeduldig en nam zelf het initiatief 
voor de bouw van een groot langegolfzendstation (1917-1920) bij Bandoeng in de buurt van het plaatsje 
Malabar. Op weg naar Nederland met een bijbehorende ontvanger van De Groot ontving het schip Zeven 
Provinciën in 1918 bij Honolulu signalen uit Bandoeng. 
 
neutraliteit versus onafhankelijkheid 
Kapitein-luitenant ter zee E.H. Fridrichs drong in 1917 aan op een draadloze verbinding met Indië vanuit de 
stelling van Amsterdam voor politieke en militaire doeleinden. Minister van Marine J.J. Rambonnet richtte 
zich tot Minister van Waterstaat C. Lely over de wenselijkheid van een draadloze verbinding. De 
Nederlandse overheid vertraagde de ontwikkeling uit angst haar neutraliteit te schenden door het bestellen 
van een Duitse radiotelegrafische zender. Tegelijkertijd raakte Nederlands-Indië door Britse blokkades op 
kabelverbindingen steeds verder geïsoleerd, waardoor de rechtstreekse radiotelegrafische verbinding als 
enige mogelijkheid overbleef. En dus werd op de regeringsbegroting van 1918 vijf miljoen gulden 
aangevraagd voor de bouw van zend- en ontvangststation voor een verbinding met Indië. Het tekenen van 
contracten met Telefunken werd echter zo lang mogelijk uitgesteld. Uiteindelijk werden de risico’s van 
isolatie groter geacht dan die van schending van de neutraliteit. Twee maanden voor de officiële 
wapenstilstand – in september 1918 -werd een contract met Telefunken afgesloten voor de oprichting van 
zendstation Kootwijk en ontvanginrichting Sambeek. 
 
boogzender versus machinezender 
Met het bestellen van een zender bij Telefunken, werd de discussie over de meest geschikte zender beslist 
in het voordeel van de machinezender. C.J. de Groot was voorstander van een boogzender, die sneller en 
goedkoper gebouwd kon worden. Bovendien was de boogzender geschikter als politiek en strategisch 
middel ten tijde van oorlog, omdat dit type minder energie nodig had en ook ’s nachts functioneerde. Maar 
de Nederlandse regering koos een vredesverbinding, welke zoowel voor politiek-strategische als voor 
handelsdoeleinden zou worden gebruikt: de machinezender, die het meest zuiver zou werken en het meest 
geschikt was voor commercieel dagverkeer. De machinezender werkte het best met zonlicht. Bovendien 
werd aan de bestelling van een machinezender bij Telefunken de levering van steenkool door Duitsland 
gekoppeld en werd in Indië al gewerkt met Telefunken (dit laatste werd door verschillende 
adviescommissies als overweging meegegeven). Tenslotte had Telefunken goede connecties in de  



 8

  
 

  
 

  
 

  

Nauen

 

Kootwijk

 

Rugby

 

Grimeton

 



 9

persoon van J.J. Leroy, adviseur van de Minister van Koloniën en oud-directeur van het Deutsch-
Niederländische Telegraphen-Gesellschaft.  
 
redenen voor bouw zendstation draadloze telegrafie 
De Eerste Wereldoorlog had aangetoond dat de bestaande kabelverbindingen via buurlanden 
internationale verbindingen kwetsbaar maakten. Posterijen en Telegrafie (later PTT) wilde onafhankelijk 
zijn van buitenlandse telegraafkabels, de censuur omzeilen en een moeilijk te verbreken verbinding 
hebben. Toch had de overheid ook andere redenen om te kiezen voor een radiotelegrafische verbinding. In 
Nederlands-Indië was een draadloze oplossing voor de verbinding tussen de eilanden onderling goedkoper 
dan de aanleg van kabels. In het tropische klimaat bleek de aanleg niet alleen duur, maar waren de kabels 
ook niet duurzaam genoeg. Vanwege investeringen in de bouw van zend- en ontvangstations voor de 
lange afstand was de radiotelegrafische verbinding van Indië met Nederland draadloos aanvankelijk wel 
duurder.  
De Groot geloofde dan ook niet in commercieel gebruik van de radiotelegrafie. Door technische 
beperkingen was het gebruik van radiotelegrafie aanvankelijk inderdaad niet commercieel, maar werd het 
gebruikt door en voor scheepvaart en militaire doeleinden. Door betere en zuinigere apparatuur werd de 
techniek echter al commercieel toepasbaar in de tweede helft van de jaren twintig. Toen bleek toch de 
meerwaarde van een machinezender, die door commercieel gebruik de radiotelegrafie rendabel maakte 
(wat met een boogzender niet mogelijk zou zijn geweest). De discussie over het beste type 
langegolfzender werd overigens snel achterhaald door de komst van de kortegolfzender. 
 
langegolfzenders in internationaal perspectief 
Ondanks diverse experimenten en ontwikkelingen op het gebied van draadloze telegrafie, werd 
internationaal tot de Eerste Wereldoorlog voornamelijk gecommuniceerd met behulp van kabelnetten. De 
censuur en blokkades die na 1914 door kabelbezittende landen werden opgelegd aan de oorlogvoerende 
landen, vormde de aanleiding tot het opvoeren van de inspanningen op het gebied van radiotelegrafie. Het 
monopolie op de techniek berustte aanvankelijk bij Guglielmo Marconi, die in Engeland in 1896 al had 
bewezen dat radiotelegrafie draadloze verbindingen over langere afstanden mogelijk maakte. Begin 
twintigste eeuw werd Engeland ingehaald door Duitsland, waar Siemens en Halske en de Allgemeine 
Elektricitäts Gesellschaft in 1903 samengingen in de firma Telefunken. Zij waren uiteindelijk 
verantwoordelijk voor het eerste grote langegolfzendstation dat in de periode van 1906 tot 1918 in Nauen 
bij Berlijn werd gebouwd. Radio Kootwijk was het volgende omvangrijke langegolfzendstation. De firma 
Telefunken, die Nauen had gebouwd leverde zijn expertise en machines ook aan Radio Kootwijk, dat in de 
periode van 1919 tot 1923 werd gebouwd (zie ook §Grootstation Holland ). Het derde grote 
langegolfzendstation stamt uit de periode van 1922 tot 1926 en staat in Grimeton, een kleine plaats 
oostelijk van Varberg in Zweden. Qua techniek en omvang is het station vergelijkbaar met Nauen en 
Kootwijk. Qua architectuur echter niet: de eenvoudige architectuur onderscheid zich niet van andere 
bedrijfshallen, waardoor het minder herkenbaar is als zendstation. Ook het laatste langegolfzendstation 
van formaat, dat in 1926 werd gebouwd bij Rugby in Engeland, kreeg niet de monumentale uitstraling van 
Nauen en Kootwijk. Wel bouwde het in opzet voort op de twee eerste stations, terwijl voor de antennes 
Kootwijk als inspiratie diende. In Rugby werd reeds gebruik gemaakt van de uitvinding van de radiolamp 
ofwel de radiobuis, die niet alleen kleinere behuizing van zendstations mogelijk maakte, maar ook minder 
energie kostte en op korte termijn mede zou leiden tot de invoering en overmacht van de kortegolfzenders. 
Ondanks dat kreeg ook Rugby nog een langegolfzender, met een hoge machinehal. Na Rugby ontwikkelde 
de kortegolftechniek zich zo snel dat langegolfzenders niet meer gebouwd werden. In de korte tijd dat 
langegolfzenders het experimentele stadium overstegen en de kortegolf nog niet werd gezien als de 
toekomst zijn er slechts vier omvangrijke langegolfzendstations gebouwd: die van Nauen (Duitsland), 
Radio Kootwijk (Nederland), Grimeton (Zweden) en Rugby (Engeland). Van alle bekende experimentele 
radiotelegrafische stations resten slechts enkele funderingen en een herdenkingsmonument bij Poldhu 
(Cornwall, GB), waar in 1901 het eerste transatlantische bericht door Marconi werd verstuurd naar St. 
Johns (New Foundland, Canada). In Nauen staat het zendgebouw nog overeind. In Rugby is een 
radiomuseum en wordt nog een tijdsignaal uitgezonden, maar dreigen vrijwel alle antennes in de nabije 
toekomst te worden gesloopt4. Het station in Grimeton is nog compleet, inclusief de zendmachines die bij 
gelegenheid in werking worden gesteld om de langegolfzendtechniek te demonstreren. 
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kortegolfzenders 
Tijdens de bouw van Radio Kootwijk was de langegolfzender reeds achterhaald door proeven van 
Amerikaanse zendamateurs. Zij toonden al in januari 1922 aan dat met kleinere apparatuur en minder 
energieverbruik radioverbindingen mogelijk waren korte met golflengten van circa 200 meter. De 
kortegolfzenders hadden veel voordelen ten opzichte van de langegolfzenders: de radiogolven van 
langegolfzenders hebben een langere afstand waardoor ze grotere hoogtes bereiken, gevoeliger zijn voor 
atmosferische storingen en hogere antennes nodig hebben voor verzending en ontvangst. Bovendien 
hadden kortegolfzenders minder energie nodig en maakten daardoor commercieel gebruik van de 
draadloze verbinding rendabel. Bovendien maakten de relatief energievriendelijk kortegolfzenders de bouw 
van enorme hallen overbodig. Ze werkten met radiolampen (later radiobuis genoemd), die ook in kleine 
gebouwen genoeg warmte kwijt konden. In 1925 had de P&T een zender voor golflengten van enkele 
tientallen meters.  
 
de zender van Radio Kootwijk (zie voor gebouwletters kaart en beschrijvingen) 
Om een radiotelegrafische verbinding tussen ver van elkaar afgelegen locaties tot stand te kunnen brengen 
werd in Kootwijk aanvankelijk een 400 kW machinezender van het Duitse Telefunken gebruikt. Deze 
telegrafiezender werkte evenals de zenders in Nederlands-Indië op lange golven en was voorzien van twee 
machines die om de beurt dienst deden. De zender van Radio Kootwijk kreeg de internationale lettercode 
PCG en kreeg al snel na de ingebruikname in 1923 de bijnaam ‘Lange Gerrit’. Het zenden met lange 
golven bleek echter niet te voldoen. De lange golfverbinding was energieverslindend en daardoor uiterst 
kostbaar. De resultaten waren bovendien teleurstellend, omdat de apparatuur met name overdag erg 
stoorde. Door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de radiotelegrafie werd al snel na de 
ingebruikname van de zender besloten om over te gaan op een kortegolfverbinding, waarvan de kleine 
zenders aanmerkelijk minder vermogen hadden en voor het lange afstandsverkeer minstens zo goed 
werkten als de enorme langegolfzenders. De dure, stroomverslindende machine- en boogzenders hiervan 
werden vervangen door veel compactere en zuinige lampenzenders, die bovendien veel minder gevoelig 
waren voor atmosferische storingen. De kortegolfzender leende zich daardoor veel beter voor lange 
afstandsverkeer en maakte een hogere seinfrequentie mogelijk. Voor het zenden met korte golven, met 
een golflengte van 10 tot 100 meter, werd een centrale ingericht in een oorspronkelijk in hout opgetrokken 
gebouw (gebouw B), vlakbij het zendstation (gebouw A). In 1925 werd van hieruit begonnen met de 
uitzendingen over de korte golf. In 1928 en 1929 werden de drie bakstenen zendgebouwen (gebouwen C, 
D en E) gebouwd. Vanuit deze gebouwen konden vanaf 1929 ontvangstations over vrijwel de gehele 
wereld worden bereikt. Van 1923 tot 1928 werd er voor de verbinding tussen Nederland en Indië nog 
gebruik gemaakt van telegrafie door middel van morseseinen. Daarna zou de korte golftelefonie zijn intrede 
doen. Met de kristal gestuurde kortegolf-telefoniezender, werd in 1927 geëxperimenteerd met de eerste 
kruisgesprekken tussen Nederland en Indië. Op 28 februari 1928 zou de PTT (tot dat jaar P & T) de 
radiotelefoondienst Amsterdam-Bandoeng in gebruik stellen voor het publiek en waren de eerste 
wereldwijde radiotelefoonverbinding ter wereld en de Wereldomroep een feit. Voordat het zover was ging 
het louter nog om experimentele uitzendingen, omdat de betrouwbaarheid nog niet optimaal was. Op 7 
januari 1929 was de betrouwbaarheid dermate groot dat Koningin-moeder Emma de 
radiotelefonieverbinding met Nederlands-Indië via de langegolfzender officieel in gebruik kon stellen. De 
zender van Radio Kootwijk met Nederlands-Indië zou in 1933 worden omgebouwd tot een zogenaamde 
eenzijbandzender of enkelzijbandzender. Dit type zender bood diverse belangrijke voordelen. Ze had 
minder last van storingen, was zuiniger met het gebruik van energie, had een sterker signaal en bood de 
mogelijkheid om tegelijkertijd meerdere telefoongesprekken te voeren. Daarom werden ook de andere 
zenders in loop van de jaren dertig omgebouwd tot enkelzijbandzenders. 
Het zendstation Radio Kootwijk en het ontvangststation Noordwijk Radio maakten gebruik van de kortegolf, 
waarvoor richtantennes werden gebruikt. Hiervoor werd zowel in de duinen als op het Veluwse Zand een 
antennepark met beam-antennes aangelegd. De kortegolfzenders in Kootwijk met haar zes zenders en 
zendmasten werden niet alleen gebruikt voor verbindingen met Nederlands-Indië, maar ook met Suriname, 
Curaçao, Noord- en Zuid- Amerika, Japan, Egypte en de belangrijkste Europese landen. Dankzij de door ir. 
N. Koomans voor de PTT gerealiseerde verbeteringen aan de zenders en de ontvangers, onder meer door 
de ingebruikname in 1930 van een kristalgestuurde kortegolfzender, beschikte Nederland in de jaren dertig 
over snelle en hoogwaardige radiotelegrafie en radiotelefonieverbinding met het buitenland. Vanaf de jaren 
dertig kon vrijwel de gehele wereld worden  
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bereikt met de kortegolfzenders van Radio Kootwijk. Ook door de pers werd voor het versturen van 
berichten en zelfs foto’s in de periode 1933-1937 dankbaar gebruik gemaakt van de zendcapaciteiten van 
Radio Kootwijk. Vanuit het zogenaamde ingenieursgebouw (gebouw F) werden in die tijd de 
telegrafiesignalen versterkt en bewerkt en werd de technische controle op de uitzendingen uitgevoerd.  
In 1935 werd het door de P.T.T. gebruikte zendstation Radio Kootwijk uitgebreid met een ‘versterkten 
zender’ (in gebouw B), waarmee in de avonduren de reguliere radio uitzendingen voor de 
omroepverenigingen werden verzorgd. Overdag verzorgde een zwakkere, in 1940 gesloopte zender in 
Huizen voor de radio uitzendingen. De uitzendtaken werden toen overgenomen door het nieuw gebouwde 
omroepstation Lopik. 
 
de antennenetwerken  
De zes 212 meter hoge antennes van de langegolfzender vormden een netwerk dat circa 70 hectare bestreek. 
De antennes werden op het middelpunt en de vijf hoeken van een denkbeeldige zeshoek geplaatst; door de 
zesde hoek liep de oprijlaan. Het middelpunt van de zeshoek bevond zich direct achter het zendgebouw. 
In vochtige gebieden zorgde het grondwater voor de geleiding van het signaal. De ondergrond van Radio 
Kootwijk bestond uit droge zandgrond. Om het gemis van vocht te compenseren werd in de grond een aardnet 
aangelegd dat de plattegrond van het antennenetwerk boven de grond weerspiegelde. Dit aardnet bestond uit 
blanke koperdraden met een dikte van 3 millimeter. Het aardnet is het enige nog bestaande onderdeel van het 
antennenetwerk van de langegolfzender. 
De kortegolfzenders op de hei maakten gebruik van een eigen antennenetwerk. Dit antennenetwerk was 
opgebouwd uit houten constructiemasten met zogenaamde gordijnantennes. Na sluiting van Radio Kootwijk zijn 
deze antennes verwijderd. 
 
Radio Kootwijk in relatie tot de (inter)nationale ontwikkeling van de 
radiotelegrafie 
 Radio Kootwijk herinnert aan het historisch gegeven van Nederland als een mondiale koloniale 

handelsmacht en geeft uitdrukking aan de wens om nauwe banden te onderhouden met de koloniën. 
 Radio Kootwijk is het resultaat van een belangrijke en gedurfde politieke beslissing, die omwille van 

autonomie en macht genomen werd naar aanleiding van de afhankelijke situatie gedurende de Eerste 
Wereldoorlog. 

 Radio Kootwijk kwam tot stand in een uiterst experimentele fase in de ontwikkeling van de 
communicatietechnologie; het kenmerkt de progressieve houding van Nederland ten aanzien van de 
radiotelegrafie tijdens de pionierfase waarin technologische uitvindingen elkaar in snel tempo 
opvolgden. 

 Radio Kootwijk is een zeldzaam relict van een kortstondig moment in de technologische ontwikkeling 
van de radiotelegrafie; het zendgebouw vormt een kostbare uitdrukking van het experiment met de 
lange golf, een techniek die snel werd opgevolgd door de korte golf waarvoor een dergelijk groot 
zendgebouw niet nodig was. Het zendcomplex met zowel lange- als kortegolfzendgebouwen vormt 
een unieke uitdrukking van deze ontwikkeling. 

 Radio Kootwijk behoort wereldwijd tot een zeer kleine groep monumentale langegolfzendcomplexen, 
waartoe de nog altijd bestaande stations te Nauen (Duitsland), Grimeton (Zweden) en Rugby 
(Engeland) behoren. Meer langegolfzendcomplexen zijn op dit moment niet bekend. 

 Ondanks de verwijdering van de radiografische technologische apparatuur in en om het zendgebouw 
is Radio Kootwijk nog wel herkenbaar als een industrieel monument van de communicatietechnologie; 
de hoofdvorm en de uitingen van beeldende kunst herinneren zichtbaar aan de oorspronkelijke 
functie; het ontbreken van zendmasten is voor deze herkenbaarheid een jammerlijk gemis. 

 Radio Kootwijk heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan een veranderend begrip van tijd en plaats; 
tijdrovende correspondentie via de post maakte plaats voor directe en rechtstreekse communicatie 
met mensen aan de andere kant van een kleiner wordende wereld. 
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G E S C H I E D E N I S  R A D I O  K O O T W I J K 5 
 
 
locatiekeuze  
Toen in 1918 de plannen voor de bouw van een zender gestalte kregen, was een van de eerste zorgen het 
vinden van een terrein hiervoor. Het kiezen van een geschikte locatie voor de realisatie van een 
zendstation was afhankelijk van een aantal factoren. De locatie moest een vrije ligging hebben, ver van het 
stedelijk gebied6 en zaken die storingen konden veroorzaken, maar moest toch goed bereikbaar zijn. Het in 
circa 1876 door de aanleg van de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn (destijds met een halte in het nabij Radio 
Kootwijk gelegen dorpje Assel) ontsloten stuifzand- en heidegebied bij Apeldoorn beantwoordde aan deze 
eisen. Bijkomend voordeel van dit gebied was dat het reeds staatseigendom was. Een groot nadeel was de 
droge zandgrond onder het zendgebouw. Om de signalen te geleiden was de vochtige ondergrond van 
bijvoorbeeld Nauen in Duitsland veel geschikter. Om dit gemis te compenseren werd een koperen aardnet 
in de grond gelegd (zie § de antennenetwerken). En zo verrees op een 450 ha groot terrein ten zuidwesten 
van Apeldoorn, de nederzetting en zendstation Radio Kootwijk. Het zendstation verrees in een 
natuurgebied, dat ten tijde van de aanleg en bouw behoorde bij de gemeente Barneveld en het eigendom 
was van Staatsbosbeheer, dat viel onder het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel. Dit Ministerie 
stond het toekomstige zendterrein af aan het Ministerie van Waterstaat, waar de afdeling Posterijen en 
Telegrafie (P & T) onder ressorteerde. Omdat het zendstation in eerste instantie de verbinding met de 
overzees gebiedsdelen moest verzorgen, werd ook het Ministerie van Koloniën betrokken bij het overleg 
over de aanleg en bouw. 
Het tegenwoordig deels door bossen omzoomde zenderterrein maakte destijds deel uit van het omvangrijk 
heidegebied met uitgestrekte zandverstuivingen, dat bekend was als het Kootwijksche Zand (nu Kootwijker 
Zand). Omdat er zich in de directe omgeving van de mogelijke zenderlocatie geen gebouwen of andere 
storende zaken bevonden, werd aan de basisvoorwaarden voor de aanleg van een radiostation voldaan.  
 
radiotelegrafisch netwerk Nederland(s-Indië) 
Los van het zendstation was er de noodzaak tot de bouw van een ontvangststation. Dat zend- en 
ontvangststations niet bij elkaar in de buurt konden staan was vanwege onderlinge storingen, die het 
gelijktijdig verzenden en ontvangen van berichten moeilijk maakten. Het aanvankelijk in een houten keet 
ondergebrachte ontvangststation werd in 1918-1919 gebouwd op de hei bij het Noord-Brabantse Sambeek 
(ten zuiden van Boxmeer). In 1924 werd deze vervangen door een ontvangststation te Meijendel, in de 
duinen tussen Wassenaar en Den Haag. Toen de ontvangstcapaciteit van dit station onvoldoende bleek 
werd het op zijn beurt in 1928 opgevolgd door een nieuw station in de duinen bij Noordwijkerhout (Radio 
Noordwijk). In 1950 verhuisde het ontvangststation naar het Gooise poldergebied bij Nederhorst den Berg.  
Zowel het ontvangst- als het zendstation konden echter niet zonder de Rijksradiocentrale. Vanuit deze in 
Amsterdam gestationeerde centrale werden zowel de inkomende signalen voor Radio Noordwijk als de te 
verzenden signalen van Radio Kootwijk geregeld. Deze radiocentrale was derhalve een onmisbare schakel 
in het circuit van de radiotelegrafie. 
De Indische tegenhanger van Radio Kootwijk verrees al vóór 1922 in een nieuw gesticht dorp vlak bij 
Bandung (Bandoeng) op de hoogvlakte van Malabar op Java. De hier staande zenders waren een 
Amerikaanse boogzender en een door Telefunken7 gefabriceerde machinezender en ontvanginrichting. Het 
uit diverse gebouwen samenstelde Station Malabar maakte in verband met aardbevinggevaar geen gebruik 
van zendmasten, maar van over een kloof gespannen kabels. Vanuit Indië werden in 1919 de eerste 
radioseinen verstuurd naar het ontvangststation te Sambeek. 
Ontvangststations op Java bevonden zich te Sabang (1910) en te Tjankring, welke in 1924 werd vervangen 
door het station Rantja Ekek, dat evenals Tjankring bij Bandoeng ligt. Het zendstation Malabar werd in 
1947 door de Indonesiërs verwoest. 
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voorbereidingen op de bouw van Radio Kootwijk (1918-1920) 
De aanleg en bouw van Radio Kootwijk8 stond onder de supervisie van A.E.R. Collette, Hoofdingenieur-
directeur van het Ministerie van Waterstaat (minister R.A.H.W. König). De eerste werkzaamheden aan de 
realisatie van Radio Kootwijk waren voor een deel een werkverschaffingsproject. Voor het uitvoeren van 
diverse werkzaamheden werden namelijk Amsterdamse werklozen ingeschakeld, die werden 
ondergebracht in een barakkenkamp9.  
Voor de aanvoer van bouwmaterialen naar de bouwlocatie en het vervoer van de grondwerkers waren 
goede aanvoerwegen onontbeerlijk. Vanaf de NS halteplaats Assel10 werd in 1918 een vijf kilometer lang 
smalspoor getrokken naar de bouwlocatie voor het vervoer van antennemateriaal en bouwmateriaal voor 
het barakkendorp. Het spoor, waarop een door een paard getrokken lorrie reed, volgde het traject van de 
toen nog onverharde straatweg van Assel naar Radio Kootwijk (de huidige Alverschotenseweg) en werd 
eveneens gebruikt voor de aanvoer van proviand en het vervoeren van functionarissen en personeel naar 
en vanaf de zenderlocatie. In 1922 werd dit smalspoor opgebroken en vervangen door een normale 
spoorlijn, waarover een diesellocomotief reed. Deze lijn liep van het NS-traject Apeldoorn-Amersfoort, via 
het dorp Kootwijk en het onderstation van de Provinciaale Geldersche Electriciteits Maatschappij (PGEM) 
naar Radio Kootwijk. De spoorlijn werd in 1948 opgeheven en nog in hetzelfde jaar opgebroken.  
In 1919 werd onder toezicht van de Nederlandse Heidemaatschappij begonnen met het egaliseren en het 
bouwrijp maken van het terrein. In hetzelfde jaar volgde de bouw van het houten barakkendorp voor de 
arbeiders, een kantine, een conciërgewoning en een ingenieurswoning annex directiekeet11. De 
infrastructurele voorzieningen van het zendcomplex werden aangelegd en de koelvijver van het 
toekomstige zendgebouw werd gegraven. Ook werd een start gemaakt met de bouw van de 
radiotelegrafische zendapparatuur.  
In het najaar van 1919 werd een begin gemaakt met de bouw van de zes zendmasten, die een jaar eerder 
waren ontworpen en geleverd door de firma Hein, Lehmann & Co uit Berlijn12. 
 
de bouw van het zendcomplex (1920-1923) 
Met de bouw van de permanente gebouwen voor het zendstation op het Kootwijksche Zand werd 
begonnen in 1920. Daarvoor bestond het complex louter uit voor niet permanent gebruik gebouwde houten 
gebouwen en een ijzeren Amerikaanse windmotor. In het voorjaar van 1920 verrees op de locatie van de 
ingenieurswoning het directiegebouw (gebouw F), dat zowel woon- als kantoorruimtes voor de ingenieurs 
bevatte. Op 9 augustus 1920 vond de eerste betonstorting plaats voor het hoofdgebouw van het complex, 
het zendstation (gebouw A), met een ommuurd voorplein, een magazijn, een werkplaats en een betonnen 
koelvijver. Voor de zendinstallatie in het gebouw waren koelwater en elektriciteit onmisbaar. Het water 
werd aangeboord op een diepte van ongeveer 30 meter. Voor de benodigde druk op de waterleiding voor 
de koelwatervoorziening voor het koelen van de lampen (radiobuizen) van de langegolfzender en voor het 
leveren van drinkwater werd in 1921-1922 aan de Radioweg een watertoren gebouwd. De toren wordt 
vergezeld van twee achthoekige, in 1922 gebouwde pompgebouwtjes, waarin de pompen voor het 
oppompen van het koel- en drinkwater staan. Bij gebouw A werden in het begin van de jaren twintig twee 
houten constructieloodsen gebouwd (gebouw B en T), die dienden voor de opslag van materialen en als 
(timmermans)werkplaats voor bijvoorbeeld de antennebouw.  
Door de bouw in 1920-1921 van het Tehuis voor Vrijgezelle Ambtenaren en een aantal 
personeelswoningen ontstond een kleine dorpsgemeenschap. Met het gereedkomen van een aantal 
woningen op het terrein van Radio Kootwijk in 1926 verloor het Tehuis haar oorspronkelijke woonfunctie.  
Het werd verhuurd aan een particulier, die er een hotel- en restaurantbedrijf onderbracht met de naam 
‘Hotel Radio’, waar zowel P&T ambtenaren als toeristen konden overnachten. Het door Luthmann 
ontworpen Tehuis werd daarna meerdere malen uitgebreid en kreeg diverse functies. 
De eerste dienstwoningen voor arbeiders, technici en ambtenaren verrezen aan de Turfbergweg, waar in 
1922 een rij van zes geschakelde, voor arbeiders en hun gezinnen bestemde woningen (nr. 4-14) verrees. 
De woningen waren ook door Luthmann ontworpen. 
In 1922 werd de straatweg tussen Assel en Radio Kootwijk verhard met klinkers en werd de Radioweg 
aangelegd. Tevens werd in dat jaar voor de levering van stroom een hoogspanningsleiding aangelegd 
tussen de Gelderse Electriciteitscentrale in Nijmegen en het in 1922 gebouwde onderstation van de PGEM 
met een tijdelijk bedieningsgebouw. Dit elektriciteitsstation verrees buiten het terrein van de P&T bij een als 
Eikenheg en de Brummelkamer bekend gebied ten noorden van het zendstation. In 1922 verrees een op 
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dit onderstation aangesloten, door Luthmann ontworpen transformatorhuis (verdeelstation) aan de Weg 
van Essen naar Hoog-Buurlo, de huidige Burelhul.  
Eind 1922 kon tevens worden begonnen met het inbouwen van de laatste onderdelen voor de 
zendapparatuur. Op 18 januari 1923 volgde de eerste radiotelegrafische verbinding met Nederlands-Indië. 
Met de eerste officiële uitzending op 7 mei 1923 kon Radio Kootwijk als de ’openbare telegraafdienst van 
Nederland naar Nederlands Oost-Indië’ volop in bedrijf worden gesteld.  
In 1925 werd gebouw B ingericht als kortegolfcentrale met vier kortegolfzenders, waarmee de dure 
langegolfzender (en het bijbehorende gebouw) al na een paar jaar matig functioneren min of meer buiten 
bedrijf werd gesteld13. Gebouw B was daarmee de directe voorloper van de zendgebouwen C, D en E14.  
 
verplaatste houtbouw (1923-1928)  
De twee aan de Radioweg staande houten woonhuizen maakten oorspronkelijk deel uit van de 
voorbereidende bouwfase van Radio Kootwijk. Radioweg 6 had volgens een situatiekaart van 1928 de 
functie van garage, waarin twee ‘bellenwagens’ (de met bellen uitgeruste brandspuiten van het 
zendcomplex) stonden. Dit pand staat niet aangegeven op een situatietekening uit 1922-1923 en stond er 
toen dus nog niet. Het is mogelijk dat het hier gaat om een naar deze locatie verplaatst overblijfsel van het 
barakkenkamp, dat in 1923 nog niet was afgebroken. In dat geval betreft het hier het enige restant van het 
kamp. Waarschijnlijk is de voormalige garage in de plaats gekomen van de nooit uitgevoerde bouwplannen 
voor een garage met paardenstallen en dubbele woning. Dit gebouw stond op de situatiekaart van 1922-
’23 geprojecteerd tussen de panden Radioweg 2 en 6. Radioweg 2 wordt op dezelfde tekening aangeduid 
als opzichterswoning, maar was oorspronkelijk waarschijnlijk de dienstwoning van de directeur van Radio 
Kootwijk. Het huis droeg destijds de naam ‘Uitkomst’ en staat op de kaart van 1928 vermeld als ‘woning 
Admin. Ambtenaar’.  
 
uitbreidingen van Radio Kootwijk (1928-1940) 
In 1928 en 1929 werden aan het onverharde verlengde van de Turfbergweg drie gebouwen voor 
kortegolfzenders voltooid (gebouw C,D en E), de opvolgers van gebouw B.  
Het aantal werknemers van Radio Kootwijk groeide in de loop der jaren, zodat er meer woningen nodig 
waren15. De personeelswoningen aan de Turfbergweg (nrs. 16-26, 28-38 en 40-50) werden gebouwd in 
1929 en 1930. De drie vrijwel identieke, vrijstaande ingenieurswoningen aan de Radioweg (nrs. 11, 13 en 
21) zijn gebouwd in 1937 en 1938.  
In de periode van 1930 tot 1931 werd het tijdelijke bedieningsgebouw van het onderstation van de PGEM 
aan de Radioweg vervangen door het nog bestaande gebouw, dat is ontworpen door de Haagse architect 
H. Fels. 
Ten oosten van gebouw T staat een geheel in hout uitgevoerde loods (gebouw P), die ook bekend is als de 
Utrechtse loods. De loods werd namelijk in 1940 vanuit Utrecht verplaatst naar Radio Kootwijk.  
 
het zendcomplex tijdens de oorlogsjaren (1940-1945) 
In 1940 was Radio Kootwijk een hoogwaardig zendstation, dat met de bezetting van Nederland door de 
Duitsers werd overgenomen. In de Tweede Wereldoorlog waren Radio Kootwijk en het ontvangststation te 
Noordwijkerhout (later Valkenswaard) van groot belang voor de Duitse bezetter en hun spionagedienst. De 
Nederlandse radiotechniek bleek zo geavanceerd te zijn dat de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
gebruik makend van de ultramoderne PTT technieken, onder meer in staat waren om telefoongesprekken 
tussen Churchill en Roosevelt af te luisteren en op te nemen. Deze intercepties van gesprekken waren van 
grote invloed op het verloop van de oorlog in de eerste oorlogsjaren. De Duitsers gebruikten de zender te 
Kootwijk ook voor de radiografische aansturing van hun onderzeeërs16.  
Radio Kootwijk werd in 1942 door de Duitse bezetter uitgebreid met een gebouw (gebouw G) dat werd 
gebruikt voor de vervaardiging van zendapparatuur17, maar waarin ook diverse andere functies werden 
ondergebracht. Naast gebouw G  
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bouwden de Duitsers in 1942-1943 een ‘schuilgang voor luchtbescherming’ voor dertig personen en een 
transformatorhuisje.  
Gebouw J is tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwd als werkplaats (lak- oftewel spuitinrichting) voor de 
afwerking van de gebouwde zendapparatuur18. Het ten opzichte van de Radioweg terug staande, in 1944 
gestichte gebouw ten westen van de watertoren en ten noorden van de pomphuisjes is gebouwd als 
autogarage (Garage C). Aan de noordkant van het zendgebouw A werd eveneens in de oorlogsjaren een 
geheel in baksteen opgetrokken loods opgetrokken, die mogelijk dienst deed als 
hoogspanningsgebouwtje19.  
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog deden de Duitsers een poging om gebouw A te vernielen. Ze 
bliezen de tuien van de zendmasten op. Eén ervan viel op het zendgebouw, maar de constructie doorstond 
de aanslag zonder noemenswaardige beschadiging. Gebouw B werd wel zwaar beschadigd en moest 
worden vervangen. 
 

 
 
de zender wordt overbodig (1945-2004) 
Radio Kootwijk zou ook na de oorlog een belangrijke functie houden als transmissiestation van 
Scheveningen Radio, voor de telefonie, voor het luchtvaartverkeer en voor de eerste jaren van de 
Nederlandse radio astronomie. In 1952 bevatte het zendgebouw nog vijftien kortegolfzenders en drie 
zenders voor de lange golf, waarmee Radio Kootwijk nog jaren lang onmisbaar bleef voor de 
radiocommunicatie. Na de oorlog werd de bouw van zendapparatuur voortgezet ten behoeve van de 
overzeese gebieden. Dit ging door tot in de jaren zeventig, waarna de technische ontwikkelingen de bouw 
van zenders overbodig maakte. Van 1974 tot 1998 hield Radio Kootwijk zich niet meer bezig met de 
verbindingen met vaste stations. In deze periode werd het alleen nog gebruikt voor lucht- en 
scheepvaartverkeer. Op 31 december 1998 werd Radio Kootwijk definitief buiten gebruik gesteld en in de 
loop van 2000 werd alle apparatuur verwijderd uit het gebouw. Het werk van het zendstation werd 
overgenomen door satellieten. 
Het woningbestand van Radio Kootwijk is na de Tweede Wereldoorlog nog slechts mondjesmaat 
uitgebreid. De twee aan de Radioweg staande dubbele woningen (22-24 en 26-28) zijn gebouwd naar een 
uit 1956 daterend ontwerp van het architectenbureau P. Schurink uit Apeldoorn. 
Ondanks de afnemende betekenis van het zendcomplex werden nieuwe gebouwen toegevoegd, die de 
veranderde functies en eisen ondersteunden. Zoals de abri op de driesprong, die waarschijnlijk omstreeks 
1960 is geplaatst. Het tegenover gebouw H staande wachtlokaal is in 1963 gebouwd in opdracht van de 
Rijksgebouwendienst in Den Haag en was oorspronkelijk voorzien van een portiersloge.  
In de jaren zestig is ten zuidwesten van gebouw A een atoombunker (gebouw Z) gebouwd. Ook ten zuiden 
van gebouw T en gebouw P bevindt zich ook nog een voormalige schuilkelder. Het is niet bekend of deze 
is gebouwd tijdens de bezetting of ten tijde van de Koude Oorlog. Bouwtekeningen of correspondentie 
hierover zijn niet gevonden.  
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gesloopte gebouwen en objecten 
 
barakkenkamp 

 
 
Het in 1919 uit een tiental personeelswoningen, een directie- annex kantoorgebouw, een Amerikaanse 
windmotor, een werkplaats, en paardenstallen samengestelde barakkenkamp was de eerste concentratie 
van gebouwen en de eerste aanzet tot de nederzetting Radio Kootwijk. De van mei 1919 daterende 
bouwaanvraag voor het barakkenkamp was afkomstig van de Ingenieur der Telegrafie, Van Rees en 
behelsde de bouw van tien houten woonbarakken voor ‘werklieden’. Volgens een kaart met de Situatie van 
de Tijdelijke gebouwen voor den bouw van het Radiostation op het Kootwijkschezand uit 1919 stonden 
deze opgesteld in een halve cirkel rondom het kantoorgebouw, op een locatie ten zuidwesten van het nog 
te bouwen zendstation.20 Van het in 1919 gebouwde houten barakkenkamp uit de beginperiode van Radio 
Kootwijk is niets behouden gebleven. Mogelijk is er één onderdeel van het kamp bewaard gebleven. Het 
betreft het houten pand Radioweg 6, dat op die plek eerst als garage diende en later de functie van  
woonhuis kreeg.  
 
de zendmasten 
De zes 212 meter hoge zendmasten uit de beginperiode van het zendstation zijn gebouwd door de firma 
Hein, Lehmann & Co uit Berlijn. Uit Reinickendorf en zijn aan het eind van de Tweede Wereldoorlog door 
de Duitsers vernield. Van de restanten zijn vervolgens twee nieuwe masten gebouwd. Deze sneuvelden in 
1966, respectievelijk 1980. De laatste werd opgeblazen door de genie. Het aardnet is het enige nog 
bestaande onderdeel van het antennenetwerk van de langegolfzender. De kortegolfzenders op de hei maakten 
gebruik van een eigen antennenetwerk. Dit antennenetwerk was opgebouwd uit houten constructiemasten met 
zogenaamde gordijnantennes. Na sluiting van Radio Kootwijk zijn deze antennes verwijderd. 
 
de spoorlijn 

 
 
Aan de zuidkant van de loodsen bevinden zich nog de restanten van de losperrons, die lagen aan de 
spoorlijn van Radio Kootwijk. Deze in 1948 opgeheven en opgebroken lijn liep van het NS-traject 
Apeldoorn-Amersfoort, via het dorp Kootwijk naar Radio Kootwijk. Iets ten zuiden van de veel later 
verrezen Utrechtse loods (gebouw P), aan het eind van de spoorlijn, stond de eveneens afgebroken 
locomotiefloods voor de diesellocomotief. De loods stond op een situatiekaart uit 1922-’23 vermeld als  
‘machineloods’ en op een situatiekaart uit 1928-’29 als ‘locomotiefloods en studio’. 
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transformatorhuis 

 
 
Als schakel in de elektriciteitsvoorziening ontwierp architect Luthmann een transformatorhuis 
(verdeelstation), dat in 1921-1922 aan de Burelhul werd gebouwd21. Vanuit dit gebouw werd de stroom van 
het onderstation verdeeld over de gebouwen en woningen en werd de netspanning van 50.000 naar 3.000 
volt terugbracht. Het gebouw is afgebroken in 1975 en vervangen door een hoogspanningsruimte in het 
zendstation (gebouw A). De bouwwerkzaamheden aan het transformatorstation waren evenals die aan 
gebouw H uitgevoerd door het bouwbedrijf van A.H. Wegerif uit Apeldoorn22. Het veelhoekige, uit kubistische 
onderdelen samengestelde transformatorgebouw was opgetrokken in beton, voorzien van spouwmuren en 
bekleed met baksteen. Voor de vloeren, afvoerkuilen voor olie, het dak en voor de rondlopende cordonlijsten, 
raamomlijstingen, lateien en dergelijke was gewapend beton gebruikt. Het transformatorgebouw had net als het 
zendgebouw een symmetrische voor- en achtergevel (noord- en zuidzijde), in dit geval met een schoorsteen in 
het midden van de voorgevel, als een bescheiden equivalent van de zendtoren. 
Net als bij het zendstation zijn de bouwtekeningen van het transformatorhuis zijn niet ondertekend door de 
architect. De bouwaanvraag is ondertekend door de Rijksbouwmeester van het Eerste District, maar ook 
hier is de naam van Teeuwisse niet in de signatuur te herkennen.  
 
pomphuisjes 

 
 
Achter het zendstation stond een in baksteen opgetrokken pomphuisje, dat later een functie kreeg als 
badhuis. Het is volgens diverse bronnen vlak na de Tweede Wereldoorlog afgebroken. Een sloopaanvraag 
voor een pomphuisje bij gebouw A blijkt echter pas in 1975 te zijn ingediend.  
Op diverse plaatsten op het terrein stonden houten en bakstenen koppelhuisjes, waarin de zenders aan de 
antennes werden gekoppeld. De laatste zes koppelhuisjes zijn afgebroken in 1975. Eén houten, 
zeshoekige koppelhuisje blijkt bewaard te zijn gebleven en staat tegenwoordig aan de kant van de 
Gerritsflesweg bij het huis met huisnummer 9. Een vierkant houten koppelhuisje staat bij de koelvijver van 
gebouw E. 
 
bijgebouwen van gebouw A 
Achter het zendstation stond een bakstenen gebouwtje, dat vanaf het begin zowel de functie van 
pomphuisje had als van badhuisje. Het gebouwtje was het eerste bakstenen gebouw van Radio Kootwijk 
en diende vóór het gebruiksklaar zijn van de watertoren en de bijbehorende pompgebouwtjes voor het 
oppompen van water voor de bereiding van het beton voor het zendgebouw en de watertoren, en voor de 

koppelhuisje bij Gerritsflesweg 9
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drinkwatervoorziening. Toen de watertoren en de bijbehoorde pompgebouwtjes deze functie overnamen, 
kreeg het gebouwtje de functie van badhuis. Het bevatte onder meer douches die werden gebruikt door de 
bewoners van het barakkenkamp en toen gebouw A klaar was tevens door het personeel van gebouw A. 
Het is vlak na de Tweede Wereldoorlog afgebroken, toen het gebouwtje naast gebouw F de functie van 
badhuis kreeg. Een sloopaanvraag voor een pomphuisje bij gebouw A blijkt echter pas in 1975 te zijn 
ingediend.  
Ook een plaatijzeren loods bij gebouw A is afgebroken in 1975. Evenals een Bedrijfs Zelf Bescherming 
oefentoren (een klimtoren voor een team van de bedrijfsbrandweer, een reddingsteam en EHBO team). 
 
nooit gebouwde ontwerpen  
 
autogarage en stal met 2 dienstwoningen 

 
 
Op 21 januari 1921 legde de Rijksbouwmeester van het eerste District H. Th Teeuwisse bij de gemeente 
Barneveld een aanvraag neer voor de bouw van een autogarage en stal met 2 dienstwoningen bij het 
zendstation der Draadlooze Telegrafie op het Kootwijksche Zand. De ongesigneerde ontwerptekeningen 
voor de garage, een paardenstal en twee woningen onder één kap laten een rondom een voorterrein 
staand woongebouw met belendende gebouwen zien, die in stilistisch opzicht sterk verwant zijn aan het 
Tehuis voor Ongehuwde Ambtenaren en ook een verwantschap hebben met de architectuur van de 
Amsterdamse School. Het stond op een situeringskaart uit 1922-’23 gepland op een locatie iets ten oosten 
van het woonhuis Radioweg 2. Het is niet bekend wie de ontwerper was, maar vanwege de 
overeenkomsten met gebouw H is het voor de hand liggend om het aan Luthmann toe te schrijven.  
 
openlucht zwembad inclusief een kleedgebouw 
In 1941 werd door de Rijksgebouwendienst een door bouwtekeningen vergezelde bouwaanvraag 
ingediend voor de aanleg van een openlucht zwembad inclusief een kleedgebouw met doucheruimtes. Het 
plan zou moeten worden gerealiseerd nabij de Straatweg van Assel naar Kootwijk Radio.  
 
 
Radio Kootwijk in historisch perspectief 
 Aan de gefaseerde bouwgeschiedenis van Radio Kootwijk is de technologische ontwikkeling van de 

radiotelegrafie afleesbaar; het accent in de bouw ligt op de perioden 1920-1923 en 1928-1940, die 
corresponderen met de bouw van de lange- en de kortegolfzendgebouwen. 

 Radio Kootwijk vormt de laatst resterende schakel van een radiografisch netwerk van zend- en 
ontvangststations dat Nederland had met de koloniën. 

 De moderne techniek van Radio Kootwijk bleek uitermate geschikt voor ‘oneigenlijk’ gebruik door de 
bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 De benodigde storingsvrije locatie met een goede bereikbaarheid werd, ver van het verstedelijkte 
gebied, gevonden in het stuifzand- en heidegebied nabij Apeldoorn dat goed bereikbaar was via de 
spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn (destijds met een halte in het dorpje Assel). 

 De bouw van Radio Kootwijk vormt een belangrijke fase in de ontwikkeling van de Veluwe als een 
uitgestrekt natuurgebied dat vooral in de twintigste eeuw een vruchtbare bodem bleek voor de 
stichting van bijzondere complexen (militair, recreatief, cultureel). 



 2 5



 2 6

 
 

 
 

 

reisschets van Luthmann, 

waarschijnlijk in Zuid-Frankrijk

 

ontwerp van Luthmann voor 

een badinrichting n.a.v. 

prijsvraag in Bouwkundig 

Weekblad 1915

winnend prijsvraagontwerp 

stadhuis Den Haag, Luthmann, 

1929-1933, niet uitgevoerd



 2 7

D E  O N T W E R P E R S 23 
 
Radio Kootwijk en de Dienst Landsgebouwen 
Julius Marie Luthmanns naam zal voor altijd verbonden blijven met Radio Kootwijk, waar hij zijn meest tot 
de verbeelding sprekende werk bouwde.  
Luthmann (1890-1973), werd op 16 mei 1919 aangenomen als tijdelijk opzichter bij de Dienst Landsgebouwen. 
Op 3 juli 1920 kreeg hij per Koninklijk Besluit, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1920, een aanstelling 
als architect in vaste dienst op het Bureau van de Rijksbouwmeester Landsgebouwen in het Eerste District24, 
H.Th. Teeuwisse. Teeuwisse bekleedde de functie van Rijksbouwmeester sinds 1 januari 1916. Tegelijk met 
Luthmann werd J. Emmen benoemd tot ingenieur. In Kootwijk werkten Luthmann en de één jaar oudere civiel-
ingenieur J. Emmen samen aan de in beton uit te voeren bouwwerken. 
Landsgebouwen was één van de bouwbureaus van de rijksoverheid, die onder verschillende ministeries vielen 
en was verdeeld in twee districten met eigen bureaus. De gebouwen van het Staatsbedrijf der Posterijen en 
Telegrafie (P&T), dat onder Waterstaat viel, werden door Landsgebouwen beheerd. Een reorganisatie bij 
Landsgebouwen zorgde ervoor dat op 1 augustus 1922 de administratieve Afdeling Rijksgebouwen werd 
opgericht. Op 27 september 1923, kort na de voltooiing van Kootwijk, werden de bouwbureaus ingrijpend 
gereorganiseerd. Dat leidde er toe dat bij Landsgebouwen in de periode 1923-1924 meer dan de helft van het 
personeel werd ontslagen, waaronder ook rijksbouwmeester H.Th. Teeuwisse. Architect J.M. Luthmann kreeg 
op 1 november 1923 eveneens eervol ontslag25.  
Op 1 januari 1924 werd ook het districtenstelsel van Landsgebouwen opgeheven. Vier bouwbureaus (van de 
dertien) werden samengevoegd in de Rijksgebouwendienst. Emmen bleef werkzaamheden uitvoeren voor het 
Betonbureau van Waterstaat.  
Tijdens zijn aanstelling bij de Dienst Landsgebouwen ontmoette Luthmann J. Crouwel, die sinds 1917 Adjunct-
Rijksbouwmeester was. Ondanks het feit dat hij die functie in 1924 kwijtraakte, bleef hij nog vele rijksgebouwen 
ontwerpen. Crouwel was evenals Luthmann gefascineerd door het internationaal expressionisme en liet zich 
erdoor inspireren. De sculptuur aan het Utrechtse hoofdpostkantoor is als dat van het radiostation Kootwijk van 
de hand van de beeldhouwer H.A. van den Eijnde. Crouwel en Luthmann werkten in 1924 samen aan de 
prijsvraag voor de Haagse Bijenkorf, die door P.I. Kramer werd gewonnen. 
 
J.M. Luthmann 
Julius Marie Luthmann werd op 28 januari 1890 in Maastricht geboren en overleed eind april 1973 in Den Haag. 
Toen hij bij Landsgebouwen in dienst kwam, had hij een opleiding als bouwkundig tekenaar aan de Academie 
van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam achter de rug. Aan deze academie 
doceerden onder meer Van der Kloot Meyburg, Van Goor, Nieuwenhuizen en Otten. Luthmann is ook enige tijd 
werkzaam geweest op het bureau van A.P.B. Otten. Het grootste belang voor zijn ontwikkeling als architect kent 
Luthmann zelf aan W. Kromhout toe, die in die tijd hoofdleraar bouwkunst aan de academie werd. Kromhout liet 
zijn leerlingen niet langer naar historische voorbeelden werken, waardoor ze meer open stonden voor nieuwe 
ontwikkelingen. In de periode van 1912 tot 1915 was Luthmann in dienst van de gemeente Den Haag. Vanuit 
onvrede met deze werkgever, vertrok Luthmann in 1915 naar Amsterdam. 
Daar zette hij zijn opleiding voort met de cursus Voortgezette en Hogere Bouwkunst, die op initiatief van Willem 
Kromhout was opgezet en waar les werd gegeven door bekende architecten en vormgevers als De Bazel, 
Lauweriks, Van Lochem, Gratama en Van der Pek. In zijn ‘Terugblik’ uit 196026 schrijft Luthmann dat tijdens de 
Eerste Wereldoorlog het werk schaars was en veel architecten in overheidsdienst probeerden te komen. Hij zelf 
werkte van 1915 tot 1917 bij de afdeling gebouwen van Publieke Werken van Amsterdam, waarvan toen ook 
architecten als De Klerk, Kramer, Rutgers en Boeken opdrachten kregen. Voor zover bekend had hij geen vaste 
aanstelling bij deze afdeling. 
In Amsterdam was Luthmann ook enige tijd werkzaam op het bureau van de zeer breed georiënteerde Eduard 
Cuypers. Dankzij het bureau van Cuypers kwam hij in contact met ontwikkelingen op architectonisch gebied in 
het buitenland. Vervolgens werkte Luthmann voor het bureau van Herman en Jan Baanders, waar hij in 1917 
begon en bleef tot zijn aanstelling als architect bij landsgebouwen in 1919. Luthmann waardeerde vooral de 
vrijheid, die de jonge architecten op dit bureau genoten. De architectuur van het Bureau Baanders is een 
strakkere, vaak monumentale variant van de Amsterdamse School.  
Luthmann maakte tijdens en na zijn opleidingsperiode studiereizen naar Scandinavië, Italië, Frankrijk, België en 
Duitsland. Ook voor de plannen voor een radiostation bij Kootwijk maakte Luthmann een studiereis. Eind 1918 
reisde Luthmann met Rijksbouwmeester Teeuwisse naar Duitsland om het zendcomplex te Nauen in 
ogenschouw te nemen. Teeuwisse had de opdracht voor de bouw van het zendgebouw van Radio Kootwijk 
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gekregen, omdat zijn bureau destijds aan veel post- en telegraafkantoren werkte en hij derhalve zeer geschikt 
werd geacht voor de opdracht27. Teeuwisse kwam al gauw tot de conclusie dat hij niet zonder assistentie kon 
en dat voor een nadere bestudering en verdere uitwerking van bouwplannen een bezoek aan Nauen 
noodzakelijk was. Teeuwisse en Luthmann reisden vervolgens naar Berlijn, waar ze zich door Telefunken lieten 
informeren en het in aanbouw zijnde Groszfunkstation Nauen bezochten. Na terugkeer ging Teeuwisse aan het 
werk met de plattegrond van Radio Kootwijk. De architectonische en bouwtechnische afwerking van het 
gebouw besteedde hij uit aan zijn medewerkers bij Landsgebouwen, Luthmann en Emmen.  
Luthmann vertelde dat hij zeer grote vrijheid had bij het ontwerpen van Radio Kootwijk; maar eigenlijk was deze 
beperkt tot de vormgeving. In 1923 wordt in het tijdschrift Wendingen over de bouwopgave gezegd: De opgave 
voor het Radiostation was uiteraard gebonden aan de technische eischen van den radiodienst, de uitvoering in 
gewapend beton maakte een voortdurende samenwerking met den berekenenden Ingenieur J. Emmen 
noodzakelijk, doch, behoudens deze bij alle bouwwerken min of meer op den voorgrond tredende 
begrenzingen, heeft de architect Luthmann zijn architecteninzichten kunnen doen gelden en is daarin 
onafgebroken door den Rijksbouwmeester gesteund.  
Luthmann vestigde zich na zijn ontslag bij Landsgebouwen in 1923 als particulier architect in Den Haag. Van 
1934 tot 1943 had hij vanwege de door hem gewonnen raadhuisprijsvraag opnieuw een tijdelijk dienstverband 
bij Gemeentewerken van Den Haag. Ondanks vele herzieningen door de architect is het raadhuis om financiële 
redenen nooit gerealiseerd.  
Na de Tweede Wereldoorlog had Luthmann geen eigen bureau, maar werkte hij samen met anderen, vooral 
met de dienst Gemeentewerken van Den Haag. Bij twee late projecten, het Rode Kruisziekenhuis in Den Haag 
(1952-1960) en het gebouw voor het agentschap van de Nederlandsche Bank en de Kamer van Koophandel te 
Eindhoven (1960) werkte hij samen met de architect W. Prent. Prent nam al sinds 1952 aan het ontwerp van 
het Rode Kruisziekenhuis deel en associeerde zich in 1963 met Luthmann. Vanaf dat jaar was er een bureau 
Luthmann en Prent. Nadat Luthmann zijn werkzaamheden had beëindigd, associeerde Prent zich met W. 
Landman, die nadat ook Prent er niet meer werkzaam was, het bureau voortzette. 
 
J. Emmen 
Jan Emmen kon veel meer enthousiasme voor beton opbrengen dan Luthmann, zoals uit zijn latere werken 
voor Rijkswaterstaat blijkt. Emmen werd in 1928 hoofdingenieur en bleef werkzaam voor het Betonbureau van 
Waterstaat. Naar aanleiding van Emmens proefschrift uit 1934 verzocht de Minister van Waterstaat hem een 
oeververbinding over de Nieuwe Maas in Rotterdam te ontwerpen.  
Het is moeilijk na te gaan hoe groot Emmens aandeel in het ontwerp van het zendgebouw en de watertoren is. 
Hij was wel iemand met architectonische ambities, wat in latere ontwerpen tot uiting kwam28. Een voorbeeld van 
die ambities is een zeer opmerkelijk ontwerp van een brug, waarvan het wegdek hangt aan een stalen 
constructie. Deze is bevestigd in twee bogen, die zijn uitgespaard in twee elkaar in het midden van de brug 
kruisende wanden. De betonnen wanden verhogen de monumentaliteit en maken duidelijk dat Emmen het 
ontwerp niet alleen benaderde als technisch vraagstuk, maar ook als architectonische opgave. 
Opvallend is ook het dunne middelpunt waar de wanden elkaar kruisen. Als constructie lijkt dat extra gewaagd, 
door het contrast met de monumentale uiteinden van de brug. Hierbij zou men aan de dik-dun verhouding van 
de spanten van zendstation Kootwijk kunnen denken. Daar was de dunne top echter in verband met het gevaar 
van inductie vanuit de antenneleidingen in het wapeningsijzer noodzakelijk. 
Emmens verdienste voor Radio Kootwijk was, dat veel technische mogelijkheden van beton voor het eerst in 
één groot gebouw werden toegepast. Emmen bleef Radio Kootwijk dan ook zien als één van zijn belangrijkste 
werken. Naast het zendgebouw en de eveneens in beton uitgevoerde koelvijver en hoekpaviljoens met de 
verbindende muren, had hij ook inbreng in de bouw van de watertoren. Tot in de jaren vijftig zou Emmen hoofd 
van het Betonbureau blijven en zich onder meer bezighouden met de havenwerken te IJmuiden. 
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Radio Kootwijk in het oeuvre van de ontwerpers 
 Het zendstation vormt de uitdrukking van de vooruitstrevende houding van de Dienst Landgebouwen 

(de huidige Rijksgebouwendienst) ten aanzien van de jonge architecten, architectonische vormgeving 
en de toegepaste bouwtechniek. 

 Het is bijzonder dat Luthmann als jonge en onervaren architect de opdracht kreeg voor het ontwerp 
van een dergelijk grootschalig en experimenteel project. Het inzetten van jonge architecten op 
prominente bouwopdrachten is deels te danken aan de open houding van Rijksbouwmeester 
Teeuwisse. 

 Binnen het oeuvre van Luthmann is Radio Kootwijk het enige ontwerp dat is gerealiseerd, dat 
beroemd is geworden. Het is het hoogtepunt in zijn oeuvre. 

 Emmens verdienste voor Radio Kootwijk was, dat veel technische mogelijkheden van beton voor het eerst 
in één groot gebouw werden toegepast. 

ontwerp voor een brug van  J. 

Emmen
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vroege ontwikkelingen in het bouwen met gewapend beton 
Hoewel gewapend beton al in de jaren zestig van de negentiende eeuw in Frankrijk was ontwikkeld door 
pioniers als F. Coignet, J. Monier en F. Hennebique en het al snel ook in Amerika werd toegepast, kreeg het 
pas aan het begin van de twintigste eeuw in Nederland enige bekendheid als een nieuw bouwmateriaal met 
ruime toepassingsmogelijkheden. Vanaf 1911 verschenen met grote regelmaat artikelen over gewapend beton 
in het Bouwkundig Weekblad en de eerste twee jaargangen van La Construction Internationale (Brussel 1913-
1914) worden ook door dit thema beheerst. Rond die tijd werden de eerste betonnen bouwprojecten in 
Nederland gerealiseerd, zoals de koepel van de Cenakelkerk (Heilige Landstichting), de Villa Nora (Huis ter 
Heide) en de Wiebengahallen (Maastricht). Ook werden er veel gebouwen in beton ontworpen, die niet werden 
uitgevoerd. 
Dat beton iets nieuws was bleek uit de verbaasde reacties hierop in dagbladen en tijdschriften. In Studies over 
bouwkunst, stijl en samenleving (Rotterdam 1910) wijst Berlage erop dat gewapend beton de eigenschappen 
van steen en ijzer combineert. Dat riep bij Luthmann aanvankelijk bezwaren op, omdat dit tot ‘oneerlijke 
constructies’ zou leiden: het ijzer was immers niet te zien. Van het aloude en vertrouwde ‘bouwen is stapelen’ 
werd het zo ‘bouwen is hangen’.  
Beton zou in het begin van de jaren twintig op grotere schaal worden gebruikt in de volkswoningbouw, maar het 
was aanvankelijk vooral een bouwmateriaal voor noodwoningbouw. Toen men in 1918 een radiostation voor 
telegrafie wilde bouwen, was de tijd rijp voor een grootschalig bouwwerk in gewapend beton. In 1918 en 1919 
schafte rijksbouwmeester Teeuwisse vooral Duitse boeken en periodieken over dit onderwerp aan. Men was 
dus toen Luthmann op zijn bureau kwam werken reeds goed geïnformeerd. Men richtte zich vooral op 
Duitsland, omdat dit land op het gebied van industriële bouwwerken, ook wat betreft de vormgeving, in Europa 
voorop liep. Zoals reeds gezegd, waren volgens Gropius alleen de Verenigde Staten verder in de toepassing 
van gewapend beton in de fabrieksbouw. 
 
voordelen van gewapend beton 
Bij het zendstation van Radio Kootwijk werd echter niet gekozen voor beton, vanwege de progressieve 
aard van de rijksbouwmeester of de wens om een experimenteel gebouw neer te zetten. Telefunken 
adviseerde het gebouw in beton uit te voeren, omdat beton een aantal eigenschappen bleek te bezitten, 
die uitermate geschikt waren voor een zendstation: 
 Gewapend beton is niet alleen onbrandbaar, doch tevens vuurvast, in tegenstelling tot 

ijzerconstructies; 
 de onderhoudskosten zijn gering; 
 een snellere uitvoering dan bij ijzerconstructies, welke maandenlange detailleringen vereisen, is 

mogelijk; 
 op weinig kostbare wijze is een esthetisch verantwoord en overzichtelijk bouwwerk te verkrijgen; 
 gewapend beton is één van de weinige bouwmaterialen, die goed tegen den invloed van 

wisselstromen met hoge frequentie bestand zijn30. 
En dus is het hele zendgebouw in Kootwijk uitgevoerd in gewapend beton, met uitzondering van enkele 
details, zoals bakstenen scheidingswanden voor afzonderlijke ruimtes onder de zenderhal in de bovenste 
torengeleding31. 
 
het beton in Kootwijk 
Op technisch gebied was het gewapend beton rond 1920 al uitvoerig beproefd. Zo waren er onderzoeken 
verricht naar het effect van elektriciteit op (gewapend) beton. De onderzoeksresultaten van professor O. Berndt 
waren al in 1913 in Duitsland en in De Bouwwereld  gepubliceerd. Het onderzoek had onder meer aangetoond 
dat door inductiestromen hitte vrijkomt in het beton. Bij een ruime opzet en niet te hoge spanningen kan dat 
echter geen probleem zijn. In Kootwijk was de opzet van de toren uiteindelijk niet ruim genoeg. Om de inductie 
te verhinderen werd koperen bekleding aan de binnenzijde aangebracht.  
Als elektriciteit zich door vochtig beton van één pool naar een andere verplaatst, ontstaat chemische schade 
aan de wapening, in de vorm van roest. Het vocht, dat zich met zouten uit het cement vermengt, wordt door de 
elektrische stroom omgezet in zoutzuur. De wapening gaat vervolgens roesten, waardoor deze verzwakt en 
bovendien uitzet, met scheuren in het beton als gevolg. 
In Kootwijk werden al deze problemen zo veel mogelijk beperkt. De wapening werd bijvoorbeeld in niet al te 
kleine delen aangebracht om te voorkomen dat de temperatuur te veel steeg. Wel werden er op regelmatige 
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afstanden onderbrekingen in het ijzer gemaakt om elektrochemische schade te voorkomen. De kans daarop 
werd ook verkleind door de droge bouwlocatie, het Kootwijksche Zand. 
In Gewapend-beton in het gebouw, dat Y.M.D. Kentie in 1930 schreef, om voor een wat breder publiek de 
toepassing van dit materiaal te verdedigen, worden de door Telefunken aangevoerde argumenten voor het 
gebruik van gewapend beton onderkend. Kentie stelt het gewapend beton vooral tegenover de ijzerconstructie. 
Opvallend is overigens het ontbreken van Radio Kootwijk in dit van vele platen voorziene boek, terwijl het 
radiostation toch tot de vroegste geheel betonnen gebouwen van grote omvang in Nederland gerekend moet 
worden. En dat terwijl veel van de door Kentie opgesomde toepassingsmogelijkheden in Kootwijk gebruikt 
werden: paalfunderingen (zendgebouw), plaatfunderingen (watertoren), muren, buizen, balk- en boogliggers, 
watertorens en gebouwen, van den voet van het fundament af tot de nok van het dak incluis van beton. Kenties 
argumenten voor het bouwen in beton lijken veel op die welke voor ‘Kootwijk’ werden gehanteerd. Kentie stelt 
bovendien dat aan beton elke vorm kan worden gegeven en dat verschillende onderdelen moeiteloos kunnen 
worden samengevoegd. 
Toch bleef men in Nederland nog lang afstandelijk ten opzichte van het gewapend beton, hoewel het al 
sinds het eind van de negentiende eeuw in de Verenigde Staten had bewezen een zeer bruikbaar 
bouwmateriaal te zijn met bijzondere eigenschappen.  
 
Luthmanns relatie met beton 
Het lijkt erop dat vooral onder de architecten van de Amsterdamse School beton slechts een geringe 
belangstelling genoot, omdat zij de voorkeur aan baksteen gaven32. Zo ook Luthmann.  
Luthmann moest door de technici van Telefunken en de Radiodienst worden overgehaald tot het werken met dit 
materiaal, omdat gewapend beton door hem niet als ‘eerlijk’ werd beschouwd: het combineert de 
eigenschappen van ijzer en beton, terwijl alleen de ‘steen’ zichtbaar is.  
Luthmann zei in 1960, dat hij aanvankelijk niet zo veel in het beton zag, vooral omdat hem door architect 
Baanders was ingeprent dat bouwen in de eerste plaats stapelen is. Dat Luthmann het stapelen ook na 
Kootwijk nog hoog aansloeg, blijkt uit zijn commentaar in Wendingen uit 1925 op de Haagse vestiging van De 
Bijenkorf, ontworpen door P.L. Kramer: En toch weten we achter dit rustig gestapelde metselwerk een 
elastisch vakwerk vol latente spanning. In 1955 uit hij nog steeds dezelfde bezwaren. Het beton is volgens 
hem een noodzakelijk kwaad. Het is niet eerlijk. Het schijnt een steen-materiaal te zijn, maar het is elastisch. 
[...] En dan heeft het de baksteen, die tot een muur gestapeld wordt, gedegradeerd tot een 
bekledingsmateriaal. 
Hij was echter wel op de hoogte van de betontechnieken, doordat hij deze bij de cursus Voortgezet en Hooger 
Bouwkunstonderricht van ir. Dwars had geleerd. Dit neemt niet weg, dat hij ingenieur J. Emmen nodig had voor 
het ontwerp van het zendstation. 
Berlage, die veel rationeler was ingesteld, toonde wel een grote belangstelling voor het beton, zoals blijkt uit zijn 
ontwerp voor het ‘Pantheon der Menschheid’ uit 1915 en zijn samenwerking met Harms en Hana. Dat 
Luthmann zich bij zijn radiostation mede door Berlage liet inspireren is zichtbaar. Dat Berlage Luthmanns werk 
waardeerde, zien we in zijn boek De ontwikkeling van de moderne bouwkunst in Holland uit 1925, waarin alle 
betonnen gebouwen van Radio Kootwijk, namelijk de watertoren, het zendgebouw en het transformatorgebouw 
zijn afgebeeld. Uit het feit dat zelfs Berlage door boucharderen (hameren) of zandstralen het grind naar voren 
wilde halen, blijkt echter wel dat men onbewerkt kaal beton niet erg kon waarderen. Ook het radiostation van 
Luthmann werd gebouchardeerd . Voor het gewapend beton kan een dergelijke behandeling schadelijk zijn, 
omdat hierdoor scheurtjes in het beton kunnen komen, waardoor inwerking van vocht mogelijk is en de 
wapening gaat roesten. Dat ook het zendgebouw van Kootwijk bij Luthmann geen langdurig enthousiasme voor 
kaal beton kon veroorzaken blijkt als hij in 1932 schrijft: Is het onbeschermd blootstellen aan atmosferische 
invloeden van gewapend beton niet overal gewenst, in kleur en structuurwerking kan het zeker niet op 
tegen materialen als baksteen en natuursteen. Dit bevestigt nog eens dat het idee van het gebruik van beton 
voor het radiostation niet van Luthmann afkomstig is, maar volgens Emmen van Telefunken. Na Kootwijk 
hebben zijn gebouwen in beton dan ook een baksteenbekleding, vaak verlevendigd met decoratieve patronen. 
Ondanks zijn reserves ten aanzien van beton wist Luthmann een goede oplossing te vinden voor het grote 
contrast tussen de grijze gebouwen en de omgeving. Hij maakte er een compact geheel, een technisch ‘eiland’ 
in het vlakke natuurgebied van. Hij ondernam geen pogingen tot inpassing in de omgeving. Dit in tegenstelling 
tot Muthesius, die zijn radiostation te Nauen door een weidse opzet en het gebruik van zorgvuldig gekozen 
baksteen juist in de omgeving wilde integreren. 
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Dat er destijds onder architecten zo weinig belangstelling was voor het bouwen in beton werd volgens een 
anonieme ingenieur in een artikel in Bouwkundig Weekblad vooral veroorzaakt door een beperkte 
technische kennis van beton, waardoor ze de mogelijkheden van gewapend beton niet benutten. 
Gewapende beton leek meer een bouwmateriaal voor ingenieurs dan voor architecten, wat afstand tussen 
het werk van een architect en dat van een bouwkundig ingenieur veroorzaakte. Om deze afstand te 
overbruggen en tot betere resultaten te komen, is volgens de auteur een betere samenwerking tussen 
architect en ingenieur noodzakelijk. De gewapend betonbouw leert men niet alleen uit boeken, maar vooral 
ook uit de praktijk, waardoor de ingenieur meer materiaalkennis kan verwerven dan de architect. 
Voor het juiste begrip van statische werkingen bezit niet iedere architect dàt inzicht, dat hem de waarheid doet 
kennen. En dan ligt het op den weg van den architect zijn ontwerp door den ingenieur van diens standpunt te 
doen nagaan. Menigmaal zal hij òf wel voor onaangename zaken worden behoed, òf wel zal het blijken, dat 
materiaal besparing van beteekenis mogelijk is en meestal zullen beide voordelen gelijktijdig bereikt worden. 
De ideale situatie die deze anonieme auteur met ‘soliede ervaring’ schetste, was in Kootwijk aanwezig, en heeft 
door een vruchtbare samenwerking tussen Luthmann en Emmen inderdaad tot uitzonderlijke resultaten geleid. 
Dankzij het feit, dat vanaf het begin naast de architect een ingenieur bij het project betrokken was, konden 
steeds de constructief, architectonisch en economisch meest geschikte oplossingen worden gekozen. 
 
het zendstation in relatie tot de ontwikkeling van de betonbouw 
 Radio Kootwijk is van belang als innovatieve toepassing van beton. Het vormt een uitdrukking van de 

experimentele fase in de betonbouw in Nederland. 
 De toepassing van beton in het zendstation is voor alles te danken aan de voordelen die het materiaal 

bezat ten aanzien van de technische eisen van de radiotelegrafie. 
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Luthmann was ten tijde van de bouw van Radio Kootwijk nog op zoek naar een eigen vormentaal. De 
gebouwen die hij voor het zendcomplex tekende hadden daarom weinig stilistische samenhang, hoewel ze alle 
in dezelfde bouwfase van het zendcomplex zijn ontworpen. Voor de vormgeving van de in beton uitgevoerde 
gebouwen kon Luthmann niet of nauwelijks terugvallen op vergelijkbare grootschalige voorbeelden in beton 
elders. Ook op het gebied van zendgebouwen was geen sprake van een gevestigde traditie. Het enige 
vergelijkingsmateriaal dat hij op dat gebied had was zendstation Nauen (zie § overeenkomsten Kootwijk en 
Nauen). De expressieve, functionalistische vormgeving van het zendgebouw is onder meer beïnvloed door de 
technisch-industriële architectuur van Duitse architecten als Erich Mendelsohn en Peter Behrens. Dit geldt in 
belangrijke mate ook voor de watertoren, die vanwege de strakkere vormgeving en het ontbreken van 
decoratieve elementen nog meer een voorbeeld is van onopgesmukte, functionalistische betonbouw dan het 
zendgebouw. Voor het Tehuis voor Ongehuwde Ambtenaren liet Luthmann zich onder meer inspireren door de 
architectuur van Frank Lloyd Wright en de Amsterdamse School, waarvan het gebouw een enigszins verstrakte 
variant is. Een waarschijnlijk eveneens door Luthmann ontworpen stalgebouw en garage met dubbele 
dienstwoning hadden vergelijkbare architectonische kernmerken. Het rijtje van zes personeelswoningen is in 
stilistisch opzicht een vereenvoudigde versie van de expressionistische woonhuisarchitectuur uit het vroege 
interbellum, die ook elders in het land veel voorkomt. In het in 1975 afgebroken transformatorgebouw werd 
behalve op de Amsterdamse School aangesloten op het werk van Dudok, het Kubistisch Expressionisme en 
het Functionalisme van Nederlandse architecten als Van ’t Hoff, Oud en vooral Wils. 
 
overeenkomsten Kootwijk en Nauen  
Luthmanns ontwerp voor het zendgebouw kent in opzet grote overeenkomsten met het eerste 
langegolfzendstation in Nauen. De vormgeving verschilt, maar alle elementen zijn in ongeveer dezelfde 
rangschikking aanwezig. 
Zowel Herman Muthesius - architect van Nauen - als Luthmann moesten aan het werk met een plan dat door 
ingenieurs van Telefunken was gemaakt (zie § Grootstation Holland). Ze namen vrijwel alle onderdelen uit het 
Telefunkenplan over, maar maakten het architectonisch interessanter. Belangrijke onderdelen in hun ontwerp 
zijn de oprijlaan en het voorplein van het zendgebouw. Luthmann maakte in feite een variatie op Muthesius’ 
thema. Daarbij is een ontwerp ontstaan dat doet denken aan het Völkerschlachtdenkmal (1884-1913) van 
Bruno Schmitz bij Leipzig. De aan barokke voorbeelden herinnerende plattegrond van het voorterrein, zoals die 
door Muthesius werd ontworpen, had overigens ook bij industriële en technische bouwwerken reeds een 
traditie. In Duitsland verschenen omstreeks 1820 verscheidene zoutziederijen met een dergelijke barokke of 
classicistische opzet. Symmetrie en regelmatige ordening langs door wegen gevormde assen werden 
kenmerkend. In de tweede helft van de negentiende eeuw nam men deze opzet over bij kolenmijnen en andere 
industrieën. Ordelijkheid en overzichtelijkheid waren de voornaamste argumenten voor een dergelijke opzet. 
Niet ieder technisch bouwwerk liet zich in een dergelijk patroon dwingen, maar een zendstation bood alleen al 
vanwege de vereiste koelvijver goede mogelijkheden. Luthmann bleef met zijn aanleg dicht bij het plan van 
Muthesius’ voorterrein met koelvijver; hij vergrootte de monumentaliteit echter aanzienlijk door de plaatsing van 
‘omarmende’ muren, die het zendgebouw met de hoekpaviljoens verbinden, en door de vormgeving van het 
zendgebouw zelf.  
 
internationale inspiratiebronnen voor bouwen in beton 
In 1913 wees Walter Gropius in het jaarboek van de Deutscher Werkbund op de gewapend betonbouw in de 
Amerikaanse industriële architectuur. In A Concrete Atlantis (1986) toonde Reyner Banham aan, dat er vanaf 
die tijd bij verscheidene auteurs en architecten een grote belangstelling bestaat voor de monumentale betonnen 
graansilo’s en fabrieken in Amerika. Erich Mendelsohn maakte in 1914-1915 schetsen van dergelijke silo’s en 
bleef zich sindsdien voor betonbouw interesseren. Uiteindelijk kreeg hij in 1917 de kans een betonnen gebouw 
te ontwerpen dat tot uitvoering kwam in de Einsteinturm, een observatorium bij Potsdam met monolithische 
kwaliteiten en een ver doorgevoerde organische vormgeving34. Het gebouw werd voltooid in 1921. Ook 
Luthmann is er in geslaagd om in zijn zendstation de monumentale vormen en de constructie voor het oog te 
integreren, zij het iets minder vloeiend en organisch dan bij Mendelsohns schetsen voor de Einsteinturm. 
Gropius prees in zijn artikel zowel de technische als esthetische kwaliteiten van Amerikaanse industriële 
gebouwen en vergeleek deze met Egyptische architectuur. De door hem genoemde parallellen tussen de 
Egyptische en de moderne architectuur werden ook in Nederland onderkend, onder meer door Luthmann. 
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Luthmann had evenals zijn tijdgenoten grote belangstelling voor symboliek en oriëntaalse invloeden in de 
architectuur. Vooral de architecten van de Amsterdamse School lieten zich inspireren door de decoratieve 
patronen van de Indonesische kunst en de monumentale vormen van Egyptische bouwwerken. Luthmann 
vond in de raadselachtigheid van de sfinx de geschikte metafoor om uitdrukking te geven aan de 
geheimzinnigheid van de nieuwe radiotechniek.  
Hoewel er kritiek was op Luthmanns ontwerp voor het zendgebouw, was er vanuit verschillende hoeken ook 
bewondering voor het gedurfde ontwerp en de bijzondere verschijning van het ongenaakbare Fremdkörper in 
het heidelandschap. Toen Prof. Dr. Ir. N. Koomans, het hoofd van het radiolaboratorium van de Rijkstelegraaf 
het gebouw had bezocht noemde hij het een tempel, die zich weerspiegelt in het stille water van een vijver35. 
Met die opmerking zat hij niet zo ver af van de kwalificatie ‘kathedraal’, die vele anderen aan het gebouw 
zouden geven.  
 
andere mogelijke invloeden en inspiratiebronnen 
Naast de al genoemde bronnen zijn er meerdere mogelijke invloeden op de ontwerpen voor het zendgebouw 
van Radio Kootwijk aan te wijzen, vanwege hun formele overeenkomsten of vanwege de ideële verwantschap, 
die ze met Luthmanns ‘kathedraal’ zouden hebben.  
Veel invloeden zijn rechtstreeks terug te voeren op afbeeldingen die kort voor de bouw in het blad Wendingen 
verschenen. Formele overeenkomsten zijn er te vinden in het profiel van de Grote Kerk te Veere. In de 
torenbekroning bestaat een gelijkenis met Berlages eerste ontwerp voor de centrale hal van het Haags 
Gemeentemuseum (1919). De verwantschap met de AEG Turbinenfabriek van Behrens (1909) is te vinden in 
de door steunberen geaccentueerde gevelgeleding. Andere overeenkomsten zijn die van het dak van de hal 
met de dakconstructie van de Jahrhunderthalle van M. Berg uit 1913, met het werk van de Finse architect 
Saarinen, en met dat van Poelzig, Kromhout en Muthesius.  
Het van 1905 daterende ontwerp voor een in de duinen tussen Den Haag en Wassenaar geprojecteerde 
wereldhoofdstad van De Bazel, Berlages plannen voor het vredesmonument Pantheon der Mensheid (1915) en 
het Jachtslot Sint Hubertus en diverse andere gebouwen die associaties oproepen met een sfinx, het 
enigmatische symbool voor het raadsel der techniek, worden ook genoemd als mogelijke ideële 
inspiratiebronnen.  
Dat Luthmann zijn ogen de kost heeft gegeven en publicaties over aansprekende gebouwen onder ogen heeft 
gehad kan zonder meer worden aangenomen. Maar om alle overeenkomsten als inspiratiebron of invloed te 
zien gaat te ver. Het zou Luthmann kwaliteiten als ontwerper te kort doen, als zijn belangrijkste creatie wordt 
beschouwd als een optelsom van invloeden en ideeën van anderen. Ook wordt dan te veel voorbijgegaan aan 
het feit dat de vormgeving van het zendstation in belangrijke mate het resultaat is van eisen die de functie van 
het gebouw met zich meebracht.  
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Grootstation Holland 
Voor de uiteindelijke bouw van het station der draadloze telegrafie op het Kootwijksche Zand is zowel 
overleg geweest met Duitse bouwers van zendapparatuur en de architecten en ingenieurs van het in 
aanbouw zijnde Groβfunkstation te Nauen. Daardoor was er min of meer sprake van een Nederlands-Duits 
project.  
In het archief van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie bevindt zich het eerste ontwerp voor het 
‘Grootstation Holland’, dat op 16 mei 1918 aan de Rijksbouwmeester in het Tweede District, D.E.C. Knuttel, 
werd gestuurd36. Dat het om het eerste plan gaat, blijkt uit een bijgaand schrijven. Het eerste ontwerp is 
afkomstig van Telefunken. Dit blijkt uit bijgaande Duitse blauwdrukken, het woord ‘grootstation’ (een 
onmiskenbaar germanisme) en overeenkomsten met de centrale toren en plattegronden van de Großfunkstelle 
Nauen. Bovendien bevinden zich in het archief van Radio Kootwijk bij het ontwerp horende tekeningen van 
Telefunken, voor de plaatsing van apparatuur en de eisen die deze aan de draagkracht en constructie van 
vloeren en funderingen stellen. 
De plattegrond uit 1918 is duidelijk door technici ontworpen: er blijkt een praktische, overzichtelijke ordening van 
de bebouwing uit, die hoofdzakelijk door technische eisen bepaald blijkt te zijn. De architect van zendstation 
Nauen, Herman Muthesius, klaagde dat hij te laat bij het ontwerpen werd betrokken. Zowel Muthesius als 
Luthmann moesten aan het werk met een plan dat door ingenieurs van Telefunken was gemaakt. Ze namen 
vrijwel alle onderdelen uit het Telefunkenplan over, maar maakten het architectonisch interessanter. Op het 
plan van Telefunken staan de gebouwen binnen het cirkelvormige antenneterrein in een rechte lijn vanuit het 
midden, maar is daar architectonisch geen voordeel uit getrokken, terwijl beide architecten het geheel door een 
oprijlaan meer allure geven. Luthmann vertaalde de monumentale aanleg van het voorterrein met koelvijver van 
baksteen (Nauen) naar beton (Kootwijk). 
Een foto van de Elektriciteitscentrale Dajeuhkolot, die de energie voor Malabar Radio leverde, toont hoe de 
gebouwen in Kootwijk er uit hadden gezien als ze direct van de tekeningen van Telefunken zouden zijn 
uitgevoerd, zonder tussenkomst van een architect. Het niet uitgevoerde ontwerp voor de centrale van het 
‘Grootstation Holland’ lijkt sterk op het gebouw in Dajeuhkolot. Het is een sober fabrieksbouw met licht hellende 
daken, voorzien van een opbouw met ventilatieroosters op de nok. Kenmerkend voor de ‘Telefunken-
architectuur’ zijn verder de rijen hoge, rechthoekige vensters in vlakke en gesloten werkende wanden, 
waarboven kleine rechthoekige vensters geplaatst zijn. 
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overeenkomsten plan Telefunken – Radio Kootwijk 
Het plan voor het zendgebouw zoals dit door Telefunken is opgesteld, vertoont overeenkomsten met het 
gebouwde zendstation van Luthmann:  
 een rechthoekige hal met ongeveer de later toegepaste lengte en breedte; 
 een zware, stompe toren met drie smalle hoge vensters in de voorgevel is ook reeds aanwezig; 
 de indeling van de zeven traveeën lange machinehal: achterin bevindt zich de machinehal met twee 

grote generatoren, daarvoor een bedienings- en controlepodium (schakelpodium) en vóór in de hal de 
ruimte voor de transformatoren37; het podium was het centrum van de hele installatie; 

 de kraanrails in de Kootwijkse machinehal, die het mogelijk maken een kraan door de hal heen en 
weer te rijden; ze rusten op stutpijlers, die tegen de muur zijn geplaatst en tot even boven de vensters 
doorlopen.  

 
verschillen plan Telefunken – Radio Kootwijk 
Vanwege verschillen in de locatie en het bouwmateriaal, voortschrijdend inzicht en architectonische opvattingen 
wijkt het uiteindelijke plan van Luthmann ook op een aantal punten af van het ontwerp van Telefunken: 
 de ontwerpen van Telefunken zijn anders wat betreft de stilistische kenmerken en het 

materiaalgebruik: de segmentboogvormige vensters doen vermoeden dat de ontwerper baksteen als 
bouwmateriaal voor ogen had, terwijl het dak niet van beton is, maar door een stalen constructie 
gedragen wordt; 

 het zendgebouw van Telefunken is met de toren naar de centrale mast van de antenne gericht, om te 
voorkomen dat de antennekabels over het stalen dak naar de toren lopen, wat tot energieverlies in de 
kabels leidt; door in Kootwijk te kiezen voor gewapend beton (waarin minder ijzer verwerkt is), kon 
Luthmann vanuit architectonische motieven de toren aan de voorzijde plaatsen; 

 omdat de op de toren aangesloten kabels vanwege inductiegevaar een bepaalde afstand tot het 
gebouw moeten hebben, is de toren in Luthmanns ontwerp verhoogd tot circa 30 meter; 

 Luthmann heeft de hoofdentree in het midden van de toren geplaatst en aan weerszijden van de toren 
een trappenhuis gebouwd; hiermee heeft hij het vooraanzicht van het zendgebouw een symmetrisch 
evenwicht gegeven, dat in grote mate bijdraagt aan de kwaliteit van het ontwerp; in samenhang 
daarmee lopen de slanke vensters in het uitgevoerde ontwerp uit 1920 door tot aan de torenomgang; 

 de kraanrails op de balustrade van de machinehal rusten in Kootwijk op galerijen, waardoor men van 
boven overzicht over de hal heeft; deze constructie impliceert echter een hogere hal, omdat men er op 
kraanhoogte moet kunnen lopen en licht en ruimte moet hebben.  

 
het dorp 
Bij de eerste plannen leverde Telefunken niet alleen de opzet voor het zendgebouw, maar ook voor een hele 
nederzetting. Te Nauen was er al een Siedlung, en voor het Nederlandse zendstation bedacht men iets 
dergelijks. Het gebouwde Radiodorp is wel veel meer bescheiden van opzet dan het plan van Telefunken. 
Daarin waren bijvoorbeeld ook twéé ziekenhuizen, één voor Europeanen en één voor Eingeborenen, 
opgenomen. Voor Nederland lijkt deze ‘apartheid’ wat eigenaardig, omdat er vrijwel uitsluitend Europeanen te 
verwachten waren. Wellicht was het een soort standaardplan dat ook voor Indië kon worden gebruikt. Wèl 
overgenomen is het idee van speciale woningen voor gehuwd en ongehuwd personeel.  
Opvallend is, dat in het ontwerp uit 1918 bij het ontwerpen van de plattegrond de meeste aandacht is besteed 
aan het dorp, terwijl de nadruk in het uitgevoerde werk ligt op het zendterrein. In het eerste plan heeft het dorp 
een kruisvormige plattegrond met een regelmatige ordening. In Kootwijk is het gebouwde dorp voornamelijk 
rondom een splitsing van wegen gegroepeerd, in een soort lintbebouwing die later naar behoeven kon worden 
uitgebreid. Dit is in 1935 en 1959 ook gebeurd. 
 
de aanleg rond het zendstation 
In de uitgevoerde, door Luthmann ontworpen versie heeft het antenneterrein een monumentale, symmetrische 
aanleg gekregen, met minder bebouwing dan in het eerste plan. De meer overzichtelijke aanleg van het 
ontwerp van Luthmann is niet alleen bepaald door zijn kwaliteiten als vormgever. De andere indeling werd 
mogelijk doordat een aantal gebouwen uit het oorspronkelijke plan kwam te vervallen. Dit had de volgende 
oorzaken: de stedenbouwkundige opzet werd eenvoudiger dan in het aanvankelijke ontwerp door zo veel 
mogelijk ruimten in één gebouw onder te brengen en door enkele gebouwen weg te laten. De elektrische  
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centrale werd bijvoorbeeld overbodig, doordat men stroom van de Gelderse Electriciteitscentrale in Nijmegen 
kon betrekken. Daardoor kon worden volstaan met een onderstation buiten het zendterrein.  
Een apart ontvanggebouw voor de controle van het eigen zendsignaal kwam ook te vervallen. Van de drie grote 
gebouwen op het zendterrein (zendstation, elektrische centrale en ontvanggebouw) bleef dus alleen het 
zendstation over. 
Door het wegvallen van de bijgebouwen kreeg Luthmann de mogelijkheid één monumentaal bouwwerk te 
ontwerpen. Het zendgebouw stond aan het eind van het rechte deel van een lange klinkerweg, voor het midden 
van het antenneterrein. De ligging in een nagenoeg leeg, vrijwel onbegroeid terrein, maakte het mogelijk ook de 
plaatsing van de masten bij de architectuur te betrekken. Deze werden op vijf hoeken van een denkbeeldige 
zeshoek geplaatst; door de zesde hoek liep de oprijlaan. In het oorspronkelijke plan van Telefunken zijn de 
masten op regelmatige afstanden op een cirkel rond de mast in het centrum van het terrein geplaatst (net als in 
Nauen), en staan dus niet op aansprekende wijze in relatie met het gebouw en de weg. 
Overigens is het interessant te zien dat er in het plan van Telefunken een spoorlijn recht naar het midden van 
het antenneterrein loopt, terwijl uiteindelijk een weg deze prominente plaats heeft gekregen, waarbij de 
spoorlijn, die er al lang niet meer is, met een bocht achter langs het gebouw werd geleid en eindigde in een ten 
zuiden van de Utrechtse loods staande locomotiefloods. 
De situering van het zendstation bij een spoorlijn in het plan is overigens ook afgeleid van het voorbeeld Nauen, 
dat aan een aftakking van de lijn Berlijn-Hamburg ligt en een eigen stationsgebouwtje had. Ook in Indië lette 
men bij de bouw zoveel mogelijk op de infrastructuur. De ontvangstations lagen zodoende in de buurt van 
spoorlijnen. Alleen het afgelegen zendstation Malabar was niet per spoor bereikbaar. 
  
de technische eisen aan het zendstation 
De bouwwerkzaamheden aan het betonnen zendgebouw werden uitgevoerd door de firma Braat te Delft en de 
N.V. Internationale Gewapend Betonbouw te Breda. Het elektrotechnisch gedeelte was in handen van W.M. de 
Brauw en E.F.W. Völter. De aanbesteding vond onderhands plaats. De eerste fase van de bouw van het 
zendgebouw duurde van 16 juni 192038 tot 16 augustus 1921. Daarna volgde, tegelijk met de plaatsing van 
machines en apparatuur, de verdere voltooiing. Deze duurde tot de ingebruikname van het gebouw op 18 
januari 192339. 
Met de bouw van de eveneens in gewapend beton uit te voeren watertoren werd begonnen op 3 oktober 1921. 
De toren werd gebouwd door de Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in gewapend beton te ’s-
Gravenhage en de firma Dubbelman te Schiedam. De oplevering van de watertoren vond plaats op 17 mei 
1922. 
 Met Luthmanns ontwerpen werd vanaf augustus 1919 gewerkt. Zijn tekeningen voor de opstelling van 
machines en apparaten waren toen niet meer op het eerste plan van de firma Telefunken gebaseerd. Van zijn 
werk voor Radio Kootwijk zijn geen bestekteksten meer te vinden, met uitzondering van die van het 
transformatorhuis en de zes door Luthmann ontworpen personeelswoningen. Ook de nog bewaarde 
verzameling bestektekeningen is niet compleet. Doordat J. Emmen echter in De Ingenieur een uitgebreid artikel 
over de werken in beton heeft geschreven, is hierover toch nog veel informatie bewaard gebleven. In dit artikel 
wordt duidelijk dat voor bijna alle vormen en onderdelen van het zendgebouw een technische noodzaak is te 
vinden, zoals voor de zware toren, de door de buitenmuur uitstekende pijlers, de getrapte kap en voor de ruime 
afmetingen van de hal. Het is Luthmanns verdienste, dat het gebouw ondanks de vele technische eisen, die 
door radiotechnici en bouwkundigen werden gesteld, toch een architectonisch eenheid werd. 
 De fundering werd, zoals zo veel in dit gebouw, bepaald door de eisen van de radiotechniek, waarover tijdens 
de bouw de meningen ook nog voortdurend veranderden. Zo was aanvankelijk een aansluiting op het aardnet 
van de antenne gepland, waarbij de leidingen aan alle zijden ondergronds het gebouw binnen kwamen. Om het 
rechte verloop van deze leidingen niet te verstoren, werd het gehele gebouw op poten gezet. Voor de twee 
grote generatoren achter in de hal werden funderingen gestort, die geheel van het gebouw los staan. De 
trillingen van deze machines zouden schade kunnen veroorzaken, als hun funderingen met die van het gebouw 
verbonden waren.  
Links achter in de Kootwijkse machinehal is in de vloer een luik van staal en beton aangebracht, dat met de 
kraan kan worden geopend om machines de hal in te takelen. Voor dit doel zijn ter hoogte van het luik in de 
buitenwand brede deuren aangebracht. De eerste tekeningen van Telefunken tonen deze toegang voor 
apparatuur – naar voorbeeld van Nauen – al op dezelfde wijze op dezelfde plaats. De verdeling van apparatuur 
in Kootwijk was – in hoofdlijnen – als volgt: beneden schakelcellen, hulpmachines, accumulatorenbatterijen en 
weerstandsgroepen van de toerenregelaar voor de zendmachines (in beperkte mate was de frequentie te 
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variëren); achter in de machinehal de twee, om de beurt te gebruiken zendmachines, daarvoor 
gelijkstroomomvormers, condensatoren, de antenneverlengspoel en de variometer. Tussen de zendmachines 
en de overige apparatuur stond het grote schakel- en controlepodium, dat om de trap naar beneden was 
gebouwd.  
Om ’s winters ernstige temperatuurwisselingen en condensvorming in het gebouw te voorkomen, werden de 
buitenwanden van een spouw voorzien. Ook de vensters werden grotendeels dubbel uitgevoerd. Voor het 
afvoeren van de hitte moesten zo veel mogelijk vensters, ook die in de gordingen van de kap, open kunnen. 
Later werd het warmteprobleem met ventilatoren opgelost. De maten van de hal werden bepaald door het feit 
dat Telefunken een 15-tons loopkraan met een overspanning van 20 meter wilde aanbrengen, en bedragen 
zoals gezegd 23,50 x 35 meter. Ook de hoogte van de hal was aan eisen van Telefunken gebonden, deze 
mocht niet meer dan 14,50 meter boven de vloer van de machinehal komen, wat een spanthoogte van circa 
13,50 m mogelijk maakte. Vanwege de ventilatie voor de zeer warm wordende apparatuur zou een hoge hal 
gunstig zijn, maar er waren door andere eisen wel grenzen. De beperking aan de hoogte werd bepaald door het 
inductiegevaar van de antenneleidingen die aan de toren verbonden waren. Om dezelfde reden moest ook de 
wapening boven in de spanten zoveel mogelijk worden beperkt. Dit leidde tot zeer zware pijlers (50x240 cm) 
aan de onderkant en daarboven tot dunner wordende spanten in zowel de hoogte als de breedte. De 
doorsnede van de top is slechts 25x60 centimeter. De dikte van de in spanten overgaande pijlers is zo groot, 
dat ze aan de buitenzijde door de wand naar buiten steken en ook daar de gevel geleden. 
De pijlers zijn doorbroken door poortjes, die het mogelijk maken over een galerij te lopen. Deze bevindt zich op 
ongeveer vijf meter boven de vloer van de machinehal. Deze constructie kwam in een ijzeren of stalen 
uitvoering eerder al bij elektriciteitscentrales voor. De balustrades van de galerijen worden gevormd door de 
balken waarop de rails van de loopkraan liggen. Ook in Nauen had men dergelijke rails, maar die waren niet op 
de galerijen aangebracht. Behalve door de kraanbalken zijn de pijlers onderling ook door de vloerbalken van de 
hal verbonden. Verder zijn de pijlers in de fundering gekoppeld. 
De constructie van de spanten had haar uitwerking op de overkapping. Omdat men geen betere oplossing voor 
de bescherming van een groot licht hellend betonnen dak had, werd een getrapte vorm gekozen40. Bovendien 
hadden de spanten op regelmatige afstanden verzwaringen nodig, om de zijwaartse druk op te vangen. 
Breuken zouden anders niet denkbeeldig zijn, zeker gezien het gewicht van een betonnen dak, dat 
dubbelwandig uitgevoerd moest worden. Ook het feit dat de spanten zich naar boven toe verjongden, hielp de 
druk te verminderen. Het grootste aandeel in de zijwaartse druk komt namelijk van het hoogste gedeelte. Het 
dak is in vier lagen getrapt met drie gordingen. De getrapte dakdelen waarin dubbel glas was aangebracht, 
werden enkelwandig uitgevoerd. De vlakke delen werden bedekt met asfalt. Tegenwoordig loopt de 
dakbedekking over het gehele dak door, waardoor lichtinval via het dak niet meer mogelijk is. 
De machinehal en de toren zijn niet door muurwerk van elkaar gescheiden. De tussen de trappenhuizen 
staande toren werd in overleg met Telefunken ontworpen, omdat hier de leidingen van de antenne en het 
aardnet door moesten lopen. De toren bestaat uit een vierkante schacht met een omtrek van 4 x 10 meter voor 
de eerste geleding en 4 x 6 meter voor de geleding daarboven. Op 25 meter hoogte is een overstekend 
koepeldak aangebracht, dat wordt gedragen door overhoeks op de hoeken staande steunberen. Deze zijn ten 
behoeve van een omgang door doorgangen doorbroken. 
Om zo min mogelijk rondlopende wapening te krijgen, werd het bovenste deel van de toren in lagen van 20 cm 
gestort. Door het aanbrengen van onderbrekingen in de wapening voorkwam men gesloten ijzerkringen in de 
galerijen. De meest ingrijpende verandering in het ontwerp van de toren werd echter veroorzaakt door het feit 
dat Telefunken het plan voor het aardnet wijzigde. Niet ondergronds, maar via de centrale mast en door de 
toren moest het nu naar binnen worden geleid. De veranderingen brachten mee dat er achtereenvolgens drie 
torenkoppen werden ontworpen, de eerste in 1919, de andere twee in 1920. Bij de eerste twee versies van het 
bouwplan stond op het dak van de machinehal een T-vormige mast die de last van de kabels moet opvangen 
om zo de aansluitingen aan de toren te ontzien. In Nauen werd een grote T-mast achter het gebouw geplaatst. 
Nu er echter veel meer kabels aangesloten werden, werd het nodig nieuwe voorzieningen aan te brengen. Men 
besloot ook de aardleidingen door openingen boven in de toren naar binnen te leiden. Om het gewicht van de 
kabels op te vangen werd een draagconstructie van staalkabels met isolatoren aangebracht. Voor de monteurs 
werden kraaiennesten geplaatst, die via een galerij aan de binnenzijde waren te bereiken. Verwante torens met 
overstekende daken, die de aansluitpunten voor kabels moesten beschermen, werden op veel kleinere schaal 
bij vroege transformatorhuisjes toegepast. De verhoging van de toren was een ingreep die invloed had op de 
proporties van het gebouw: Er ontstond een veel sterker verticaal accent, waardoor de toren minder gedrongen 
werd en het totaalbeeld evenwichtiger werd. 
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visuele en functionele samenhang onderdelen Radio Kootwijk 
Omdat alle gebouwen op het terrein van Radio Kootwijk vanwege (niet altijd zichtbare) 
gemeenschappelijke karakteristieken en aan het zendstation gerelateerde functies met elkaar verbonden 
zijn is er een onmiskenbare samenhang tussen de onderdelen. De samenhang tussen de gebouwen is 
echter vooral historisch en functioneel en niet het resultaat van een tot in detail uitgewerkt 
stedenbouwkundig plan of van een typologische, of stilistische eenheid.  
Het zendgebouw met de omringende bebouwing uit de bouwfase van 1920-1923 is wel representatief en 
formeel vormgegeven. Deze bebouwing is gerangschikt langs een as (de Radioweg) die zijn monumentale 
beëindiging vindt in de toren van het zendgebouw. De rest is vooral functioneel geordend. 
De plaats van het zendstation is het uitgangspunt geweest voor een ontwikkeling, die voornamelijk in 
oostelijke richting plaats vond. Omdat Radio Kootwijk het resultaat is van een voortdurende, weinig 
planmatige uitbreiding lopen de bouwjaren en derhalve ook de bouwstijlen, alsmede de functies van de 
samenstellende complexdelen erg uiteen, en liggen de locaties ervan soms op een grote afstand van 
elkaar.  
Eigenlijk wordt de bebouwing op het terrein van Radio Kootwijk gevormd door een aantal ensembles die 
door enkele losstaande zaken met elkaar worden verbonden.  
 Het belangrijkste ensemble is het zendstation met de dienstgebouwtjes, het bakstenen bijgebouw, de 

koelvijver en de ommuring van het voorterrein.  
 De watertoren en de bijbehorende pompgebouwtjes vormen eveneens een ensemble, hoewel hier de 

functionele relatie veel groter is dan de visuele samenhang. 
 Ook gebouw G en gebouw J vormen met het transformatorgebouw een visuele en functionele 

eenheid.  
 Dit geldt ook voor de rijtjes woningen nabij de splitsing Radioweg-Turfbergweg en de twee dubbele 

woningen aan de Radioweg. 
 Bij de drie zendgebouwen voor de kortegolf is uiteraard een zeer sterke functionele en ruimtelijke 

samenhang. Deze samenhang was oorspronkelijk nog sterker door de antennenetwerken, die de 
gebouwen omringden en die het noodzakelijk maakten dat de kortegolfzenders op deze locatie 
werden gebouwd. 

 Het uit het openluchtstation, bedieningsgebouw, twee gemetselde bijgebouwtjes, en twee niet meer in 
gebruik zijnde hoogspanningsmasten bestaande ensemble is het meest afgelegen cluster van 
gebouwde zaken. Hoewel het hier gaat om een aantal qua verschijning zeer uiteenlopende 
bouwwerken is er zowel sprake van een visuele als een functionele samenhang  

Het voormalige Tehuis voor Ongehuwde Ambtenaren is meer een uit diverse onderdelen samengesteld 
gebouw dan een ensemble in de ware zin van het woord. De in uiteenlopende periodes gebouwde 
onderdelen van het gebouw geven als het ware in het kort weer, waar het bij de bebouwing van het gehele 
gebied van Radio Kootwijk in feite om gaat: eenheid in verscheidenheid.  
 
de architectuurhistorische context van Radio Kootwijk 
 Het totaal aan gebouwen op het zendcomplex vormt een afspiegeling van verschillende 

bouwperioden, op basis van zakelijk expressionisme in zowel betonnen als bakstenen varianten. 
 De stedenbouwkundig aanleg van de kern van het zendterrein rond het zendstation (bouwfase 1920-

1923) is formeel en monumentaal, de overige gebouwen zijn functioneel gerangschikt. 
 Het zendgebouw (gebouw A) is de uitkomst van een zoektocht naar een vorm voor een typologisch 

en bouwtechnisch nieuw gebouw. Luthmann vond in de raadselachtigheid van de sfinx de geschikte 
metafoor om uitdrukking te geven aan de geheimzinnigheid van de nieuwe radiotechniek. Daarbij 
vormt het zendstation een architectonisch verder ontwikkelde versie van het oudere Nauen. 

 Architect Luthmann heeft een kolossaal monolithisch betonnen gebouw een passende vorm weten te 
geven door gebruik te maken van diverse inspiratiebronnen, waaronder de avant-gardistische 
architecten in Duitsland. 

 Van de vier bekende Europese langegolfzendstations, hebben er slechts twee een architectuur die 
een uitdrukking vormt van de radiografische techniek: Nauen en Radio Kootwijk. 
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D E  E C O L O G I E  E N  H E T  L A N D S C H A P  
 
omgeving zendergebouw (straal van circa 1 km) 
 
landschap 
Het zendergebouw (gebouw A) staat in een voormalig stuifzandgebied met nauwelijks reliëf. Het terrein 
helt licht naar het westen en zuiden af en loopt naar het oosten toe omhoog (het verschil is in de orde van 
10 meter over 1,5 kilometer). Gerekend vanuit het zendergebouw neemt het reliëf naar het oosten, 
zuidoosten en zuiden wat toe. 
In de directe omgeving van het zendergebouw is het landschap open: er staan weinig bomen en struiken. 
Naar het zuiden toe blijft het tamelijk open, maar naar het westen, noorden en oosten is al na 100-200 
meter sprake van een halfopen tot plaatselijk een zelfs volledig gesloten landschap, veroorzaakt door 
opslag van Grove Den. Het terrein is aan alle kanten omsloten door opgaand bos van voornamelijk Grove 
Den. Vanuit het noorden is het terrein doorsneden met een lage wal: een (voormalige) aftakking van de 
spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn. Op een afstand van circa 125 meter in zuidwestelijke richting van het 
zendergebouw ligt een grote ondergrondse bunker met een entreegebouwtje. 
 
ecologie 
Het gebied is te karakteriseren als vastgelegd stuifzand. Lokaal komen matig tot goed ontwikkelde 
korstmosvegetaties voor (een zeldzaam vegetatietype), evenals buntgras- en zilverhavervegetaties en 
heischraal grasland. Het gebied is echter in snel tempo aan het dichtgroeien met Grove Den (verbossing) 
waardoor deze waardevolle vegetatietypen zullen verdwijnen. De vegetaties hebben ook te lijden van de 
stikstofdepositie en zijn aan het vergrassen/vermossen. 
De fauna is bijzonder waardevol: naar opgave van Staatsbosbeheer komen er boomleeuwerik, 
nachtzwaluw, geelgors, tapuit, roodborsttapuit en zelfs grauwe klauwier voor. Het gebied is ook rijk aan 
reptielen: zandhagedis, levendbarende hagedis, adder en gladde slang. 
Het koperen aardnet, dat letterlijk en figuurlijk de basis vormde voor het antennenetwerk van de 
langegolfzender, ligt nog in de grond rond het zendgebouw (gebouw A). Onderzoek heeft uitgewezen dat 
deze koperdraden geen (negatief) effect hebben op de ecologie van het gebied41. 
 
relatie met het omringende landschap 
Het zendergebouw heeft een heel bijzondere uitstraling op de omgeving (‘sfinx’) die echter alleen tot 
uitdrukking komt op een vlakte. Het geheel geeft iets ‘on-Nederlands’: het drukt iets van een ongekende 
eenzaamheid en zelfs desolatie (positief bedoeld) uit. Zowel vanuit landschappelijk-visueel oogpunt als 
vanuit de ecologische invalshoek is het raadzaam het terrein rond het zendergebouw over een zo groot 
mogelijke oppervlakte grotendeels vrij te maken van opgaande vegetaties. Her en der kunnen kleine, lage 
boomgroepen (met name eik) blijven staan: dit geeft diepte aan het landschap en is van belang voor de 
faunistische kwaliteiten. Fysieke koppeling (inclusief verwijdering van de rasters) met de omliggende open 
terreinen (Kootwijkerzand, Voorste Steenberg en Koeflesch/Hoog Buurlosche Heide) is om mitigerende 
reden van belang. 
Door het goeddeels verwijderen van de opslag van Grove Den zullen de bijzondere vegetatietypen in 
omvang kunnen toenemen. Vergraste en/of vermoste vegetaties kunnen kleinschalig worden geplagd ter 
herstel. Met name de korstmos- en de buntgrasvegetaties zijn zeer gevoelig voor betreding. Om deze én 
om visueel-landschappelijke reden is het plaatsen van objecten op de vlakte rond het zendergebouw uit 
den boze. Ook de genoemde bijzondere vogelsoorten zijn erg gevoelig voor verstoring. Het aantal paden 
dient dus beperkt te blijven; tevens dienen ze duidelijk te worden gemarkeerd. Te denken valt aan een 
‘verhoogde’ aanleg, naar analogie van een knuppelpad. Dit verhoogt de attractieve waarde aanzienlijk; 
bovendien geeft het ook een zekere educatieve waarde.  
Naast handhaving van de rust is het voor de dieren belangrijk dat er voldoende duisternis heerst.  
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de zendergebouwen aan de zuidoostkant van het complex. 
 
landschap 
Deze drie gebouwtjes liggen ver (1-1,5 kilometer) uit de kern van het radiotelegrafiecomplex temidden van 
een omvangrijk heidelandschap. Ze zijn gesitueerd op de zuidwestelijke helling van de Oost-
Veluwestuwwal; naar het oosten en zuiden toe is het hoogteverschil zo’n 25 meter, naar het westen en 
noorden toe 12-15 meter. Het landschap is te kenschetsen als open en sterk geaccidenteerd. In de directe 
omgeving van de gebouwtjes, die zo’n 250 meter uit elkaar liggen, staan vrij forse beuken en tamme 
kastanjes. Tevens ligt bij elk gebouwtje een grote betonnen koelvijver.  
 
ecologie 
De heideterreinen bestaan uit droge en natte heide, met vegetaties van het Zilverhaververbond, 
Borstelgrasverbond, Struikheide-Kruipbremassociatie, Gaffeltandmos-Jeneverbesstruweel (fragmentarisch) 
en het Dopheide-verbond. Ook deze vegetaties hebben te lijden van de stikstofdepositie (vergrassing). 
Dankzij een adequaat beheer (maaien en/of chopperen in combinatie met afvoeren), en door begrazing 
met schapen is dit probleem hanteerbaar. Ook tegen verbossing wordt opgetreden. 
De fauna is waardevol: naast de voornoemde soorten broeden hier ook draaihals (opgave SBB) en paapje 
(eigen waarneming 1995). Het terrein wordt elk jaar door klapekster en blauwe kiekendief als 
overwinteringsgebied gebruikt. 
 
relatie met het omringende landschap 
De drie aan een onverharde weg staande zendgebouwen voor de korte golf zijn inmiddels grotendeels in 
het landschap opgenomen. De door bijgebouwtjes vergezelde gebouwen hebben een nadrukkelijke 
horizontaliteit, die goed aansluit bij het karakter van de omringende heidevelden en zandverstuivingen. Met 
name gebouw E is door de begroeiing rondom vrijwel één geworden met het Kootwijker Zand.  
De koelvijvers spelen een (bescheiden) rol als voortplantingsplek voor amfibieën, maar door hun 
loodrechte wanden zijn ze hier feitelijk ongeschikt voor. Bovendien verdrinken er regelmatig kleine 
zoogdieren. De vijvers geven in samenhang met de gebouwen echter een beeld van de geschiedenis van 
de radiotelegrafische zendtechnieken. Door kleine aanpassingen in de vorm van de vijverwanden is het 
ecologisch belang wellicht te verenigen met het cultuurhistorische. 
De vegetaties zijn gevoelig voor betreding. De fauna, met name de vogels, is erg gevoelig voor verstoring 
en dus gebaat bij een zekere mate van rust. Opheffen van een aantal paden verdient overweging. 
 
de relatie van Radio Kootwijk met de ecologie en het landschap 
 De bebouwing van het zendcomplex heeft een historisch-ruimtelijke relatie met het landschap, de 

infrastructuur en de bodemgesteldheid. 
 Sinds de tijd dat Radio Kootwijk is gebouwd is het landschap veranderd van woeste zandgrond in bos 

en heide, waardoor ook de relatie met het landschap is veranderd. 
 Het zendgebouw heeft een visueel uitzonderlijke relatie met het restant van het historische 

zandgebied. Ondanks de toegenomen begroeiing heeft het gebouw een sterke landmarkfunctie. 
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(zie ook losse kaart op 

groot formaat)

de complexonderdelen in 
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B E S C H R I J V I N G  E N  W A A R D E S T E L L I N G   
 
complexbeschrijving  
 
Straat : Radioweg/Turfbergweg 
Huisnummers : 
Bouwjaren : vanaf 1918 
Architecten : J.M. Luthmann e.a. 
Constructeurs : J. Emmen e.a. 
Oorspronkelijke functies  : zendstation voor de lange golf met bijbehorende gebouwen en 

personeelsonderkomens  
Huidige functie : diverse 
 
inleiding 
In 1918 is in opdracht van het Ministerie van Waterstaat begonnen met de eerste voorbereidende 
werkzaamheden voor de bouw van een zendstation voor de draadloze telegrafie op het Kootwijksche 
Zand. In de loop van 1923 waren alle gebouwen, die de eerste en de tweede fase van de aanleg en bouw 
van het complex vertegenwoordigden gebruiksklaar en kon op 7 mei 1923 worden begonnen met de eerste 
officiële verzending van berichten over de lange golf.  
De ontwerpplannen, de constructietekeningen etc. voor de gebouwen van het zendcomplex zijn gemaakt 
door architecten en ingenieurs van de Dienst der Landsgebouwen Eerste District, onder leiding van 
rijksbouwmeester ir. H.Th. Teeuwisse. Voor het architectonische en esthetische aspect aan de 
belangrijkste gebouwen van de eerste fase was de architect der Landsgebouwen J.M. Luthmann 
verantwoordelijk. Voor de constructie van de in gewapend beton opgetrokken complexdelen, het 
zendgebouw en de watertoren, werd gebruik gemaakt van de expertise van de ingenieur der 
Landsgebouwen en betonexpert J. Emmen. 
 De gebouwen die deel uitmaakten van de eerste en de tweede bouwfase van het zendcomplex waren het 
zendstation met annexen (1920-1923), de langegolfantennes met het aardnet (1919-1920), enkele houten 
loodsen (1920), waarvan één in 1925 het tijdelijke zendstation voor de korte golf werd, de watertoren 
(1922) met de twee in hetzelfde jaar gebouwde pompgebouwtjes, het Tehuis voor Ongehuwde 
Ambtenaren (1921-1922), het directie-/ingenieursgebouw (1920), een tijdelijk onderstation voor de 
elektriciteitsvoorziening (1922), een transformatorgebouw (1922), een rijtje van zes personeelswoningen 
(1922) en drie vrijstaande houten panden, die uiteenlopende functies hadden. De uitbreiding van het 
complex betrof drie zendgebouwen voor de korte golf (1928 en 1929)), de permanente vervanger van het 
tijdelijke onderstation voor de levering van elektriciteit (1929-1930), enkele rijtjes woningen (1928-‘29 en 
1959), drie vrijstaande ingenieurswoningen (1938-1939, de in 1942 door de Duitsers gestichte werkplaats 
voor zenderbouw met bijbehorende loods voor de afwerking ervan en een schuilgang (1942), een garage 
(1944), een atoombunker (circa 1968), een schuilkelder (circa 1940) onder een losperron achter gebouw T, 
een portiersloge met wachtruimte (1963), diverse bijgebouwtjes en uitbreidingen van de bestaande 
gebouwen en enkele kleinere objecten zoals kunstwerken, herinneringsmonumenten en een wachthokje 
(abri) voor busreizigers. De gebouwen en objecten staan verspreid over het voormalige KPN-terrein, aan 
de Radioweg en de Turfbergweg, en buiten het terrein aan het verlengde van de Turfbergweg. Het 
onderstation staat eveneens buiten het terrein van Radio Kootwijk.  
Het totale zendcomplex is tijdens het Monumenten Selectie Project in 1995 geselecteerd als beschermd 
gezicht. 
 
beschrijving 
De nederzetting Radio Kootwijk heeft een eenvoudige, voornamelijk lineaire structuur, waarin nauwelijks 
sprake is van een geplande, organische samenhang tussen de in alle opzichten sterk van elkaar 
verschillende gebouwen, die verrezen in uiteenlopende periodes. De meeste van deze gebouwen zijn 
gesitueerd aan de Radioweg en de naar het zuiden afgebogen Turfbergweg. De drie zendgebouwen voor 
de korte golf staan aan het onverharde deel van de Turfbergweg, op de Hoog Buurlosche Heide. De 
elektriciteitscentrale met de eerste (tijdelijke) versie van het bedieningsgebouw bevindt zich buiten de 
oorspronkelijke begrenzing, aan de noordkant van het zenderterrein.  
De eerste kennismaking met de huidige bebouwing van Radio Kootwijk wordt gevormd door enkele rijtjes 
woningen en een driehoekig plantsoentje met herinneringsmonument bij de splitsing van de Radioweg met 
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de Turfbergweg. Deze verkeerswegen worden geflankeerd door bospercelen, die een deel van de 
bebouwing aan het oog onttrekken en bepalend zijn voor het groene karakter van het oostelijke deel van 
Radio Kootwijk. De Radioweg heeft aan weerszijden een beplanting met berken en naaldbomen. Van 
buitengewoon belang voor de ruimtelijke karakteristiek van Radio Kootwijk is de situering van het 
zendgebouw voor de langegolfzender (gebouw A). Hoewel het gebouw niet het centrum van de bebouwing 
vormt42, is het toch in meerdere opzichten het hart van het zendterrein. Het laatste, rechte deel van de 
Radioweg voert rechtstreeks naar het zendgebouw, dat een imposante beëindiging vormt van de 
bebouwing op het terrein van het zendcomplex. Rondom het zendgebouw ligt het open, oorspronkelijk 
cirkelvormige antenneterrein, temidden van beboste percelen. De entree tot het ommuurde voorplein met 
de koelvijver wordt gemarkeerd door met lantaarns bekroonde pylonen, die de blik vanaf de Radioweg naar 
het zendgebouw toetrekken en samen met de hoekpaviljoens het beeld van het zendstation completeren. 
Ook de watertoren en het voormalige onderkomen voor de ongehuwde ambtenaren zijn van groot belang 
voor de ruimtelijke karakteristiek van het terrein. De watertoren is bovendien van belang als oriëntatiepunt 
voor wandelaars en fietsers in het natuurgebied. Naast de functionele en visuele samenhang tussen de 
genoemde gebouwen is er ook een sterke cultuurhistorische verbondenheid. Dit laatste geldt ook voor de 
meeste andere gebouwen, maar deze hebben door hun ligging tussen de bomen niet zo’n sterke  
aanwezigheid en zijn vanwege de weinig spectaculaire architectuur minder bepalend voor het beeld van 
Radio Kootwijk. 
Het elektriciteitsstation en de drie zendgebouwen voor de kortegolf zijn bijzondere complexonderdelen, 
mede vanwege hun excentrische ligging ten opzichte van gebouw A. Het elektriciteitsstation met het 
bedieningsgebouw staat op geruime afstand van de overige bebouwing van het zendcomplex. Vanwege de 
bijzondere architectonische kenmerken en vanwege haar in alle opzichten met de omringende natuur 
contrasterende aanwezigheid vormen het bedieningsgebouw met de ernaast staande openluchtcentrale, 
bijgebouwen en de twee bewaard gebleven hoogspanningsmasten een intrigerend, ten opzichte van het 
zendstation vrijwel solitair complex.  
De drie kortegolfzendgebouwen danken hun excentrische locatie aan de noodzaak van vrije ruimte voor de 
bijbehorende antennenetwerken. Mede dankzij de boomgroepen met tamme kastanjes, zijn de drie aan 
een onverharde weg staande zendgebouwen voor de korte golf inmiddels grotendeels in het landschap 
opgenomen. De door bijgebouwtjes vergezelde gebouwen hebben een nadrukkelijke horizontaliteit, die 
goed aansluit bij het karakter van de omringende heidevelden en zandverstuivingen. Met name gebouw E 
is door de begroeiing rondom vrijwel één geworden met het Kootwijker Zand.  
  
Er is ten aanzien van de gebouwen sprake van een voornamelijk functionele eenheid, omdat ze alle op een 
of andere wijze direct of indirect een relatie hebben met het centrale gegeven: het zendgebouw. De 
architectonische kenmerken van de diverse gebouwen verschillen echter sterk van elkaar. Dit wordt in de 
eerste plaats veroorzaakt door de zeer uiteenlopende oorspronkelijke functies van de complexdelen. Het 
onderscheid worden versterkt door de grote stilistische verschillen, die te maken hebben met de 
uiteenlopende periodes waarin de betreffende objecten verrezen. Echter ook de door Luthmann kort na 
elkaar ontworpen gebouwen blijken weinig stilistische overeenkomsten met elkaar te hebben. Daarnaast 
benadrukt het verschil in materiaalgebruik de grote diversiteit van de bebouwing. Betonnen, houten en in 
baksteen opgetrokken gebouwen staan door en naast elkaar op het terrein en maken duidelijk dat de 
meeste gebouwen in de eerste plaats zijn ontworpen als een functioneel onderdeel van een groot geheel, 
waarin voor esthetisch waarden en het streven naar een bouwkundige eenheid slechts een beperkte ruimte 
was. Het is in de eerste plaats het (cultuur)historische belang en de functionele samenhang, met 
daarnaast, in een aantal gevallen, de architectonische kwaliteit van de objecten zelf die het zendcomplex 
zo buitengewoon interessant maken. Het zendgebouw is in deze het absolute middelpunt van het geheel 
met de watertoren als essentieel landmark en trouw begeleider. Samen met het voormalige Tehuis voor 
Ongehuwde Ambtenaren vormen ze de kern van een tamelijk geïsoleerd gelegen enclave met een unieke 
geschiedenis en een bijzonder karakter.  
  
waardering 
Het complex heeft internationale cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de ontwikkeling van de 
radiotelegrafische communicatie. Radio Kootwijk is enig in zijn soort in Nederland als complex met een 
groot aantal objecten met zeer uiteenlopende, maar aan elkaar gerelateerde functies.  
Omdat er wereldwijd slechts drie andere vergelijkbare grootschalige monumentale 
langegolfzendcomplexen bekend zijn (in Nauen, Rugby en Grimeton) is er ook sprake van grote 
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zeldzaamheidswaarde op internationaal niveau. De samenstellende onderdelen van het complex zijn van 
belang vanwege de grote functionele samenhang en als uitdrukking van de ontwikkeling van de 
radiotelegrafische zendtechniek (o.a. de drie kortegolfzendgebouwen). De locatie van het complex is 
bijzonder omdat er in verband met de destijds geldende vestigingsvoorwaarden een directe relatie is 
tussen de gebouwen en hun functie enerzijds en de specifieke kwaliteiten van het natuurlandschap 
anderzijds. Vanwege de historische en functionele samenhang tussen de gebouwen en vanwege de relatie 
tussen de locatie en de gebouwen is er dus ook sprake van ensemblewaarde. Met name het zendgebouw, 
de watertoren en het onderstation van de PGEM zijn bovendien van buitengewoon belang als 
belangwekkende schakels in de ontwikkeling van de (inter)nationale architectuur en als bijzondere werken 
in het oeuvre van een bekend architect. Omdat de gebouwen te Radio Kootwijk in uiteenlopende periodes 
verrezen, geven ze ook een goed overzicht van typologische en stilistische ontwikkelingen in de bouwkunst 
van de twintigste eeuw. Het zendgebouw en de watertoren zijn bovendien van groot belang voor de 
ontwikkeling van de bouwtechniek in Nederland, vanwege de pioniersfunctie die ze hadden als vroege 
grootschalige, geheel in gewapend beton opgetrokken gebouwen in ons land. De belangrijkste gebouwen 
van het zendcomplex zijn tevens van grote waarde vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van 
gaafheid van het exterieur. 
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infrastructuur (spoorlijn, straat, aardnet) 
 
Straat : Radioweg/Turfbergweg 
Huisnummers : 
Bouwjaren : vanaf 1918 
Architecten :  
Constructeurs :  
Oorspronkelijke functies  : spoorlijn, straat, aardnet  
Huidige functie : straat 
 
inleiding 
Voor de aanleg en bouw van Radio Kootwijk maakte het terrein van het latere zendstation deel uit van het 
Kootwijksche Zand. Er lag een weg tussen de spoorweghalte Assel en Hoog Buurlo en er lagen 
landweggetjes rond Hoog Buurlo en over de hei, noordelijk van het Kootwijksche Zand. Het barakkenkamp 
werd gebouwd aan de reeds bestaande weg van Essen naar Hoog Buurlo (de huidige Burelhul). Voor de 
aanvoer van bouwmaterialen naar de bouwlocatie en het vervoer van de grondwerkers waren goede 
aanvoerwegen onontbeerlijk. Allereerst werd een aftakking van de weg Assel-Hoog Buurlo (de huidige 
Alverschotenseweg) aangelegd: de Turfbergweg. In Radio Kootwijk splitst deze weg in een vork, met één 
poot naar het westen (de Radioweg) en één naar het zuiden (de Turfbergweg). Op de kaart van 1923 is het 
eerste deel van de Turfbergweg reeds aangelegd, op die van 1928 het tweede deels onverharde deel ( met 
de kortegolfzenders). 
Vanaf de NS halteplaats Assel43 werd in 1918 een vijf kilometer lang smalspoor getrokken naar de 
bouwlocatie voor het vervoer van antennemateriaal en bouwmateriaal voor het barakkendorp. Het spoor, 
waarop een door een paard getrokken lorrie reed, volgde het traject van de toen nog onverharde straatweg 
van Assel naar Radio Kootwijk (de huidige Alverschotenseweg) en werd eveneens gebruikt voor de 
aanvoer van proviand en het vervoeren van functionarissen en personeel naar en vanaf de zenderlocatie. 
In 1922 werd dit smalspoor opgebroken en vervangen door een normale spoorlijn, waarover een 
diesellocomotief reed. Deze lijn liep van het NS-traject Apeldoorn-Amersfoort, via het dorp Kootwijk en het 
onderstation van de Provinciaale Geldersche Electriciteits Maatschappij (PGEM) naar Radio Kootwijk. De 
spoorlijn werd in 1948 opgeheven en nog in hetzelfde jaar opgebroken.  
 
Om de geleiding van de signalen te bevorderen en het gemis van vocht te compenseren werd in de grond 
onder het antennenetwerk van de langegolfzender een aardnet ingegraven. Het aardnet is het enige nog 
bestaande onderdeel van het antennenetwerk van de langegolfzender. 
 
beschrijving 
De Radioweg en Turfbergweg vormen nog altijd de ruggengraat van het complex. Ze zijn bestraat met 
klinkers en hebben een informeel profiel, zonder stoepen of sterke randen. De Radioweg heeft aan 
weerszijden een beplanting met berken en naaldbomen. Het tweede deel van de Turfbergweg (vanaf de 
splitsing met de Burelhul tot en met de zendgebouwen van de kortegolfzenders) is nog altijd onverhard. 
Van de spoorlijn resteert slechts het tracé (de rails zelf zijn allen verwijderd in 1948) en enkele ruïnes van 
laadperrons. 
 
Het aardnet bestaat uit blanke koperdraden met een dikte van 3 millimeter. De plattegrond van het aardnet 
weerspiegelt het voormalige antennenetwerk boven de grond: een sterk vertakte zeshoek, waarvan het 
middelpunt achter het zendgebouw ligt en de zesde hoek in het verlengde van de oprijlaan open is 
gehouden.  
 
waardering 
De infrastructuur heeft een hoge cultuurhistorische waarde. Het houdt alle onderdelen van het 
zendcomplex bij elkaar en vormt de basis van de ensemblewaarde van het complex. Het aardnet vormt 
bovendien het enige, weliswaar onzichtbare, restant van het antennenetwerk en is als zodanig ook van 
belang in de technische ontwikkeling van langegolfzenders. De spoorlijn is weliswaar verdwenen, het tracé 
speelt nog altijd een rol in het herkenbaar houden van de structuur en samenhang van het historische 
complex. Het aardnet is als enige infrastructurele component (bijzonder) zeldzaam. 
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conciërgewoning Turfbergweg 2 
 
Straat : Turfbergweg 
Huisnummer : 2 
Bouwjaar : circa 1919 
Architect :  
Oorspronkelijke functie  : conciërgewoning 
Huidige functie : woonhuis 
 
 
inleiding  
Volgens een kaart met de ‘Situatie van de Tijdelijke gebouwen voor den bouw van het Radiostation op het 
Kootwijkschezand’ uit 1919 stond aan de toenmalige grens tussen de gemeentes Barneveld en Apeldoorn 
een conciërgewoning. Deze nog bestaande, bij de kruising van de Turfbergweg en de Burelhul gesitueerde 
voormalige conciërgewoning staat op een situatiekaart uit 1928 vermeld als de woning van een 
‘administratief ambtenaar’. Het houten huis is tegenwoordig in gebruik als particulier woonhuis.  
 
beschrijving 
Het oorspronkelijk vanuit een rechthoekige plattegrond in hout opgetrokken pand staat met één bouwlaag 
onder een met pannen gedekt zadeldak met een gemetselde schoorsteen op de nok. De gevels bestaan 
voornamelijk uit liggende planken en zijn voorzien van rechtgesloten gevelopeningen. De oorspronkelijk 
rechthoekige hoofdvorm is op enkele plaatsen gewijzigd door aanbouwen.  
De westelijke kopgevel is uitgebreid met een aanbouw onder lessenaardak. In de geveltop daarboven staat 
een klein keperboogvormig zoldervenster. Enkele vensters in de noordelijke langsgevel zijn behangen met 
luiken. De aanbouw aan de zuidelijke langsgevel staat eveneens onder een lessenaardak.  
Een bij het huis staande houten schuur is een latere toevoeging. 
 
waardering 
De voormalige conciërgewoning heeft cultuurhistorische waarde als onderdeel van het zendcomplex. Het 
huis is van belang als een onderdeel van de oudste opzet van Radio Kootwijk.  
Het huis heeft ensemblewaarde vanwege de situering op de grens van het ‘dorp’ en de overgang van meer 
bebost gebied naar heide. Verder ontleent het waarde aan de oorspronkelijke functionele relatie met de 
gebouwen elders op het zendterrein.  
Het huis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid van het exterieur.  
Omdat er bij de woning geen sprake is van een architectonisch waardevol ontwerp, bijzonder 
materiaalgebruik en detaillering, een vooruitstrevende constructie of een specifieke bouwstijl, is de 
architectuurhistorische waarde van het pand gemiddeld. 
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directie-/ ingenieursgebouw (gebouw F) 
 
Straat : Turfbergweg 
Huisnummer :  
Bouwjaar : 1919-1920 
Architect :  
Oorspronkelijke functie  : directie-/ingenieursgebouw  
Huidige functie : kantoorgebouw 
 
inleiding  
Met de stichting van het eerste permanente gebouw van Radio Kootwijk, het directie- of ingenieursgebouw 
aan de Turfbergweg (gebouw F), werd begonnen aan de tweede fase van de bouw van Radio Kootwijk. Op 
de door de Technische Dienst van de Rijkstelegraaf ingediende bouwaanvraag voor de woonbarakken van 
23 mei 1919 staat het gebouw vermeld als te bouwen ‘directiegebouw in baksteen’. Op een bouwaanvraag 
van 14 september 1919 staat hetzelfde gebouw vermeld als het ‘tijdelijk directiegebouw te Radio-Assel’. De 
ingenieurs van Radio Kootwijk namen hier na het gereed komen als eerste hun intrek.  
Het aan de Turfbergweg staande ‘steenen directiegebouw’44, was de vervanger van de houten directiekeet 
en het administratiegebouw in het barakkenkamp en is het oudste nog bestaande stenen gebouw van 
Radio Kootwijk. Het directie-/ingenieursgebouw oftewel gebouw F, is evenals het Tehuis voor Vrijgezelle 
Ambtenaren diverse malen uitgebreid met een aanbouw en is ook inwendig meermalen gewijzigd. Zo is het 
onder meer in 1928 verbouwd om op de verdiepingen woonruimte te creëren. Gebouw F bevatte naast de 
kantoorruimtes een controlekamer, die met koper was afgeschermd tegen de sterke velden die hier 
heerschen. In de controlekamer werden de telefoon- en telegraafstromen versterkt, die uit de radiocentrale 
te Amsterdam kwamen. Ook werd de sterkte en zuiverheid van de uitzendingen gecontroleerd. In de jaren 
dertig bevond zich in het gebouw ook een deel van de modulatie-inrichting voor het enkelzijbandssysteem 
der telefoonzenders van zendgebouw C.  
Tijdens de bezettingstijd vergrootten de Duitsers gebouw F met een vleugel. Na de bevrijding kreeg een 
deel van het gebouw een functie als woning voor de gezinnen van ambtenaren. In 1958 werd het gebouw 
door de Rijksgebouwendienst, Afdeling Onderhouds- en Uitbreidingswerken aan de achterzijde opnieuw 
uitgebreid met een vleugel, waarin een ‘apparatenzaal’ werd ondergebracht. In hetzelfde jaar werd ook 
inwendig verbouwd met het inbouwen van twee slaapkamers. 
Bij de zuidzijde van het hoofdgebouw staat een vrijstaand bijgebouw, dat van vóór 1940 dateert en diverse 
functies heeft gehad. In het gebouwtje bevond zich onder meer een badgelegenheid voor de bewoners van 
gebouw F. 
 
beschrijving 
Gebouw F is samengesteld uit meerdere volumes. Het oudste gedeelte van het gebouw staat het dichtst 
op de weg. Het is opgetrokken in schone baksteen, vanuit een oorspronkelijk rechthoekige plattegrond. Het 
staat met twee bouwlagen onder een met pannen gedekt, uitkragend schilddak, waarin oorspronkelijk 
driehoekige dakvensters waren opgenomen. De gevels zijn voorzien van een met een rollaag afgedekt 
trasraam en rechtgesloten, onder strekken staande gevelopeningen, waarvan de vensters op de begane 
grond oorspronkelijk met luiken waren behangen. De naar de weg gekeerde symmetrische gevel 
(oostzijde) bestaat uit een middenpartij tussen risalieten. De middenpartij is gewijzigd op de begane grond 
en bevatte oorspronkelijk twee smalle en een breder venster.Tegen de zuidgevel van het gebouw is op de 
begane grond een lage aanbouw geplaatst. Met het verrijzen van deze aanbouw is de oorspronkelijk tegen 
deze gevel staande houten veranda verdwenen. De lage, onderkelderde uitbouw aan de noordzijde van 
het gebouw dateert uit de bouwtijd en was oorspronkelijk voorzien van een houten balustrade rondom het 
platte dak. De indeling met zijrisalieten aan de westgevel is vergelijkbaar met die van de oostgevel. Tegen 
de rechter risaliet staat een plat tussenlid met ingangspartij. Het tussenlid verbindt het oudste volume met 
de in de oorlog toegevoegde vleugel. Deze lijkt een bouwlaag minder te hebben dan het oudere bouwdeel, 
maar omdat de vleugel tegen een natuurlijke helling is aangebouwd is de tweede bouwlaag niet zichtbaar 
bij de gevel aan het tussenlid. De eveneens in schone baksteen vanuit een rechthoekige plattegrond 
opgetrokken vleugel staat onder een schilddak en is voorzien van rechtgesloten gevelopeningen. De 
vensters op de verdieping worden geaccentueerd door betonnen, uitkragende kozijnen. De vensters en de 
dubbele deur op de begane grond staan onder strek. 
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Het vrijstaande, rechthoekige bijgebouwtje staat met één bouwlaag onder een met pannen gedekt, 
uitkragend schilddak met schuine boeiboorden en getrapte gootklossen. De gevels zijn van schone 
baksteen met een door een rollaag afgedekt trasraam en bevatten rechtgesloten, onder strek staande 
gevelopeningen. De verspringende zuidelijke langsgevel is voorzien van een venster met roedenverdeling 
en een houten paneeldeur. De oostelijke kopgevel bevat een stalen deur. De westelijke kopgevel is blind. 
In de noordelijke langsgevel staan twee vensters met roedenverdeling. 
 
waardering 
Het voormalige directie-/ingenieursgebouw heeft grote cultuurhistorische waarde als een essentieel 
onderdeel van het zendcomplex. Het gebouw is van belang vanwege de bijzondere functies die het heeft 
gehad, als een belangrijke schakel in een typologische ontwikkeling van kantoorgebouwen en als een 
onmisbaar onderdeel van de belangrijkste bouwfase van Radio Kootwijk. Het is bovendien het oudste voor 
permanent gebruik gestichte gebouw van Radio Kootwijk. 
Het gebouw heeft ensemblewaarde vanwege de bijzondere samenstelling uit onderdelen, die verschillende 
fasen uit haar bouwgeschiedenis vertegenwoordigen. De ensemblewaarde is ook gerelateerd aan de 
functionele samenhang met de overige gebouwen van Radio Kootwjik. 
Het gebouw is van architectuurhistorisch belang vanwege de voor de bouwtijd karakteristieke hoofdvorm, 
detaillering en materiaalgebruik. 
Door de diverse verbouwingen is de gaafheid van het oorspronkelijke gebouw aangetast, al is het originele 
ontwerp nog wel herkenbaar. 
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zendstation (gebouw A) 
 
Straat : Radioweg 
Huisnummer : 1 
Bouwjaar : 1920-1922(1923) 
Architect : J.M. Luthmann 
Constructeur : J. Emmen 
Oorspronkelijke functie  : zendstation voor de lange golf en bijbehorende onderdelen 
Huidige functie : geen 
  
inleiding 
Het in 1920-1923 voor de Posterijen en Telegrafie gestichte Station voor Draadloose Telegrafie (gebouw 
A) is in 1919-1920 ontwerpen door de Architect Landsgebouwen J.M. Luthmann. Van de ontwerpen die hij 
voor het zendgebouw heeft gemaakt, is de derde uitgevoerd45. Luthmann werkte nauw samen met de 
eveneens voor de Dienst Landsgebouwen werkende en in het bouwen in beton gespecialiseerde civiel 
ingenieur en betonexpert J. Emmen. De bouwwerkzaamheden aan het twee maal gewijzigde ontwerp 
werden uitgevoerd door de N.V. Internationale Gewapend Betonbouw uit Breda.  
Het imposante, geheel in gewapend beton uitgevoerde gebouw heeft globaal genomen een oost-west 
oriëntatie met een op het oosten gerichte voorgevel met toren. Deze staat in het verlengde van de 
middenas van de Radioweg en de opening tussen de lantaarns, die de entree tot het voorterrein met de 
koelvijver markeren. Al deze elementen spelen een belangrijke rol in het versterken van de krachtige 
symmetrie van het geheel. De koelvijver en het voorterrein met de hoekpaviljoens vormen een 
architectonische eenheid met het zendgebouw en zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het 
totaalbeeld wordt enigszins verstoord door begroeiing, die met name de dienstgebouwtjes voor een deel 
aan het oog onttrekken.  
Het zendstation staat aan een rechthoekig voorterrein, dat grotendeels wordt omheind door betonnen 
muren, die aan weerszijden van het gebouw zijn voorzien van een smeedijzeren hek en bedoeld waren om 
de vijver zoveel mogelijk te beschutten tegen instuivend zand. De muren zijn verbonden met twee 
dienstgebouwen, die de hoeken van het ommuurde terrein aan de oostzijde markeren en accentueren, en 
eveneens de koelvijver een belangrijke bijdrage aan het totaalbeeld van het zendgebouw. Dit terrein is 
bereikbaar via een met lantaarns geaccentueerde doorgang, die in de as van het zendgebouw en de 
koelvijver staat. Het op een paalfundering staande zendstation is gebouwd in een voor de bouwtijd 
karakteristieke, aan de Amsterdamse School verwante expressionistische stijl en is in Nederland enig in 
zijn soort. De tegelijk met het overige beton gestort symbolische sculpturen in de voor- en de achtergevel 
zijn vervaardigd door de Haarlemse beeldhouwer H.A. van den Eijnde, die onder meer vermaardheid 
verwierf met zijn sculpturen voor het Scheepvaarthuis te Amsterdam. Op de plaats waar de figuren 
moesten worden aangebracht werd de bekisting verwijderd en vervangen door gipsmallen. Met de bouw is 
begonnen op 16 juni 1920 en op 18 januari 1923 werd de eerste draadloze telegrafieverbinding tussen 
Nederland en Nederlands-Indië tot stand gebracht. Op 7 mei 1923 worden begonnen met de eerste 
officiële verzending van berichten over de lange golf. Het gebouw is gerenoveerd in 1958, waarbij onder 
meer de meeste stalen ramen zijn vervangen door ramen van beton. Ook is de gevel later voorzien van 
een laagje spuitbeton. 
Het zendstation is, evenals de koelvijver, de ommuring en beide hoekpaviljoens, een van rijkswege 
beschermd monument. Deze bescherming geldt dus niet voor de later gebouwde bakstenen loods naast de 
noordgevel van het zendgebouw  
  
beschrijving  
EXTERIEUR 
Het zendstation voor de huisvesting van een langegolfzender bestaat uit een hoge hal, met aan de 
voorzijde een forse toren. Het geheel is vanuit een min of meer rechthoekige plattegrond, geheel in 
gewapend beton opgetrokken. Het gebouw is samengesteld uit volumes van verschillende hoogte en 
breedte, verspringende gevelpartijen en een grote variëteit aan grote en kleinere gevelopeningen, die aan 
het gebouw een levendig karakter verlenen. De meest beeldbepalende onderdelen van het gebouw zijn de 
toren en de hal. De hal voor de lange golfapparatuur en machinezenders staat onder een getrapt oplopend 
dak met licht geknikte middendeel. De op het oosten georiënteerde toren heeft een koepeldak, dat uit vier  
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convex gewelfde dakschilden is samengesteld. De gevels zijn gebouchardeerd, maar dit is door een later 
toegevoegd laagje spuitbeton niet meer zichtbaar. De gevels worden geleed door lisenen, die worden 
aangezet vanuit de iets bredere onderbouw van het zendstation en zich naar boven toe in de diepte 
verjongen. De gevels bevatten voornamelijk rechtgesloten gevelopeningen.  
Het gebouw heeft een vrij gesloten, symmetrisch vooraanzicht, dat door de aanwezigheid van een 
markante toren een verticaal karakter heeft. De toren bevat de hoofdentree. De entreepartij is voorzien van 
diep staande, van boven en zijlichten voorziene dubbele deuren van glas en decoratief gebruikt 
smeedijzer. Boven de entree bevindt zich een door de beeldhouwer H.A. van den Eijnde vervaardigd reliëf 
met een gestileerde kop die wordt geflankeerd door luisterende figuren, en de vermelding ‘radio’ - ‘station’.  
De drie smalle, boven de entree en in beide zijgevels geplaatste lichten benadrukken de verticaliteit van de 
toren. De bovenste torengeleding heeft aan alle kanten een identieke indeling met kleine vensters en is in 
de getrapte, overhoekse contreforten voorzien van een getoogde doorgang. Aan weerszijden van de 
entree staan lage uitbouwen (oorspronkelijk een demonstratiezaal en een ruimte voor de ingenieurs en de 
directie) met afgesnoten hoeken. De uitbouwen sluiten aan op de ten opzichte van de toren terugstaande 
voorzijde van de hal en de langsgevels. De hoeken van de oostzijde van de hal zijn voorzien van 
meerzijdige hoekaccenten met op twee niveaus een om de hoek gaande vensterpartij. De langsgevels 
tellen zeven traveeën, met onderin zeer diep in de gevel geplaatste, liggende vensters met afgeschuinde 
hoeken en een concaaf gewelfde onderrand met lekgoot. Daarboven bevinden zich rechthoekige vensters 
waarvan de ramen zijn samengesteld uit betonnen kozijnen en een roedenverdeling. In de linker travee van 
de zuidgevel bevindt zich een eveneens diep in de gevel staand stel openslaande deuren. In de 
noordgevel staat een deur in de middelste travee. 
De symmetrische achtergevel heeft de vorm van een trapgevel en wordt gedomineerd door een groot, 
tussen zich in de diepte verjongende steunberen staand rondboogvenster. Dit venster is voorzien van een 
roedenverdeling en staat recht boven de achteringang van het gebouw. Aan weerszijden van de entree 
staat een vijfzijdige uitbouw met plat dak, waarin zich oorspronkelijk de ketelruimte voor de centrale 
verwarming en de kantine bevonden. De middenbeëindiging van de gevel van de hal heeft een knik in het 
midden, die wordt verlevendigd door een reliëf in de vorm van een adelaar, vervaardigd door H.A. van den 
Eijnde. 
 
INTERIEUR 
Het inwendige van het gebouw wordt gedomineerd door een monumentale hal, waarin de zendmachines 
en de overige apparatuur stonden. De hal wordt niet van de toren gescheiden door een scheimuur. Hoewel 
de zendmachines enorme afmetingen hadden verdronken ze toch in de ruimte. De ogenschijnlijk te grote 
ruimte was nodig voor het manoeuvreren met machines, maar vooral noodzakelijk om via de vensters de 
warmte van de zendlampen kwijt te kunnen (zie § de technische eisen aan het zendstation). Rondom de 
hal achter de hoofdingang liggen de twee trappenhuizen, de toiletten en de vertrekken die oorspronkelijk 
een bestemming hadden als directie-/ingenieurskamer, spreekkamer, een demonstratiezaal en een ruimte 
voor de chefmonteur. De uitbouwen aan de eveneens symmetrische achterzijde (westzijde) met het 
markante rondboogvenster zijn gebouwd als kantine en ruimte voor de centrale verwarming, met 
daartussen een toiletgroep. Ook bevond zich hier een ruimte voor de opslag van brandstof. Tussen deze 
kleine ruimtes ligt de ongedeelde, zeven traveeën diepe machinehal van 35 meter lengte, die ruimschoots 
van daglicht wordt voorzien door de grote vensterpartijen. Een getrapte 23,5 meter brede kap sluit de hal 
af. De kap ligt op zeven volwandige betonnen kniespanten en was oorspronkelijk gedekt met asfalt.  
De plaats van het podium voor de zendmachine is nog te herkennen aan de trap die vanuit het souterrain 
door de vloer van de machinehal komt. 
De kraanrails in de machinehal maakte het mogelijk een kraan door de hal heen en weer te rijden. Deze 
rails rustten op de balustrade van de galerijen, vanwaar men van boven overzicht over de hal heeft. Een 
ander bijzonder onderdeel van de hal is de tegenwoordig vrijwel lege vloer. Deze is betegeld met 
afwisselend lichte en donkere tegels, die een geometrisch patroon vormen van rechte lijnen en in elkaar 
grijpende haken.  
 
VOORTERREIN  
Het rechthoekige voorterrein van het zendgebouw is voorzien van een betonnen ommuring, met 
dienstgebouwtjes in de oostelijke hoeken en doorgangen aan weerszijden van het gebouw, die door middel van 
decoratief vormgegeven ijzeren hekken worden afgesloten. De toegang tot het terrein , recht tegenover de 
ingang, wordt geflankeerd door zware betonnen pijlers, waarop van glas en brons vervaardigde lantaarns zijn 
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geplaatst. De muurdelen tussen de toegang en de hoekpaviljoens zijn, evenals die aan weerszijden van de 
voorgevel van gebouw A, dubbel geknikt. Het voorterrein is in het midden voorzien van een rechthoekig 
koelwaterbassin, dat wordt omringd door een betegeld pad. Naar dit lager gelegen bassin kan men aan de 
voor- en achterzijde via een trap afdalen. De twee betonnen gebouwtjes op de oostelijke hoeken van het 
voorterrein waren oorspronkelijk het magazijn en de werkplaats  
 

 
KOELVIJVER 
De ten opzichte van de directe omgeving lager gelegen, rechthoekige koelvijver heeft betonnen randen en 
betegeling rondom. Het betegelde gedeelte en de vijver zijn vanaf de west- en de oostzijde bereikbaar door 
middel van een trap, waarvan de hoeken worden geaccentueerd door muurwerk. Aan de oost- en de 
westzijde vormen grasperken de overgang naar het straatniveau.  
 

   
DE HOEKPAVILJOENS  
De hoekpaviljoens zijn door middel van betonnen verbindingsmuren aan het zendgebouw bevestigd en zijn 
er zodoende onlosmakelijk mee verbonden. De betonnen paviljoens zijn spiegelbeeldig identiek aan 
elkaar. Ze staan onder een plat dak en zijn opgetrokken vanuit een vrijwel rechthoekige plattegrond. De 
gevels worden geleed en verlevendigd door de iets terugstaande onderste geveldelen die bij de hoeken 
hoger zijn opgetrokken. De gebouwtjes hadden de functie van magazijn (links) en werkplaats (rechts). Ze 
zijn voorzien van afgeschuinde hoeken en rechtgesloten vensters in alle gevels, met zowel stalen als 
betonnen ramen. De op het zuiden en het noorden gerichte langsgevels bevatten drie brede vensters met 
driedelige ramen. In beide westgevels staat tussen betonnen muurtjes en boven een hellingbaan een stel 
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openslaande deuren met zij- en bovenlicht. De oostgevels bevatten een ondiepe, vierzijde erker met een 
over de gehele breedte doorgetrokken venster. 
 

  
LOODS 
Een dieselloods aan de noordkant van het zendgebouw is gebouwd in de Tweede Wereldoorlog en maakte 
dus geen deel uit van de oorspronkelijke opzet van het zendgebouw en de hiervoor beschreven 
onderdelen. In de loods stond een dieselmotor, die deel uitmaakte van een noodaggregaat voor de 
elektriciteitsvoorziening als de stroom uitviel.  
Het gebouwtje is in baksteen opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond, onder een zadeldak met 
flauw hellende dakschilden. De loods heeft gevels met een hoog trasraam van klinkers en bevat 
rechtgesloten vensters en deuren in de zijgevels. De noordelijke kopgevel is blind, de zuidelijke kopgevel 
bevat een stel openslaande deuren, die oorspronkelijk even hoog waren als het nog bestaande kozijn. De 
loods detoneert qua vormgeving en materiaalgebruik met het betonnen hoofdgebouw en is als onderdeel 
van het zendcomplex van ondergeschikt belang.  
 
waardering 
Het zendgebouw met annexen heeft internationale cultuurhistorische waarde als meest essentiële 
onderdeel van het zendcomplex. Het gebouw is een belangrijke schakel in de typologische ontwikkeling 
van langegolfzendstations. Vanwege de oorspronkelijke functie is het zendstation uniek in Nederland en 
internationaal zeldzaam.  
Het zendgebouw heeft ensemblewaarde vanwege de bijzondere samenstelling van de verschillende 
onderdelen van het zendstation (zendgebouw, dienstgebouwtjes en ommuring), vanwege de functionele 
samenhang met de overige complexdelen en als onderdeel van een belangrijke bouwfase van een 
complex van gebouwen, waarin het als landmark een centrale plaats heeft aan het eind van een 
monumentale toegangsas. De ensemblewaarde is ook gerelateerd aan de samenhang met het terrein 
waarop het gebouw staat, omdat deze bouwlocatie is gekozen vanwege de specifieke, destijds voor een 
zendgebouw benodigde kwaliteiten.  
Het zendgebouw is van buitengewoon architectuurhistorisch belang als een bijzondere schakel in de 
ontwikkeling van de nationale en internationale architectuur, als het belangrijkste werk in het oeuvre van 
een bekend architect en als één van de eerste grootschalige, geheel in gewapend beton opgetrokken 
gebouwen in Nederland, waardoor het gebouw een pioniersfunctie vervulde. Derhalve is het gebouw ook 
van grote waarde geweest voor de ontwikkeling van de bouwtechniek in Nederland. 
Het gebouw is, evenals de ermee verbonden onderdelen, ook van waarde vanwege de herkenbaarheid en 
de grote mate van gaafheid van het exterieur en belangrijke delen van het interieur. 
Omdat de koelvijver, de muur en de dienstgebouwtjes onlosmakelijk met het zendgebouw zijn verbonden, 
is ook voor deze onderdelen sprake van grote cultuurhistorische, architectuurhistorische, ensemble- en 
zeldzaamheidswaarde. Ze zijn tevens van belang vanwege de gaafheid.  
De in de Tweede Wereldoorlog gebouwde loods detoneert qua vormgeving en materiaalgebruik met de 
betonnen onderdelen en is van ondergeschikt belang. 
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watertoren Radioweg 
 
Straat : Radioweg 
Huisnummer :  
Bouwjaar : 1921-1922 
Architect : J.M. Luthmann 
Oorspronkelijke functie  : watertoren 
Huidige functie :  
 
inleiding 
De watertoren van Radio Kootwijk is gebouwd door de Hollandsche Maatschappij tot het maken van 
Werken in Gewapend Beton te ‘s Gravenhage, naar een ontwerp van de architect der Landsgebouwen 
Julius Marie Luthmann. Het ontwerp is gemaakt in overleg met het Rijksbureau voor de 
Drinkwatervoorziening, in opdracht van het hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie. Met de bouw van de 
toren is begonnen op 3 oktober 1921. Op 17 mei 1922 werd de toren opgeleverd.  
De 37.85 meter hoge toren van gewapend beton is van het schachttype en heeft een eveneens van beton 
vervaardigd kegelbodem reservoir met een inhoud van 110 m3.  
De toren oogt uitwendig achthoekig, maar is inwendig vierkant, en zou dus eigenlijk als een vierkant met 
gevouwen hoekoplossingen kunnen worden gezien. De gevouwen zijden hebben constructief een 
belangrijke functie. Emmen zei hierover: De achthoekige vorm met inspringende hoeken is op zichzelf 
reeds zo stijf, dat het niet noodig was in den toren versterkingen aan te brengen; de koppelingen door de 
drie vloeren zijn voor de stijfheid reeds meer dan voldoende. De schachtwanden kunnen dan ook zeer dun 
zijn en zoo dun gemaakt, dat een goede uitvoering nog mogelijk is, n.l. 10 cm. Alleen bij de inspringende 
hoeken zijn, terwille van het gemakkelijk aanbrengen der wapening, de wanden dikker. 
De toren wordt bekroond door een vuurtorenlicht, dat het luchtverkeer ’s nachts waarschuwt voor de 
nabijheid van de antennes en masten op het terrein van de radiozender. Het was dan ook de technische 
dienst van ’s Rijk’s Kustverlichting die in 1924 voor de plaatsing van de lichtbaak zorgde. Vermoedelijk was er in 
de periode tussen de bouw van antennes en de watertoren geen waarschuwingslicht op het zendterrein. 
De watertoren wordt vergezeld van twee eveneens in 1922 gebouwde pomphuisjes die een functionele 
eenheid met de watertoren vormen. De watertoren en beide pompgebouwtjes zijn van rijkswege 
beschermde monumenten. 
 
beschrijving 
De wanden van de uit gewapend beton geconstrueerde toren zijn opgetrokken op een funderingsplaat, die 
eveneens is vervaardigd van gewapend beton en die tevens fungeert als keldervloer. De buitenwanden 
van de toren zijn verstevigd met steunberen. Ze zijn voorzien van hoge, slanke vensters ter hoogte van het 
reservoir en kleine vensters op de begane grond en in de vier terugstaande delen van de torenschacht. De 
andere vier, vlakke gevelvelden zijn vrijwel blind. Ze zijn alleen ter hoogte van het reservoir voorzien van 
een smal venster. 
Het op de weg gerichte zuidelijke gevelvlak bevat de rechtgesloten toegangsdeur, die staat binnen een 
licht gewelfde ombouw en bereikbaar is via een tussen muurtjes staande trap. Drie andere gevelvelden zijn 
op de begane grond voorzien van vergelijkbare accenten, waartussen bloembakken met opstaande 
betonnen randen liggen. De horizontale doorsnede van de torenschacht toont een octogonale basisvorm, 
waarvan de zijden om en om een in plattegrond naar binnen gerichte knik hebben gekregen. Het reservoir 
rust op de zodoende verkregen inspringende vier hoeken. Op de hoogte van het reservoir vervalt de knik 
en is de torenschacht vrijwel achthoekig. Het octogonale tentdak heeft een omgang rondom een lichtbaak 
voor vliegtuigen, die de toren bekroont. Het inwendige van de toren bevat drie, door middel van steektrappen 
te bereiken vloeren, waarvan de bovenste de lekvloer is. De vloeren zijn gekoppeld aan de wanden, zodat 
ze de stijfheid van de constructie vergroten. In één van de vier, door de inspringende hoeken gevormde 
nissen in de schacht bevindt zich de trap naar de lekvloer. De toegang tot het platvorm voor de lichtbaak 
en die tot het reservoir zijn van elkaar gescheiden, zodat het personeel voor het bedienen van de lichtbaak 
en dat van het reservoir niet op de niet voor hen bestemde plekken kunnen komen.  
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Eigenlijk hebben alleen de basis en het bovenste deel van de toren met reservoir een octogonale vorm. 
Het lange tussenstuk is veelhoekig met boven de vier zich verjongende partijen op de begane grond een 
smalle travee met zes lichten tussen schuin weglopende gevelvlakken.  
 
waardering 
De watertoren heeft grote cultuurhistorische waarde als een essentieel onderdeel van het zendcomplex. 
De watertoren heeft ensemblewaarde vanwege de bijzondere samenstelling van de verschillende 
onderdelen van de watertoren (toren en twee pompgebouwtjes), als oriëntatiepunt en als een essentieel 
onderdeel van een belangrijke bouwfase van een complex van gebouwen.  
De watertoren is van groot architectuurhistorisch belang als een bijzondere schakel in de (typologische) 
ontwikkeling van watertorens in Nederland en als een belangrijk werk in het oeuvre van een bekend 
architect. De toren is van belang als een vroeg voorbeeld van een geheel in gewapend beton opgetrokken 
watertoren in Nederland. Derhalve is de toren ook van grote waarde geweest voor de ontwikkeling van de 
bouwtechniek in Nederland. 
De watertoren is, evenals de bijbehorende pompgebouwtjes, tevens van waarde vanwege de 
herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur. 
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twee pomphuisjes Radioweg bij 3-9 
 
Straat : Radioweg 
Huisnummer : bij 3-9 
Bouwjaar : 1922 
Architect :  
Oorspronkelijke functie  : pompstation (twee pomphuisjes) 
Huidige functie :  
 
inleiding  
De watertoren wordt vergezeld van twee in 1922 gebouwde pompgebouwtjes, waarin de pompen staan 
voor het oppompen van het koel- en drinkwater voor Radio Kootwijk. De pompgebouwtjes staan vrij 
onopvallend ten zuidwesten van de watertoren tussen het geboomte. Ze bevinden zich boven de 
pompschachten te Radio-Assel en vormen een functionele eenheid met de watertoren. De pomphuisjes 
behoren bij de nabij staande watertoren, maar het is niet bekend of de ontwerpen voor de gebouwtjes ook 
van Luthmann zijn. De bouw is volgens een door rijksbouwmeester Teeuwisse opgesteld contract 
uitgevoerd door de NV tot Uitvoering van Werken voorheen G. Wegerif te Apeldoorn46. De watertoren en 
beide pompgebouwtjes zijn van rijkswege beschermde monumenten. 
 
beschrijving 
De identieke gebouwtjes zijn opgetrokken in baksteen, op een achthoekige plattegrond. De octogonale 
pompgebouwtjes staan onder een plat, betonnen dak met een iets uitkragende daklijst en zijn voorzien van 
enkele rechtgesloten, onder rollagen staande gevelopeningen. De gebouwtjes hebben een iets 
teruggemetseld trasraam, dat met een rollaag is afgedekt. De hoeken worden geaccentueerd door getande 
hoekstenen. De drie kleine, liggende vensters staan hoog in de gevel. De houten deur in beide gebouwtjes 
is gericht op de Radioweg.  

 
waardering 
De pomphuisjes hebben grote cultuurhistorische waarde als een belangrijk onderdeel van het 
zendcomplex. De gebouwtjes vormen een belangrijke schakel in de typologische ontwikkeling van 
gebouwen voor de watervoorziening in Nederland. 
De pomphuisjes hebben ensemblewaarde vanwege de bijzondere onderlinge samenhang, vanwege de 
onlosmakelijke functionele samenhang met de watertoren en als bijzondere onderdelen van de 
belangrijkste bouwfase van het zendcomplex. 
De architectuurhistorische waarde van de pomphuisjes is gering. Het ontwerp voor de achthoekige 
gebouwtjes is uiterst eenvoudig en wordt slechts verlevendigd door de getande hoeken in het metselwerk.  
De pompgebouwtjes zijn ook van waarde vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid.   
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constructieloods (gebouw B) 
 
Straat : Radioweg 
Huisnummer : bij 11 
Bouwjaar : 1921 
Architect :  
Oorspronkelijke functie  : Constructieloods met opslagruimte 
Huidige functie :  
 
inleiding 
Bij gebouw A is in het begin van de jaren twintig een houten constructieloods gebouwd, die tevens diende 
voor de opslag van materialen. In 1925 werd in deze loods de eerste vier kortegolfzenders geplaatst. Het 
als gebouw B bekende gebouw was daarmee de directe voorloper van de zendgebouwen C, D en E. In 
1935 kreeg de houten loods opnieuw een functie als zendgebouw toen hierin de versterkte omroepzender 
werd ondergebracht. De grote lampen van deze zender ontwikkelden zoveel hitte, dat ze door een 
voortdurende waterstroom vanuit de buizen van de koelvijver werden gekoeld. 
Aan het eind van de jaren veertig zijn de gevels van de loods, die in de oorlog zwaar werd beschadigd, 
vernieuwd en in baksteen opgetrokken. In 1974-1976 is de toen als werkplaats met kantoren dienende 
loods nogmaals verbouwd en aan in westelijke richting uitgebreid. 
Het uiterst eenvoudige gebouw heeft geen bijzondere, aan een bouwstijl refererende kenmerken. Door de 
diverse, soms ingrijpende wijzigingen aan zowel het exterieur als het interieur is er van het oorspronkelijke 
houten gebouw vrijwel niets bewaard gebleven. Het huidige gebouw B is in feite een naoorlogs pand, 
waarvan alleen de situering nog oorspronkelijk is.  
 
beschrijving 
Het gebouw staat aan de Radioweg bij gebouw A. Het is de meest westelijke van een drietal parallel aan 
de Radioweg staande loodsen. De loods is opgetrokken in baksteen op een rechthoekige plattegrond. De 
loods bestaat uit één bouwlaag, onder een met pannen gedekt zadeldak. De gevels bevatten rechtgesloten 
gevelopeningen. De entree bevindt zich in de op het noorden en de 
Radioweg gerichte langsgevel. Tegen de zuidzijde van de loods staat een moderne aanbouw, die is 
verbonden met de dwars op gebouw B staande Romneyloodsen. 
 
waardering 
De loods heeft cultuurhistorische waarde als functioneel ondersteunend onderdeel van het zendcomplex. 
Het gebouw is van belang als het eerste onderkomen voor de kortegolfzender van Radio Kootwijk.  
De loods heeft ensemblewaarde vanwege de locatie bij het hoofdgebouw, vanwege de functionele 
samenhang met de overige onderdelen van het zendcomplex en als onderdeel van de belangrijkste 
bouwfase van het zendcomplex.  
De architectuurhistorische waarde van de loods is echter zeer gering. Het ontwerp voor het rechthoekige 
gebouw is uiterst eenvoudig. Het gebouw heeft geen bijzondere constructie en de vormgeving is evenals 
het materiaalgebruik puur gericht op de functionaliteit. Het gebouwtje heeft geen voor de bouwtijd 
karakteristieke stilistische kenmerken (meer) en wordt ook niet verlevendigd door decoraties of bijzonder 
kleurgebruik.
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loods (gebouw T) 
 
Straat : Radioweg 
Huisnummer : bij 1 
Bouwjaar : 1921 
Architect :  
Oorspronkelijke functie  : loods en/of garage  
Huidige functie   
 
inleiding 
Ten oosten van gebouw B staat gebouw T47. De grotendeels houten loods is gebouwd als 
timmerwerkplaats en als opslagplaats voor materialen die nodig waren voor reparatie en onderhoud van 
het zendstation. De loods maakt deel uit van de vroege bebouwing op Radio Kootwijk. De middelste van 
het huidige drietal loodsen was oorspronkelijk geheel van hout, maar is na de oorlog diverse malen 
verbouwd en aan de zuidzijde uitgebreid, waarbij gevels en geveldelen in baksteen werden opgetrokken. 
Van de historische detaillering is weinig bewaard gebleven. 
 
beschrijving 
 De oorspronkelijke hoofdvorm van de loods laat een zuiver rechthoekige plattegrond zien, die is gewijzigd 
door de uitbreidingen aan de zuidzijde. De loods is opgetrokken in baksteen en hout en bestaat uit één 
bouwlaag, onder een met pannen gedekt zadeldak. De dakschilden kragen uit boven de langsgevels. De 
gevels bevatten louter rechtgesloten vensters en deuren.  
 
waardering 
De loods heeft cultuurhistorische waarde als functioneel ondersteunend onderdeel van het zendcomplex. 
De loods heeft ensemblewaarde vanwege de locatie bij het hoofdgebouw, vanwege de functionele 
samenhang met de overige onderdelen van het zendcomplex en als onderdeel van de belangrijkste 
bouwfase van het zendcomplex.  
De architectuurhistorische waarde van de loods is gering. Het ontwerp voor het rechthoekige gebouw is 
uiterst eenvoudig. Het gebouw heeft geen bijzondere constructie en de vormgeving is evenals het 
materiaalgebruik puur gericht op de functionaliteit. Het gebouwtje heeft geen voor de bouwtijd 
karakteristieke stilistische kenmerken (meer) en wordt ook niet verlevendigd door decoraties of bijzonder 
kleurgebruik. 
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Tehuis voor Ongehuwde Ambtenaren (gebouw H) 
 
Straat : Radioweg 
Huisnummer : 9 
Bouwjaren : 1920-1921; 1929; 1941-1942 
Architect : J.M. Luthmann 
Oorspronkelijke functie  : Tehuis voor Ongehuwde Ambtenaren  
Huidige functie : kantoorgebouw 
 
inleiding  
Dit multifunctionele gebouw is ontworpen door architect J.M. Luthmann, in opdracht van het hoofdbestuur 
der Posterijen en Telegrafie. Oorspronkelijk hadden onder meer ambtenaren zonder gezin een kamer in 
het Tehuis voor Ongehuwde Ambtenaren (gebouw H). Voor de uitvoering van de bouwwerkzaamheden 
was het Apeldoornse bouwbedrijf A.H. Wegerif verantwoordelijk. Aan de noordzijde (achterkant) van het 
oorspronkelijke volume lag een groentetuin en er stond een schuur. De uit de jaren twintig daterende 
onderdelen van het gebouw zijn gebouwd in een aan de Amsterdamse School verwante bouwstijl. De 
latere uitbreidingen zijn minder goed aan een bouwstijl te relateren en hebben ook niet de architectonische 
impact van de oudere delen van het gebouw.  
Met het gereedkomen van een aantal woningen op het terrein van Radio Kootwijk in 1926 verloor het 
Tehuis haar oorspronkelijke woonfunctie. Het werd verhuurd aan een particulier, die er een hotel- en 
restaurantbedrijf onderbracht met de naam ‘Hotel Radio’, waar zowel P&T ambtenaren als toeristen 
konden overnachten. Het gebouw, dat ook werd gebruikt door tijdelijk op Radio Kootwijk werkzame Haagse 
functionarissen van de P&T, werd in 1929 linksachter uitgebreid met een vleugel. Daarin waren behalve 
twaalf personeelskamers, een eetzaal en een conversatie- oftewel ontspanningszaal zaal opgenomen. De 
betreffende vleugel is aan de achterzijde nog steeds voorzien van een lage, langgerekte uitbouw, die 
oorspronkelijk de functie van kegelbaan had. In 1941-1942 is het gebouw door de Duitsers aan de rechter 
zijde (oostkant) verder vergroot. Een ondiepe, met de rest van het gebouw detonerende, lage aanbouw 
met de huisnummers 3-5-7 aan de westzijde (links) is in de oorlogsjaren toegevoegd als (veld)keuken voor 
de Duitse bezetter. Bij een verbouwing van deze aanbouw in 1949 zijn de ruimte voor instrumentmakers 
(rechts), een magazijn (midden) en een woning (links) tot één ongedeelde ruimte verbouwd en vervolgens 
ingericht tot controlezaal. Na een volgende verbouwing zijn er drie woningen in onder gebracht. In 1958 is 
er aan de achterzijde wederom een vleugel aan het gebouw toegevoegd. In 1960, 1966 en 1975 volgden 
nieuwe verbouwingen en uitbreidingen. Achter het gebouw staat ook nog een paardenschuur (manege). 
Het voormalige Tehuis voor Ongehuwde Ambtenaren kreeg na de oorlog onder meer de functie van 
bedrijfsrestaurant en kantoorgebouw.  
 
beschrijving 
Het voormalige Tehuis voor Ongehuwde Ambtenaren is in feite een complex van bouwdelen uit 
uiteenlopende bouwperiodes. Het oudste gedeelte van het gebouw is het volume dat het dichtst op de weg 
staat. Het was oorspronkelijk een symmetrisch gebouw, met centraal in de voorgevel een inmiddels 
verdwenen ingangspartij binnen een parabolische boog. Omdat dit in 1920-’21 gebouwde volume 
meermalen is uitgebreid is er van de oude, vrijwel rechthoekige plattegrond weinig terug te vinden in het 
huidige, samengestelde gebouw.  
Het evenwijdig aan de weg staande bouwdeel uit de begintijd van het zendcomplex is opgetrokken in deels 
gesinterde baksteen en bestaat uit twee bouwlagen. Het uitkragend schilddak is gedekt met daktegels en is 
evenals de andere dakdelen voorzien van dakkapellen met een schilddak. De onderste delen van de 
gevels zijn opgetrokken in baksteen boven een met rollagen afgedekte plint, de bovenste geveldelen 
bestaan uit gepotdekselde planken of zijn ermee beschoten. 
De op de straat georiënteerde voorgevel (zuidzijde) heeft een breed middenrisaliet, dat op de hoeken wordt 
verlevendigd door tot erkers uitgebouwde hoekpartijen. Deze hoekerkers bevatten zowel op de begane 
grond als op de verdieping een geknikte vensterpartij met roedenverdeling. De drie rechtgesloten vensters 
op de begane zijn het resultaat van een verbouwing, waarbij de entreepartij verdween. Op de verdieping 
bevindt zich een brede, vensterpartij met een reeks van vijf ramen met snijwerk in de vorm van 
“diamantkoppen” in de houten penanten en diagonale en liggende roeden, die een ruitpatroon vormen in 
de ramen. Onder deze vensterpartij is een geschulpte houten lijst aangebracht. De linker van de terug  
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staande buitenste traveeën was, evenals de nog grotendeels oorspronkelijke rechter travee, voorzien van 
een loggia. De door een hoekkolom van elkaar gescheiden loggia-openingen zijn beide dichtgezet en 
voorzien van vensters. De nog intact zijnde opening van de rechter loggia staat voor een deel achter een 
muur, die is verbonden met de vierkante hoekkolom. De loggia-opening bevindt zich onder een houten 
latei. De zijkant van de loggia is dicht gezet en voorzien van een brede vensterpartij. Beide zijtraveeën zijn 
op de verdieping voorzien van een venster.  
Linksachter dit oudste volume staat de uitbreiding van 1929. Deze door middel van een tussenlid met het 
voorste deel verbonden vleugel is iets hoger opgetrokken maar heeft in stilistisch opzicht en qua opbouw 
een sterke verwantschap. Ook hier zijn de gevels verdeeld in een gemetselde onderzijde en een 
grotendeels houten verdieping en ook hier is gebruik gemaakt van een uitkragend, met daktegels gedekt 
schilddak. Het aanzien van de voorgevel (zuidzijde) van de zijvleugel wordt voor een belangrijk deel 
bepaald door een drie vensters en één openslaande deur, onder grote paraboolvormige bovenlichten met 
glas-in-lood. De bovenlichten correspondeerden qua vorm met de verdwenen entreepartij in de voorgevel. 
De openslaande deur is verbonden met een groot terras vóór de zuidgevel. Deze entree wordt gemarkeerd 
door een decoratief gemetselde hoekkolom, die wordt bekroond door een lantaarn. Het terras wordt aan de 
westzijde afgebakend door een reeks gemetselde kolommen. Tegen de linker kopgevel van de 
linkervleugel staat de detonerende aanbouw uit de Tweede Wereldoorlog. Deze kopgevel is op de 
verdieping nog wel voorzien van een origineel houten balkon met dito consoles. Tegen de achtergevel 
(noordzijde) van de vleugel staat de gepotdekselde, onder lessenaardak staande kegelbaan, die is 
voorzien van een doorlopende, onder de dakrand liggende vensterreeks. Daarboven bevat de gevel een 
reeks van vierboogvensters in de vorm van gedrukte parabolische bogen, ingevuld met glas-in-lood.  
De in de oorlogsjaren aan de oostzijde toegevoegde vleugel is een sobere variant van de eerder 
gebouwde volumes. Deze rechtervleugel is door middel van een laag tussenlid met ingangspartij 
verbonden met het oudere volume. Het betreft een vleugel van één bouwlaag onder een uitkragend, met 
daktegels gedekt schilddak met een over de vrijwel gehele breedte van het zuidelijke dakschild 
doorgetrokken dakkapel. Alle gevelopeningen in dit deel van het gebouw zijn rechtgesloten.  
De lage, onder zadeldak staande aanbouw aan de westzijde van gebouw H is wel interessant vanwege de 
gebruiksgeschiedenis, maar sluit slecht aan op de overige samenstellende onderdelen. 
Achter het gebouw staan nog een gemetselde schuur en een houten gebouw dat onder meer als 
paardenstal dienst deed. Al deze onderdelen en annexen zijn van zeer weinig architectuurhistorische 
waarde.  
 
waardering 
Het voormalige Tehuis voor Ongehuwde Ambtenaren heeft grote cultuurhistorische waarde als essentieel 
onderdeel van het zendcomplex. Het gebouw is van belang vanwege de bijzondere oorspronkelijke functie, 
als een belangrijke schakel in een typologische ontwikkeling en als onmisbaar onderdeel van een 
belangrijke bouwfase van Radio Kootwijk. 
Het gebouw heeft ensemblewaarde vanwege de functionele samenhang met de overige gebouwen van 
Radio Kootwijk en als een bindende factor in de visuele samenhang tussen diverse gebouwen op het 
zendterrein.  
Het gebouw is van architectuurhistorisch belang als een schakel in de ontwikkeling van de bouwstijlen in 
Nederland en als een bijzonder werk in het oeuvre van een bekend architect.  
Door de diverse verbouwingen is de gaafheid van het oorspronkelijke gebouw aangetast, al is het originele 
ontwerp duidelijk herkenbaar. 
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personeelswoningen Turfbergweg 4-14 
 
Straat : Turfbergweg 
Huisnummer : 4-14 
Bouwjaar : 1922  
Architect : J.M. Luthmann 
Oorspronkelijke functie  : personeelswoningen 
Huidige functie : woningen 
 
inleiding  
De eerste woningen voor de huisvesting van de arbeiders, technici en ambtenaren verrezen aan de 
Turfbergweg. Daar werd in 1922 een rij van zes geschakelde woningen (nr. 4-14) gebouwd, voor arbeiders 
en hun gezinnen. De woningen waren gebouwd naar een ontwerp van de architect J.M. Luthmann, in een 
aan de Amsterdamse School verwante bouwtrant. Het betrof het laatste uitgevoerde ontwerp van 
Luthmann voor Radio Kootwijk.  
Aan de noordkant van de woningen staat een later gebouwd transformatorhuis  
 
beschrijving 
De woningen zijn opgetrokken in baksteen, op een verspringende, langwerpige plattegrond. Het rijtje 
bestaat uit één bouwlaag, onder een met pannen gedekt, uitkragende schilddak. De kap is samengesteld 
uit drie hoger opgaande en bredere dakdelen met rechthoekige dakkapellen, die zich bevinden tussen vier 
lagere dakdelen met een schoorsteen op de nok. De huidige schoorstenen zijn de vervangers van de 
oorspronkelijke zich verjongende schoorstenen. De gevels zijn voorzien van een met rollaag afgedekt 
trasraam en rechtgesloten gevelopeningen. Het rijtje is symmetrische opgezet. De voorgevel risaleert 
onder de hoger dakdelen met geschoorde overstekken. Zowel de risalieten als de kopgevels bevatten 
brede vensterpartijen. De voordeuren bevinden zich in de terugstaande gevelpartijen naast de hoeken van 
de risalieten.  
 
Het op een rechthoekige plattegrond, in baksteen opgetrokken transformatorhuis heeft een iets uitkragend 
zadeldak met uitkragende dakranden op klossen en getrapte klampen. De kopgevels zijn uitgemetseld bij 
de dakaanzetten en bevatten beide een rechtgesloten stalen deur onder rollaag en een klein rond venster 
in de geveltop. De beide langsgevels zijn blind.  
 
waardering 
Het rijtje woningen heeft cultuurhistorische waarde als belangrijk onderdeel van het zendcomplex. De 
woningen zijn van belang als het eerste, speciaal voor de gezinnen van het personeel van Radio Kootwijk 
gebouwde rijtje woningen.  
Het rijtje woningen heeft ensemblewaarde vanwege de samenhang met de andere rijtjes woningen aan de 
Turfbergweg en vanwege de functionele en historische relatie met de diverse gebouwen elders op het 
zendterrein.  
Het meest representatieve van de rijtjes woningen te Radio Kootwijk is van architectuurhistorisch belang 
als een schakel in de ontwikkeling van de bouwstijlen in Nederland en vanwege de voor de bouwtijd 
karakteristieke hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.  
De woningen zijn tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het 
exterieur. 
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onderstation voor de elektriciteitsvoorziening Radioweg 
 
Straat : Radioweg 
Huisnummer :  
Bouwjaar : 1922-1923; 1930-1931 
Architect : H.Fels 
Oorspronkelijke functie  : onderstation voor de elektriciteitsvoorziening met bedieningsgebouw 
Huidige functie :  ? 
 
inleiding  
In 1922 werd voor de levering van stroom een hoogspanningsleiding aangelegd tussen Nijmegen en het in 
hetzelfde jaar gebouwde onderstation van de PGEM, dat werd vergezeld van een tijdelijk 
bedieningsgebouw. Dit elektriciteitsstation verrees buiten het terrein van de P&T in een gebied ten noorden 
van het zendstation, dat bekend staat als Eikenheg en de Brummelkamer. In 1922 verrees ook een op dit 
onderstation aangesloten, door Luthmann ontworpen verdeelstation (transformatorgebouw) aan de Weg 
van Essen naar Hoog-Buurlo, de huidige Burelhul.  
Het tijdelijke bedieningsgebouw werd in 1930 vervangen door huidige gebouw, dat is ontworpen door de 
architect Hendrik Fels (Den Haag) voor de N.V. Prov. Geld. Electriciteits-Mij. Te Arnhem. Het betreft het 
bedieningsgebouw van een 50 Kv (50.000 volt) openluchtstation voor de elektriciteitsvoorziening van het 
zendstation en alle andere op het terrein van Radio Kootwijk staande gebouwen en objecten. Het 
bedieningsgebouw is in een zakelijk expressionistische stijl gebouwd en was oorspronkelijk niet 
gepleisterd. Het wordt vergezeld van twee bijgebouwen, die staan aangegeven op een situatietekening uit 
1945 en waarschijnlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd. Het bijgebouw ten noorden van het 
hoofdgebouw is hierop aangegeven als “Prov. H.s. ruimte” (waarschijnlijk een hoogspannings- oftewel 
transformatorgebouwtje). Het zuidoostelijk ervan geplaatste gebouwtje diende als werkplaats. Deze is in 
1951 uitgebreid met een brandspuithuisje. Ten zuiden van het elektriciteitsstation staan nog twee van de 
oorspronkelijke stalen hoogspanningsmasten met betonnen mastvoeten. 
Voor het bedieningsgebouw van het 50 Kv station loopt bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een 
procedure tot aanwijzing als rijksmonument. 
 
beschrijving 
 
BEDIENINGSGEBOUW  
Het bedieningsgebouw is opgetrokken in beton en gepleisterde baksteen, op een onregelmatig gevormde 
plattegrond. Het gebouw is samengesteld uit enkele gebogen en diverse kubistische bouwdelen van 
variabel formaat en hoogte. De bouwdelen zijn voorzien van uitkragende, platte daken. De variatie in de 
hoogte en het daardoor sterk verspringen van de gevels is bepalend voor het levendige totaalbeeld. Alle 
gevelopeningen zijn rechtgesloten en asymmetrisch in de gevel gerangschikt. De vensters bevatten stalen 
ramen.  
Het hoog opgaande volume op de zuidwest hoek wordt geaccentueerd door een hoekliseen. Het lagere 
gedeelte hier rechts van wordt aan weerszijden beëindigd door een afgeronde liseen, waarvan de linker 
wordt bekroond door een bol, het enige toegevoegde ornament aan het gebouw. De horizontale 
vensterpartijen, waarvan de onderste zeer diep liggen boven een afzaat, geven dit geveldeel een sterk 
horizontaal karakter. Het terug staande rechter deel van de zuidzijde van het gebouw heeft een hoger 
opgaand linker bouwdeel met drie slanke lichten, die de verticaliteit van dit geveldeel accentueren. Met 
name de oostkant van het gebouw is een verzameling van onderling sterk in hoogte en diepte 
verspringende volumes. Het sterk risalerende linker bouwdeel, met cordonlijsten tussen de twee 
bouwlagen en liggende vensterreeksen, komt vrijwel los van het hoofdvolume, dat hier een verticaal accent 
heeft in de vorm van een schoorsteen. De terugstaande middenpartij bevat onder meer een diepliggende, 
een dubbele deur bevattende ingangspartij (portiek), met rechts ervan een halfrond risaliet met overluifelde 
deur. De noordzijde van het gebouw is het minst “plastisch” met een tamelijke vlakke hoofdgevel met twee 
reeksen horizontale vensters en rechts in de gevel een overdekte, representatieve entree met een deur 
onder een platte luifel, die rust op kolommen. De kolommen staan op dwarsmuurtjes. De gevelpartij rechts 
van de entree is blind.  
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De westzijde van het bedieningsgebouw is samengesteld uit een lager linker gedeelte met twee grote 
deuren boven een losperron. Het ver terug staande geveldeel hierboven wordt in het midden doorsneden 
door een hoger opgaand accent, waarvan het onderste deel is afgerond. De hoog opgaande gevel rechts 
van de gevel boven het losperron bevat een brede, zeer hoge deur.  
 

 
TRANSFORMATORGEBOUW  
Het hoogspanningsgebouw staat aan de noordkant van het bedieningsgebouw en is opgetrokken in beton, 
op een rechthoekige plattegrond. Het langwerpige gebouwtje heeft een lessenaardak. De zuidelijke 
langsgevel is blind. De beide kopgevels bevatten een hoog in de gevels geplaatste ijzeren deur, boven een 
trap met bordes. De noordelijke langsgevel is voorzien van een reeks van vijf staande vensters.  
 

 
WERKPLAATS MET BRANDSPUITHUISJE 
De werkplaats is opgetrokken in baksteen, op een oorspronkelijk rechthoekige plattegrond. Door het later 
toegevoegde, smallere brandspuithuisje heeft de plattegrond echter een onregelmatige vorm gekregen. 
Het geheel heeft een uitkragend betonnen dak. De gevels zijn voorzien van rechtgesloten, onder rollagen 
staande gevelopeningen, waarvan de vensters stalen ramen bevatten. De vlakke deur in de kopgevel van 
het brandspuithuisje is van staal. De dubbele deur in de noordzijde van de werkplaats is eveneens van 
staal en voorzien van twee keer drie deurlichten.  
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HOOGSPANNINGSMASTEN 
De twee hoogspanningsmasten staan aan de zuidkant van het openluchtstation. Het betreft de enige twee 
resterende, van de oorspronkelijke stalen hoogspanningsmasten. De masten zijn geplaatst op vier 
betonnen mastvoeten. De niet meer in gebruik zijnde, uit vakwerken geconstrueerde masten zijn 
samengesteld uit vier hoge mastbenen en drie asymmetrische, aan de bovenbouw van de mast bevestigde 
armen.  
 
waardering 
Het onderstation van de PGEM heeft grote cultuurhistorische waarde als een belangrijk faciliterend 
complex bij het zendcomplex. Het onderstation is van belang vanwege de bijzondere functie die het heeft 
gehad, als een belangrijke schakel in een typologische ontwikkeling van gebouwen voor de 
elektriciteitsvoorziening en als een essentiële schakel in de ontwikkeling van Radio Kootwijk.  
Het onderstation heeft ensemblewaarde vanwege de bijzondere functionele samenhang van de 
onderdelen, vanwege de functionele samenhang met de gebouwen van Radio Kootwjik en vanwege de 
bijzondere situering op het Kootwijker Zand. 
Het onderstation is van groot architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp van het 
bedieningsgebouw, vanwege de specifieke, op de functie afgestemde vormgeving en de voor de bouwtijd 
karakteristieke hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik. 
Het onderstation is ook van waarde vanwege de herkenbaarheid en vanwege de gaafheid van de 
onderdelen.   
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garage voor bellenwagens Radioweg 6 
 
Straat : Radioweg 
Huisnummer :  6 
Bouwjaar : 1919 
Architect :  
Oorspronkelijke functie  : garage 
Huidige functie : woonhuis 
 
inleiding  
Dit pand staat niet aangegeven op een situatietekening uit 1922-1923 en stond er toen dus nog niet. Het is 
mogelijk dat het hier gaat om een naar deze locatie verplaatst overblijfsel van het barakkenkamp48 uit 
1919, dat in 1923 nog niet was afgebroken. In dat geval betreft het hier het enige restant van het kamp. Dit 
pand deed, nadat het naar de huidige locatie werd verplaatst, dienst als garage voor de ‘bellenwagens’ (de 
met bellen uitgeruste brandspuiten van het zendcomplex) en nam de plaats in van een wel ontworpen, 
maar nooit gebouwde garage met paardenstallen en een dubbele dienstwoning. De garage werd na 1945 
verbouwd tot particulier woonhuis. 
 
beschrijving 
De voormalige garage is opgetrokken op een bijna vierkante rechthoekige plattegrond. De gevels zijn 
samengesteld uit liggende planken boven een gemetselde plint en bevatten rechthoekige gevelopeningen. 
Het huis bestaat uit één bouwlaag, onder een met pannen gedekt schilddak met halfronde vorstpannen op 
de ontmoeting van de dakschilden, een gemetselde schoorsteen op het westelijke dakschild en een 
rechthoekige houten dakkapel met plat dak op het noordelijke dakschild. De hoeken zijn voorzien van 
overhoeks geplaatste, geschulpte hoekaccenten. De entree bevindt zich in de zuidgevel. 
 
waardering 
De voormalige garage voor bellenwagens heeft grote cultuurhistorische waarde als een belangrijk 
onderdeel van het zendcomplex. Het pand is van groot belang als onderdeel van de vroegste geschiedenis 
van het zendcomplex, en vanwege de bijzondere functie die het heeft gehad.  
Het pand heeft ensemblewaarde vanwege de samenhang met de overige bebouwing aan de Radioweg en 
vanwege de functionele relatie met de diverse gebouwen elders op het zendterrein.  
Het pand is van architectuurhistorisch belang als een schakel in de ontwikkeling van geprefabriceerde, 
houten gebouwen in Nederland en vanwege de voor de bouwtijd karakteristieke hoofdvorm en detaillering.  
Door de verbouwing van de garage tot woning is de gaafheid van het oorspronkelijke gebouw aangetast, al 
is het originele ontwerp nog wel herkenbaar. 
Aangezien het hier (waarschijnlijk) om het enige bewaard gebleven onderdeel van het barakkenkamp gaat, 
is er bovendien sprake van zeldzaamheidswaarde. 
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directeurswoning Radioweg 2 
 
Straat : Radioweg 
Huisnummer : 2 
Bouwjaar : 1920 
Architect :  
Oorspronkelijke functie  : directeurswoning 
Huidige functie : woonhuis 
 
inleiding  
Het huis met nr. 2 wordt op de situatietekening uit 1922 tekening aangeduid als ‘opz. woning’ 
(opzichterswoning), maar was oorspronkelijk waarschijnlijk de dienstwoning van de directeur van Radio 
Kootwijk. Het huis droeg destijds de naam Uitkomst en staat op de kaart van 1928 vermeld als ‘woning 
Admin. Ambtenaar’. Het huis heeft zeer grote overeenkomsten met een door de Houthandel en 
Timmerfabriek Padox te Warmond en Den Haag ontwikkeld ‘transportabel houten landhuisje’. Evenals van 
de andere houten panden uit de beginfase van Radio Kootwijk, zijn hiervan in het gemeentearchief van 
Barneveld geen bouwtekeningen te vinden. Dat het hier om een door Padox geleverd woonhuis gaat is 
heel goed mogelijk omdat dit bedrijf in 1920 in onderhandeling was met de Directeur-Generaal der P&T 
over een order betreffende de plaatsing van Padox-woningen bij het ontvangststation te Sambeek. In de 
jaren twintig was er aan de zuidkant een aanbouw verbonden met het huis. Hierin waren de tekenkamer en 
kantoorruimtes gevestigd. 
 
beschrijving 
Het huis is opgetrokken op een vrijwel rechthoekige plattegrond, met een door een aan de zuidgevel 
bevestigde uitbouw. Het huis bestaat uit één bouwlaag, onder een met pannen gedekt zadeldak, met 
wolfseinden en een schoorsteen op de nok. De gevels zijn vervaardigd uit liggende planken voor de 
begane grond en staande planken voor de zolderverdieping. Het huis is voorzien van rechtgesloten 
gevelopeningen, waarvan de vensters oorspronkelijk voor een deel waren behangen met luiken. De 
indeling van de oostelijke kopgevel is op de begane grond gewijzigd. De westelijke kopgevel bevat onder 
meer een erker met schuine zijden op de begane grond. De op de weg gerichte noordgevel bevat onder 
meer een deur met een luifeltje. Uit het dakschild hierboven steekt een dakkapel met lessenaardak. Tegen 
de zuidgevel staat een uitbouw onder zadeldak.  
Inwendig is het huis gewijzigd, waarbij onder meer de oorspronkelijke ruimte-indeling is veranderd. Ook in 
het zuidelijke dakschild van het hoofdvolume is een dakkapel opgenomen.  
 
waardering 
De voormalige dienstwoning van de directeur van Radio Kootwijk heeft cultuurhistorische waarde als 
belangrijk onderdeel van het zendcomplex. Het huis is van belang als een onderdeel van de 
oorspronkelijke opzet van het zendcomplex, vanwege de ondersteunende functie binnen het complex en 
als een schakel in een typologische ontwikkeling van de woonhuisarchitectuur in Nederland.  
Het huis heeft ensemblewaarde vanwege de samenhang met de overige bebouwing aan de Radioweg en 
vanwege de functionele relatie met de diverse gebouwen elders op het zendterrein.  
Het huis is van architectuurhistorisch belang als een schakel in de ontwikkeling van geprefabriceerde 
houten gebouwen in Nederland en vanwege de voor de bouwtijd karakteristieke hoofdvorm, 
materiaalgebruik en detaillering.  
Het huis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het 
exterieur. 
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zendgebouwen voor de korte golf (gebouw C, D en E) 
 
Straat : Turfbergweg (verlengde van) 
Huisnummer :  
Bouwjaar : 1928 en 1929 
Architect :  
Oorspronkelijke functie  : zendgebouw voor de korte golf  
Huidige functie : geen (gebouw C en E), schaapskooi (gebouw D) 
 
inleiding  
Op 17 november 1928 werd door de Rijksgebouwendienst te ’s Gravenhage een bouwaanvraag ingediend 
voor het bouwen van twee zendgebouwen met een oppervlak van 440 m2 elk en beide vergezeld van een 
koelvijver. Het betrof de kortegolfzendgebouwen C en E. Ze namen de functie over van gebouw B, de 
loods bij het hoofdgebouw die vanaf 1925 deze functie vervulde. De twee vrijwel identieke gebouwen C en 
E kregen een klein jaar later gezelschap van een derde gebouw (gebouw D), dat dezelfde functie had als 
de andere twee, maar qua uiterlijk iets verschilde49. De gebouwen herbergden de door de dienst P.T.T. zelf 
ontwikkelde kortegolfzenders, tot ze omstreeks 1970 uit de lucht werden gehaald. De drie gebouwen 
werden op enige afstand van elkaar gebouwd op de Hoog Buurlosche Heide, opdat er ruimte genoeg was 
voor het plaatsen van de bijbehorende antennenetwerken met gordijnantennes (zie pagina 13). 
De vier enkelzijband multipel telefoniezenders voor kortegolf in gebouw C verzorgden voor de oorlog de 
verbinding met Nederlands-Indië. In gebouw D stonden de acht kortegolf telegrafiezenders voor de 
verbinding met onder meer Suriname, de Antillen, Noord- en Zuid-Amerika en enkele Europese landen. 
Gebouw E, de meest afgelegen van de drie zendgebouwen, bevatte een zender voor radiotelegrafisch 
verkeer met Japan en was bestemd voor eventuele verdere uitbreiding. 
De zenders waren voorzien van watergekoelde zendlampen. Het water voor het koelen van de lampen 
bevond zich in de koelvijvers naast de zendgebouwen. Rond de koelvijvers zijn boomgroepen met onder 
andere tamme kastanjes geplant. De koelvijver van gebouw E werd eind jaren vijftig gebruikt als zwembad. 
Naast de koelvijver staat een houten gebouwtje, dat is gebouwd als koppelhuisje en in de jaren vijftig is 
verplaatst naar de huidige locatie om te dienen als kleedhokje bij het zwembad. Naast gebouw D en E 
staan verder voormalige dieselloodsjes. De loodsjes uit de Tweede Wereldoorlog vormden oorspronkelijk 
de onderkomens van een dieselaggregaat, ten behoeve van de noodstroomvoorziening. De Duitsers 
bouwden ook zandbunkers, die ten tijde van de Slag om Arnhem ook daadwerkelijk zijn gebruikt door het 
personeel van de zendgebouwen.  
 
beschrijving 
Ieder zendgebouw is opgetrokken in baksteen, op een samengestelde plattegrond. Het gebouw bestaat uit 
één bouwlaag onder een uitkragend zadeldak. De lagere uitbouwen aan de zuidzijde en het ingangsportaal 
aan de noordzijde zijn voorzien van schilddaken met licht hellende, eveneens uitkragende dakschilden. Het 
gebouw is aan alle zijden symmetrisch van opbouw. De gevels zijn voor een deel voorzien van hoge 
trasramen, waarboven ze licht zijn uitgemetseld. Ze bevatten louter rechtgesloten gevelopeningen.  
Centraal in de brede noordgevel bevindt zich een ingangsportaal met een terugliggende dubbele 
paneeldeur met roedenverdeling in de deurlichten. Aan weerszijden van het portaal bevindt zich een reeks 
vensters, die worden gedeeld door een doorgetrokken tussendorpel van beton. In de buitenste traveeën 
bevindt zich een klein vierkant venster hoog in de gevel. Het bovenste deel van de vensterreeks loopt door 
boven het portaal. De westelijke kopgevel van het hoofdvolume bevat een groot, twaalfdelig venster met 
gemetselde stijlen en een doorgetrokken tussendorpel van beton. (De westelijke kopgevel van gebouw D is 
identiek aan de oostgevel en verschilt daarin van gebouw C en E). De dakhoeken zijn hier geaccentueerd 
door een eenvoudige geometrische versiering. Tegen de zuidzijde van het hoofdvolume staat een brede 
uitbouw met in de buitenhoeken om de hoek gaande, meerruits vensters. In het midden van de uitbouw 
staat een sterk risalerende uitbouw met een reeks hoog in de gevel staande, vierkante venstertjes in de 
binnenhoeken met de brede uitbouw. Onder de dakrand tussen de uitbouw en de kap van het hoofdvolume 
aan deze zijde liggen reeksen platte lichten tussen betonnen consoles die de uitkragende dakranden 
ondersteunen. Rechts tegen de gevel van het hoofdvolume staat een hoge, gemetselde schoorsteen. De 
oostelijke gevel van het hoofdvolume heeft in het midden een stel schuifdeuren onder een driedelig 
bovenlicht in de vorm van een keperboog. 



 9 2

 
 

gebouw E



 9 3

Aan weerszijden bevindt zich een rechthoekig venster onder een rollaag. De kleine ventilatieopeningen in 
deze kopgevel zijn ook voorzien van een rollaag. 
 

 
 
De rechthoekige, van betonnen randen voorziene koelvijver ligt aan de noordkant van het gebouw. De 
noordzijde van de vijver heeft een inspringende rand. Aan de zuidkant staan twee dwars op de vijver 
geplaatste muurtjes. Het bassin van de vijver wordt door een scheimuurtje in tweeën gedeeld.  
Bij de betonnen vijver van zendgebouw E staat een vierkant houten gebouwtje, dat de functie van 
kleedhokje had. De gevels zijn vervaardigd van liggende planken en zijn voorzien van een onder het 
uitkragend tentdak liggende, doorlopende vensterreeks. In de zuidgevel bevindt zich een deuropening.  
 
Ten zuiden van gebouw D en E staat een dieselloodsje op een rechthoekige plattegrond, in verschillende 
soorten baksteen opgetrokken onder een licht geknikt, vrijwel plat dak. Het gebouwtje bevat diverse 
rechtgesloten gevelopeningen, waaronder een dubbele deur in de westgevel.  
 
waardering 
De voormalige zendgebouwen C, D en E met annexen hebben grote cultuurhistorische waarde als een van 
de belangrijkste onderdelen van het zendcomplex. Ze vormen samen met het langegolfzendgebouw 
(gebouw A) de belangrijkste uitdrukking van de radiotelegrafische ontwikkeling. Als zodanig zijn de 
gebouwen C, D en E van belang als onmisbare schakel in de typologische ontwikkeling van 
zendgebouwen in het algemeen en Radio Kootwijk in het bijzonder.  
De zendgebouwen hebben ensemblewaarde vanwege hun bijzondere onderlinge samenhang, de 
samenhang met de koelvijvers en bijgebouwtjes en de functionele samenhang met de overige gebouwen 
van Radio Kootwjik. 
De zendgebouwen zijn van architectuurhistorisch belang vanwege de specifieke, op de functie afgestemde 
vormgeving en de voor de bouwtijd karakteristieke hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik. 
De gebouwen en bijbehorende onderdelen zijn ook van waarde vanwege de herkenbaarheid en vanwege 
de grote mate van gaafheid van het exterieur.   
 
 

koelvijver met 

kleedhokje bij 

gebouw E
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personeelswoningenTurfbergweg 28-38, 40-50 
 
Straat : Turfbergweg 
Huisnummer : 28-38, 40-50 
Bouwjaar : 1929 
Architect :  
Oorspronkelijke functie  : personeelswoningen 
Huidige functie : woningen 
 
inleiding  
Aan de Radioweg en de Turfbergweg zouden in 1935 drie blokken zijn verrezen met elk zes, voor het 
personeel van Radio Kootwijk bestemde woningen (16-26, 28-38 en 40-50). De publicaties, die 1935 als 
bouwjaar vermelden zijn echter niet juist. Op een bij een bouwaanvraag van 17-11 1929 behorende 
situatiekaart50 staan namelijk twee van de drie betreffende rijtjes personeelswoningen (28-38 en 40-50) 
nabij de splitsing Radioweg-Turfbergweg aangegeven als reeds gebouwd. Bij het meest zuidelijke rijtje (16-
26) staat op de situatiekaart van 1929: ‘bij te bouwen personeelswoningen’. De bouw van dit ten opzichte 
van de andere twee afwijkende rijtjes zal waarschijnlijk in 1930 zijn uitgevoerd.  
 
beschrijving 
Deze twee oudste van de drie rijtjes personeelswoningen zijn uiterst eenvoudig qua hoofdvorm en 
detaillering. Ze zijn opgetrokken in baksteen, op een rechthoekige plattegrond, Ze bestaan uit één 
bouwlaag, onder een met pannen gedekt zadeldak, met rechthoekige dakkapellen aan de voorzijde en 
gemetselde schoorstenen in het achterste dakschild. De gevels bevatten rechtgesloten, onder strekken 
staande gevelopeningen. Boven de bovendorpels van de gevelopeningen is de voorgevel licht 
uitgemetseld. Het is het enige detail waarmee de verder vlakke gevels enigszins worden verlevendigd. De 
voorgevel is aan de hoeken met de kopgevels uitgemetseld. Daardoor is een ondiepe dwarsmuurtje 
ontstaan en zijn de geveltoppen van de kopgevels voorzien van smalle schouders. De kopgevels zijn van 
het type puntgevel.  
Aan de achterzijde staan met de woningen verbonden schuurtjes van baksteen.  
 
waardering 
De rijtjes personeelswoningen hebben cultuurhistorische waarde als ondersteunende onderdelen van het 
zendcomplex. De rijtjes woningen hebben ensemblewaarde vanwege de samenhang met de andere rijtjes 
woningen aan de Turfbergweg. De rijtjes woningen zijn tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en 
de grote mate van gaafheid van het exterieur.  
Het architectuurhistorisch belang van de woningen is minder groot. Als schakel in de ontwikkeling van de 
woningbouw en de bouwstijlen in Nederland en vanwege de beperkte kwaliteit van het ontwerp is hun 
waarde gering.   
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personeelswoningen Turfbergweg 16-26 
 
Straat : Turfbergweg 
Huisnummer : 16-26 
Bouwjaar : 1930 
Architect :  
Oorspronkelijke functie  : personeelswoningen 
Huidige functie : woningen 
 
inleiding  
Aan de Radioweg en de Turfbergweg zouden in 1935 drie blokken zijn verrezen met elk zes, voor het 
personeel van Radio Kootwijk bestemde woningen (16-26, 28-38 en 40-50). De publicaties, die 1935 als 
bouwjaar vermelden zijn echter niet juist. Op een bij een bouwaanvraag van 17 november 1929 behorende 
situatiekaart51 staan namelijk twee van de drie betreffende rijtjes personeelswoningen (28-38 en 40-50) 
nabij de splitsing Radioweg-Turfbergweg aangegeven als reeds gebouwd. Bij het bij het plantsoen en 
monument ‘De Driehoek’ gesitueerde, meest zuidelijke rijtje (16-26) staat op de situatiekaart van 1929: ‘bij 
te bouwen personeelswoningen’. De bouw van dit rijtje woningen, dat afwijkt van de andere twee rijtjes, zal 
waarschijnlijk in 1930 zijn uitgevoerd.  
 
beschrijving 
Het rijtje personeelswoningen is vrij eenvoudig qua hoofdvorm en detaillering, maar heeft iets meer 
uitstraling dan de twee iets oudere rijtjes. Het rijtje is opgetrokken in baksteen, op een rechthoekige 
plattegrond. Het bestaat uit één bouwlaag, onder een met pannen gedekt zadeldak met brede, 
rechthoekige dakkapellen en lage, als dakruiters op de nok geplaatste schoorstenen. De vrij lage gevels 
bevatten rechtgesloten, gekoppelde gevelopeningen. De symmetrisch ingedeelde, op de weg gerichte 
voorgevel is naast de voordeuren voorzien van kleine dwarsmuurtjes. De naast elkaar staande vensters 
van de woonkamers zijn van elkaar gescheiden door een houten penant. De witgeschilderde kozijnen van 
de liggende vensters van de toiletten tussen de deuren vormen een verlevendigend contrast met de rest 
van de gevel en verlevendigen deze zodoende.  
 
waardering 
De rijtjes personeelswoningen hebben cultuurhistorische waarde als ondersteunende onderdelen van het 
zendcomplex. De rijtjes woningen hebben ensemblewaarde vanwege de samenhang met de andere rijtjes 
woningen aan de Turfbergweg. De rijtjes woningen zijn tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en 
de grote mate van gaafheid van het exterieur.  
Hoewel ze qua hoofdvorm en detaillering een verbeterde versie zijn van de iets eerder gebouwde 
woningen aan de Turfbergweg is het architectuurhistorisch belang van de woningen niet zo groot. Als 
schakel in de ontwikkeling van de woningbouw en de bouwstijlen in Nederland en vanwege de beperkte 
kwaliteit van het ontwerp is de waarde derhalve gering.   
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ingenieurswoningen Radioweg 11 en 13 
 
Straat : Radioweg 
Huisnummer : 11 en 13 
Bouwjaar : 1937-‘38 
Architect :  
Oorspronkelijke functie  : ingenieurswoning 
Huidige functie : woonhuis 
 
inleiding  
De drie vrijwel identieke, vrijstaande woonhuizen aan de Radioweg (nrs. 11, 13 en 21) zijn niet tegelijkertijd 
gebouwd. Nummer 21 is namelijk pas gebouwd toen de woonhuizen de volledig identieke nummers 11 en 
13 er al stonden. Deze zogenaamde Ingenieurswoningen uit 1937 en 1938 waren bestemd voor het 
technisch kader van Radio Kootwijk en zijn gebouwd als ‘dienstwoning te Kootwijk-Radio’. De drie huizen 
werden voorzien van een kantoor en een aangebouwde garage.  
Voor het pand met het huisnummer 11 was op 28 december 1937 een bouwaanvraag ingediend. Dit pand 
A staat op de bouwtekening vergezeld van de als pand B aangeduide woning met nr. 13. De huizen zijn 
gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke interbellumstijl. 
 
beschrijving 
Het vanuit een L-vormige plattegrond, in baksteen opgetrokken woonhuis bestaat uit twee bouwlagen, 
onder een met pannen gedekt, licht uitkragend schilddak (linker volume) en met één bouwlaag onder een 
er haaks opstaand, eveneens met pannen gedekte en uitkragende steekkap in de vorm van een wolfdak 
(rechter volume). Op het achterste dakschild staat een gemetselde schoorsteen.  
De gevels zijn voorzien van een vrij hoog trasraam van klinkers en voornamelijk rechtgesloten 
gevelopeningen, waarvan de meeste vensters zijn voorzien van stalen ramen. De op de weg gerichte zijde 
(zuidoost zijde) van het huis is samengesteld uit een risalerende linker gevelpartij met op de begane grond 
en smal (rechts) en een breed venster (links). De verdieping is in het midden voorzien van een klein balkon 
met betonnen voetplaat en een ijzeren spijlenbalustrade. Op het balkon komt een deur uit. De minder hoog 
opgaande en terug staande rechter gevelpartij bevat een stel openslaande rondboogdeuren voor de 
garage. Links ervan bevinden zich de onder een rollaag staande voordeur en een klein, staand licht er 
rechts van. Boven de deur is een venster aangebracht dat het dakschild doorbreekt. De verbindingsmuur 
tussen genoemde geveldelen bevat een venster op de begane grond en een pal onder de dakrand staand 
verdiepingsvenster. Tegen de rechter hoek, links van de linker bovenhoek van de deur en het venster 
daarboven bevindt zich bovendien nog een klein raampje. De minder hoge zuidwestelijke zijgevel staat 
onder een verder afhangend dakschild en heeft onder meer een hoger opgaande, in de kap stekende 
middenpartij. De onder het wolfseind staande, dwarse rechter gevelpartij bevat één venster per bouwlaag.  
 
waardering 
De voormalige ingenieurswoningen hebben cultuurhistorische waarde als ondersteunend onderdeel van 
het zendcomplex. De huizen zijn van belang vanwege de oorspronkelijke, bij het complex behorende 
functie en als een schakel in een typologische ontwikkeling van de woonhuisarchitectuur in Nederland.  
De huizen hebben ensemblewaarde vanwege de samenhang met de andere ingenieurswoningen en de 
overige bebouwing aan de Radioweg en vanwege de functionele relatie met de diverse gebouwen elders 
op het zendterrein.  
De huizen zijn van architectuurhistorisch belang als een schakel in de ontwikkeling van de bouwstijlen in 
Nederland en vanwege de voor de bouwtijd karakteristieke hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.  
De huizen zijn tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het 
exterieur. 
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ingenieurswoning Radioweg 21 
 
Straat : Radioweg 
Huisnummer : 21 
Bouwjaar : 1939 
Architect :  
Oorspronkelijke functie  : ingenieurswoning 
Huidige functie : woonhuis 
 
inleiding  
De drie vrijwel identieke, vrijstaande woonhuizen aan de Radioweg (nrs. 11, 13 en 21) zijn niet tegelijkertijd 
gebouwd. Nummer 21 is namelijk pas gebouwd toen de woonhuizen de volledig identieke nummers 11 en 
13 er al stonden. Deze zogenaamde Ingenieurswoningen uit 1937 en 1938 waren bestemd voor het 
technisch kader van Radio Kootwijk en zijn gebouwd als ‘dienstwoning te Kootwijk-Radio’. De drie huizen 
werden voorzien van een kantoor en een aangebouwde garage.  
Voor het pand met het huisnummer 11 en 13 was op 28 december 1937 een bouwaanvraag ingediend. Op 
een bouwaanvraag van 5 april 1938 staat nr. 21 aangegeven als het derde te bouwen woonhuis. In de 
toelichting op de aanvraag staat aangegeven welke veranderingen er in het huis met nr. 21 moeten worden 
doorgevoerd ten opzichte van de twee in aanbouw zijnde of reeds gebouwde woonhuizen met nr. 11 en 
13. De huizen zijn gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke interbellumstijl. 
 
beschrijving 
Het vanuit een L-vormige plattegrond, in baksteen opgetrokken woonhuis bestaat uit twee bouwlagen, 
onder een met pannen gedekt, licht uitkragend schilddak (linker volume) en met één bouwlaag onder een 
er haaks opstaand, eveneens met pannen gedekt en uitkragend wolfdak (rechter volume). De uitkragingen 
rusten op klossen.  
De gevels zijn voorzien van een vrij hoog trasraam van klinkers en voornamelijk rechtgesloten 
gevelopeningen, waarvan de meeste vensters zijn voorzien van stalen ramen. De op de weg gerichte zijde 
(zuidoost zijde) van het huis is samengesteld uit een risalerende linker gevelpartij met op de begane grond 
een klein (rechts) en een groter venster (links). De verdieping is voorzien van een klein, excentrisch in de 
gevel geplaatst balkon met een betonnen, op consoles rustende voetplaat en een ijzeren spijlenbalustrade. 
Op het balkon komt een deur uit. Links hiervan bevindt zich een pal onder de dakrand staand venster. De 
minder hoog opgaande en terugstaande rechter gevelpartij bevat een stel getoogde, openslaande deuren 
voor de garage. Links ervan bevinden zich de onder een rollaag staande voordeur en een klein, staand 
licht er rechts van. In het dakschild boven de deur staat een kleine rechthoekige dakkapel. De dwarse 
verbindingsmuur tussen genoemde geveldelen bevat een venster op de begane grond en een pal onder de 
dakrand staand verdiepingsvenster. De zuidwestelijke zijgevel bevat meerdere gevelopeningen in beide 
bouwlagen. Centraal op de begane grond staat bovendien een terrasdeur. In het dakschild erboven is een 
rechthoekige dakkapel geplaatst. De kopgevel van het lagere rechter bouwdeel is voorzien van 
uitgemetselde dakaanzetten en bevat zowel op de begane grond als op de zolderverdieping een venster.  
 
waardering 
De voormalige ingenieurswoning heeft cultuurhistorische waarde ondersteunend onderdeel van het 
zendcomplex. Het huis is van belang vanwege de oorspronkelijke, bij het complex behorende functie en als 
een schakel in een typologische ontwikkeling van de woonhuisarchitectuur in Nederland.  
Het huis heeft ensemblewaarde vanwege de samenhang met de andere ingenieurswoningen en de 
overige bebouwing aan de Radioweg en vanwege de functionele relatie met de diverse gebouwen elders 
op het zendterrein.  
Het huis is van architectuurhistorisch belang als een schakel in de ontwikkeling van de bouwstijlen in 
Nederland en vanwege de voor de bouwtijd karakteristieke hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.  
Het huis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het 
exterieur. 
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Utrechtse loods (gebouw P) 
 
Straat : Radioweg 
Huisnummer : bij 1 
Bouwjaar : onbekend 
Architect :  
Oorspronkelijke functie  : Opslag  
Huidige functie :  
 
inleiding 
Ten oosten van gebouw T staat een geheel in hout uitgevoerde loods (gebouw P), die ook bekend is als de 
Utrechtse loods. De loods werd namelijk in 1940 vanuit Utrecht verplaatst naar Radio Kootwijk.  
De loods diende voor de opslag van materialen en onderdelen die nodig waren voor reparatie en 
onderhoud van de zender.  
 
beschrijving 
De parallel aan de weg staande, op een rechthoekige plattegrond in liggende planken opgetrokken loods 
heeft één bouwlaag onder een met pannen gedekt, uitkragend zadeldak. De kap wordt op de hoeken 
geaccentueerd door afhangende windveren. De overstekken liggen op gesneden klossen, die een 
voortzetting zijn van de spantbenen. Het zijn de enige decoratieve details, die aan de hier staande loodsen 
zijn te vinden. De gevels bevatten een groot aantal rechtgesloten vensters, alsmede eveneens 
rechtgesloten enkele en dubbele deuren.  
 
waardering 
De loods heeft cultuurhistorische waarde als functioneel ondersteunend onderdeel van het zendcomplex. 
De loods heeft ensemblewaarde vanwege de locatie bij het hoofdgebouw, vanwege de functionele 
samenhang met de overige onderdelen van het zendcomplex en als onderdeel van de belangrijkste 
bouwfase van het zendcomplex.  
De architectuurhistorische waarde van de loods is gering. Het ontwerp voor het rechthoekige gebouw is 
uiterst eenvoudig. Het gebouw heeft geen bijzondere constructie en de vormgeving is evenals het 
materiaalgebruik puur gericht op de functionaliteit. Het gebouwtje heeft geen bijzondere, voor de bouwtijd 
karakteristieke stilistische kenmerken, maar heeft nog wel enkele eenvoudige aan de houtbouw 
gerelateerde details. 
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constructiehal voor zendapparatuur (gebouw G) 
 
Straat : Radioweg 
Huisnummer :  
Bouwjaar : 1942 
Architect :  
Oorspronkelijke functie  : constructiehal voor zendapparatuur 
Huidige functie :  
 
inleiding  
Gebouw G is door de Duitsers gebouwd als constructiehal oftewel montagehal voor de bouw van 
zendapparatuur. De constructiehal is tegelijkertijd gebouwd met de erachter staande werkplaats (gebouw 
J). Deze ‘Nieuwbouw Nederlandse Siemens Mij. Radio Kootwijk’ verrees in 1942 na een bouwaanvraag 
van de directeur-generaal der PTT. Dat de naam van Siemens hier opduikt maakt duidelijk dat de Duitsers 
een belangrijke rol hebben gespeeld bij de bouw van de hal. In de loop der tijd is het karakteristieke, 
onderkelderde gebouw meermalen uitgebreid. De als montagehal bestemde hal is een voorbeeld van 
skeletbouw en wordt vergezeld door een in 1942-1943 gebouwde ‘schuilgang voor luchtbescherming’ voor 
dertig personen, de reeds genoemde werkplaats (gebouw J) en een transformatorhuis 
(hoogspanningsgebouw) dat waarschijnlijk ook in de oorlogsjaren is gebouwd. 
De schuilgang is na de oorlog ‘afgetopt’ en heeft nog enige tijd dienst gedaan als open riool voor 
afvalwater van gebouw G. Inmiddels zijn de restanten van de schuilgang weggewerkt en niet meer 
zichtbaar aanwezig.  
 
beschrijving 
De onderkelderde constructiehal voor de zenderbouw is opgetrokken in baksteen binnen een staalskelet, 
op een rechthoekige plattegrond. Het gebouw heeft één bouwlaag onder een zadeldak. De door de stalen 
skeletdelen doorsneden gevels bevat rechtgesloten gevelopeningen, onder doorgetrokken lateien en 
rollagen. De zuidelijke kopgevel heeft een symmetrische indeling met in het midden een dubbele deur en 
twee vensters met stalen ramen aan weerszijden. De oostelijke langsgevel is voorzien van een vrijwel 
ononderbroken vensterreeks met stalen ramen en een stalen deur in het midden. Een slanke gemetselde 
schoorsteen boven de stookkelder vormt een verticaal accent en doorbreekt de horizontaliteit van de 
transparante gevel. De noordelijke kopgevel is heeft rechts van het midden een deur onder een bovenlicht, 
met aan weerszijden vensters met stalen ramen van variabele breedte. De drie middelste gevelvelden in 
de geveltop bevatten elk een klein (zolder)licht. Ook het aanzien van de westgevel wordt grotendeels 
bepaald door vensterpartijen met stalen ramen. Tegen deze gevel staan aanbouwen onder plat dak. 
 
waardering 
De voormalige constructiehal/montageloods heeft cultuurhistorische waarde als functioneel ondersteunend 
onderdeel van het zendcomplex. Het gebouw is van belang vanwege de oorspronkelijke functie en als een 
belangrijke schakel in een typologische ontwikkeling van bedrijfsgebouwen. 
Het gebouw heeft ensemblewaarde vanwege de samenhang met de nabij staande gebouwen en vanwege 
de functionele relatie met de belangrijkste gebouwen op het zendterrein.  
Het in de Tweede Wereldoorlog gebouwde gedeelte van de hal is van architectuurhistorisch belang als een 
schakel in de ontwikkeling van de bouwstijlen in Nederland en als goed voorbeeld van skeletbouw in de 
bedrijfsarchitectuur.  
Het gebouw is tevens van waarde vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het 
exterieur. 
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werkplaats (gebouw J) 
 
Straat : Radioweg 
Huisnummer :  
Bouwjaar : 1942 
Architect :  
Oorspronkelijke functie  : werkplaats (lak- en spuitinrichting) 
Huidige functie :  
 
inleiding  
De als gebouw J bekende loods is tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwd als werkplaats (lak- oftewel 
spuitinrichting) voor de afwerking van de in gebouw G geconstrueerde zendapparatuur52.  
Gebouw J staat, samen met een transformatorgebouw, aan de zuidkant van gebouw G. Deze ‘Nieuwbouw 
Nederlandse Siemens Mij. Radio Kootwijk’ verrees in 1942 na een bouwaanvraag van de directeur-
generaal der PTT. Dat de naam van Siemens hier opduikt maakt duidelijk dat de Duitsers een belangrijke 
rol hebben gespeeld bij de bouw van zowel de montagehal als de werkplaats. 
 
beschrijving 
De uiterst sober vormgegeven werkplaats is opgetrokken in baksteen, op een rechthoekige plattegrond. 
Het gebouw heeft één bouwlaag onder een zadeldak. De gevels bevatten rechtgesloten gevelopeningen. 
De op het noorden gerichte langsgevel bevat naast een aantal venster een deur in het linker deel van de 
gevel. 
 
waardering 
De werkplaats bij de montagehal heeft cultuurhistorische waarde als functioneel ondersteunend onderdeel 
van het zendcomplex. Het gebouw is van belang vanwege de oorspronkelijke functie en als een schakel in 
een typologische ontwikkeling van bedrijfsgebouwen. 
Het gebouw heeft ensemblewaarde vanwege de bijzondere samenhang met de nabij staande montagehal 
en het transformatorgebouw en vanwege de functionele relatie met de belangrijkste gebouwen op het 
zendterrein.  
Het gebouw is tevens van waarde vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het 
exterieur. 
Omdat er bij de werkplaats geen sprake is van een architectonisch waardevol ontwerp, bijzonder 
materiaalgebruik en detaillering, een vooruitstrevende constructie of een specifieke bouwstijl, is de 
architectuurhistorische waarde van het pand gering.   
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transformatorhuisje bij gebouw G en gebouw J 
 
Straat : Radioweg 
Huisnummer : bij  
Bouwjaar : 1942(?) 
Architect :  
Oorspronkelijke functie  : bij gebouw G en gebouw J staand transformatorhuis 
Huidige functie :  
 
inleiding  
Het transformatorhuis (hoogspanningsgebouw) is waarschijnlijk tegelijkertijd gebouwd met de nabij staande 
werkplaats (gebouw J) en de montagehal voor zendapparatuur (gebouw G). Deze ‘Nieuwbouw 
Nederlandse Siemens Mij. Radio Kootwijk’ verrees in 1942 na een bouwaanvraag van de directeur-
generaal der PTT. Dat de naam van Siemens hier opduikt maakt duidelijk dat de Duitsers een belangrijke 
rol hebben gespeeld bij de bouw van de montagehal en de erachter staande (zuidzijde) bijgebouwen.  
 
beschrijving 
De uiterst sober vormgegeven werkplaats is opgetrokken in baksteen, vanuit een rechthoekige plattegrond. 
Het gebouw staat met één bouwlaag onder een iets uitkragend zadeldak. De op het noorden gerichte 
langsgevel bevat een drietal rechtgesloten stalen deuren onder een rollaag van op de koppen staande 
stenen. De westelijke kopgevel is voorzien van een rondboogdeur. De twee andere gevels zijn blind. 
 
waardering 
Het transformatorgebouw heeft cultuurhistorische waarde als functioneel ondersteunend onderdeel van het 
zendcomplex. Het gebouw is van belang vanwege de oorspronkelijke functie en als een schakel in een 
typologische ontwikkeling van transformatorgebouwen in Nederland. 
Het gebouw heeft ensemblewaarde vanwege de samenhang met de nabij staande werkplaats en hal en 
vanwege de functionele rol die het had in de elektriciteitsvoorziening van het zendterrein.  
Het gebouw is tevens van waarde vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het 
exterieur. 
Omdat er bij het transformatorgebouw geen sprake is van een architectonisch waardevol ontwerp, 
bijzonder materiaalgebruik en detaillering, een vooruitstrevende constructie of een specifieke bouwstijl, is 
de architectuurhistorische waarde van het pand gering. 
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autogarage  
 
Straat : Radioweg 
Huisnummer :   
Bouwjaar : 1944 
Architect : Rijksgebouwendienst 
Oorspronkelijke functie  : autogarage  
Huidige functie : werkplaats 
 
inleiding 
Het ten opzichte van de Radioweg terug staande gebouw, is gesitueerd ten westen van de watertoren en 
ten noorden van de pomphuisjes. Het gebouw is gebouwd als autogarage (Garage C). De aanvraag voor 
de bouw van de garage was afkomstig van het hoofd van de Rijksgebouwendienst en dateert van 14 juni 
1944. Het garagebouw werd vlak na de oorlog in gebruik genomen door de vrachtwagens van de 
antennebouwafdeling. In de garage stonden ook twee brandweerwagens. De garage, met een op stalen 
spanten liggende kap, heeft een deel van oorspronkelijke invulling van de gevelopeningen verloren, maar 
de oorspronkelijke vorm van de garage is in goed herkenbaar bewaard gebleven. De garage is gebouwd in 
een aan de Delftse School verwante bouwtrant. 
Achter (ten noorden van) de garage staat een houten kapschuur, die waarschijnlijk van recentere datum is.  
 
omschrijving 
De garage is opgetrokken in schone baksteen, op een rechthoekige plattegrond en heeft een met pannen 
gedekt zadeldak met een hoge schoorsteen. De gevels zijn voorzien van getoogde en recht gesloten 
gevelopeningen, waarvan de nog originele vensters stalen ramen bevatten. 
De op het zuiden en de weg gerichte langsgevel bevatte oorspronkelijk acht, diep in de gevel staande 
inrijdeuren. Drie van de acht, getoogde gevelopeningen zijn geheel of gedeeltelijk dichtgemetseld. De 
westelijke kopgevel bevat twee deuren en diverse vensters van verschillend formaat, op variabele hoogte 
in de gevel. De hoeken van de gevel zijn voorzien van uitgemetselde dakaanzetten. De deur op de begane 
grond is rechtgesloten, onder een rollaag. De deur op de (zolder)verdieping is getoogd en bereikbaar door 
middel van een stalen trap. De noordelijke langsgevel is voor een deel door containers aan het zicht 
onttrokken. Rechts in de gevel bevinden zich twee dichtgemetselde, getoogde gevelvelden. Links hiervan 
is de gevel gewijzigd en grotendeels opengewerkt. De oostelijke kopgevel bevat links op de begane grond 
een dichtgemetselde, getoogde gevelopening en een drietal kleine vensters met roedenverdeling in de 
ramen. In de geveltop bevindt zich een drietal smalle lichten, eveneens met roedenverdeling.  
 
waardering 
De voormalige autogarage heeft cultuurhistorische waarde als functioneel ondersteunend onderdeel van 
het zendcomplex. Het gebouw is van belang vanwege de oorspronkelijke functie en als een interessante 
schakel in een typologische ontwikkeling van garages en bedrijfsgebouwen. 
Het garagegebouw heeft ensemblewaarde vanwege de bijzondere visuele en functionele samenhang met 
de nabij staande gebouwen en als onderdeel van een bijzondere fase in de ontwikkeling van Radio 
Kootwijk.  
De geringe architectuurhistorische waarde van de garage komt voort uit de toepassing van een voor de 
bouwtijd karakteristieke spantconstructie en vanwege de voor de bouwtijd karakteristieke hoofdvorm, 
detaillering en materiaalgebruik.  
Het gebouw is tevens van waarde vanwege de herkenbaarheid van het exterieur. 
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dubbele woonhuizen Radioweg 22-24; 26-28 
 
Straat : Radioweg 
Huisnummer : 22-24; 26-28 
Bouwjaar : 1959 
Architect :  
Oorspronkelijke functie  : dubbele woonhuizen 
Huidige functie :  
 
inleiding  
De twee dubbele woningen zijn gebouwd in 1959. Ze maken deel uit van de laatste bouwfase van Radio 
Kootwijk.  
 
beschrijving 
De twee van oorsprong identieke dubbele woningen zijn in baksteen opgetrokken op een rechthoekige 
plattegrond en hebben twee bouwlagen onder een met pannen gedekt schilddak. De gevels bestaan uit 
een trasraam van klinkers, daarboven een wit geschilderde onderste bouwlaag voor de voorgevel en een 
verdieping van schoon metselwerk. De gevels bevatten rechtgesloten vensters. De symmetrisch 
ingedeelde, op de weg gerichte voorgevel heeft een in het midden van de gevel geplaatste ingangspartij, 
waarin de deuren van elkaar worden gescheiden door een ondiep dwarsmuurtje, waarop een open 
“lattenluifel” ligt.  
 
waardering 
De dubbele woningen hebben cultuurhistorische waarde als ondersteunende onderdelen van het 
zendcomplex. De dubbele woningen hebben ensemblewaarde vanwege de samenhang met de andere 
rijtjes woningen aan de Turfbergweg. De dubbele woningen zijn tevens van belang vanwege de 
herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.  
Het architectuurhistorisch belang van de woningen is minder groot. Als schakel in de ontwikkeling van de 
woningbouw en de bouwstijlen in Nederland en vanwege de beperkte kwaliteit van het ontwerp is hun 
waarde namelijk gering.   
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abri Radioweg/ hoek Turfbergweg 
 
Straat : Radioweg / Turfbergweg 
Huisnummer :  
Bouwjaar : circa 1960 
Architect :  
Oorspronkelijke functie  : abri 
Huidige functie :  
 
inleiding  
De waarschijnlijk omstreeks 1960 geplaatste abri is van het type dat vroeger in Nederland veel voorkwam, 
maar tegenwoordig relatief zeldzaam is.  
 
beschrijving 
De abri is samengesteld uit drie rechthoekige betonnen platen, waarvan twee smalle delen de ondiepe 
zijwanden vormen en een bredere plaat fungeert als achterwand, die wordt verlevendigd door acht 
ruitvormige uitsparingen. De wanden dragen een eveneens betonnen, convex gewelfd schaaldak.  
 
waardering 
De abri heeft enige architectuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van gestandaardiseerd bouwen 
in beton, dat lange tijd in gebruik bleef.  
Omdat dit type wachthokje in delen van Nederland vrijwel geheel uit het straatbeeld is verdwenen is er ook 
sprake van zeldzaamheidswaarde. 
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wachtlokaal Radioweg 
 
Straat : Radioweg 
Huisnummer :   
Bouwjaar : 1963 
Architect : Rijksgebouwendienst (J.P. van Nes?) 
Oorspronkelijke functie  : wachtlokaal 
Huidige functie :  
 
inleiding  
Het ontwerp voor het in 1963 gebouwde wachtlokaal met portiersloge was afkomstig van het Districtshoofd 
van de Rijksgebouwendienst in Deventer J. P. van Nes of een van zijn medewerkers. Het wachtlokaal is 
gebouwd in opdracht van de Rijksgebouwendienst in Den Haag. Het tegenover het voormalige Tehuis voor 
Ongehuwde Ambtenaren, aan de wegrand gesitueerde gebouwtje wordt gekenmerkt door een voor de 
bouwtijd karakteristieke, sobere bouwstijl. Door een verbouwing is de portierloge verdwenen en vormt nu 
één, ongedeelde ruimte met het wachtlokaal. Voor het wachtlokaal bevindt zich nog de slagboom.  
 
beschrijving 
Het gebouwtje is opgetrokken in baksteen, glas en hout, op een rechthoekige plattegrond. Het heeft een 
plat dak, dat aan alle zijden getrapt uitkraagt. De naar de weg gekeerde zijde is deels open en deels 
voorzien van een om de hoek lopende wand. Deze wand is zowel aan de straat- als aan de noordzijde 
voorzien van een kozijn met roedenverdeling. De negendelige wanddelen bestaan uit een gesloten 
borstwering en zijn daarboven ingevuld met glas. De zuidgevel bevat drie, op verschillende hoogte 
geplaatste vensteropeningen. De zuidgevel is voorzien van een rechthoekig venster in het rechter deel, 
waar zich de portiersloge bevond.  
 
waardering 
Het wachtlokaal met portiersloge heeft cultuurhistorische waarde als onderdeel van de geschiedenis van 
Radio Kootwijk, waarin het een bijzondere functie had. Het gebouw vormt de uitdrukking van het besloten - 
in bepaalde perioden zelfs afgesloten en geheime - karakter van het zendcomplex. 
Het wachtlokaal heeft ensemblewaarde vanwege de strategische situering op het zendterrein en vanwege 
de samenhang met de overige bebouwing op het terrein en als een bijzonder, beeldbepalend onderdeel 
van de bebouwing aan de Radioweg.  
Het wachtlokaal is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid. 
Hoewel de kenmerken van het lokaal karakteristiek zijn voor de bouwtijd is de architectuurhistorische 
waarde gering.
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atoombunker (gebouw Z) 
 
Straat : Radioweg 
Huisnummer : bij 1 
Bouwjaar : circa 1965 
Architect :  
Oorspronkelijke functie  : atoombunker 
Huidige functie : geen 
 
inleiding 
Omstreeks 1965 is ten zuidwesten van gebouw A een atoombunker gebouwd. De bunker werd gebouwd 
voor het personeel van Radio Kootwijk (vanuit de angst voor escalatie van de zogenaamde Koude Oorlog) 
en was geschikt voor een langdurig verblijf ondergronds. Het had een eigen elektriciteitsvoorziening en 
bevatte onder meer slaapkamers een keuken en een algemene verblijfsruimte annex eetzaal. De 
bovenhoekse, zeshoekige bouwsels bij de bunker dienden als uitlaten voor de noodstroom aggregaten. De 
stalen pijp was een snorkel voor de luchtvoorziening.  
 
beschrijving 
De bunker heeft een neutrale, onder een plat dak staande opbouw, die de onderliggende functie 
camoufleert. De naar het oosten gerichte zijde van het pand is een transparante wand van ramen en een 
glasdeur. De noord- en de zuidgevel zijn blind en de westgevel bevat twee rechtgesloten stalen deuren. Bij 
de bunker staan zeshoekige, in baksteen opgetrokken bouwseltjes, die waarschijnlijk dienden als 
luchtschacht. Een nabij staande stalen pijp had mogelijk een vergelijkbare functie.  
 
waardering 
De atoombunker is cultuurhistorisch van belang als uitdrukking van de Koude Oorlog en het feit dat Radio 
Kootwijk ook toen nog zo relevant werd geacht dat er voor het personeel een bunker werd gebouwd. 
Vanwege de situering bij het zendgebouw is er sprake van enige visuele samenhang, maar de functionele 
of cultuurhistorische relatie met de overige onderdelen van het zendcomplex is gering, waardoor de 
ensemblewaarde niet groot is.  
De opbouw is niet het resultaat van een bijzonder ontwerp en heeft ook geen vorm of constructie die 
voortkomt uit de bijzondere functie. De architectuurhistorische waarde is derhalve gering. 
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oorlogsmonument Radioweg 
 
Straat : Radioweg 
Huisnummer :  
Bouwjaar : 1945 
Kunstenaar :  
Oorspronkelijke functie  : oorlogsmonument 
Huidige functie : oorlogsmonument 
 
inleiding  
Het uit natuursteen gebeeldhouwde monument is vervaardigd ter herinnering aan de vier in de oorlog 
omgekomen inwoners van Radio Kootwijk. Het schuin tegenover gebouw H aan de Radioweg staande 
monument is vlak na de oorlog gemaakt, maar de naam van de kunstenaar is niet bekend. 
 
beschrijving 
Het aan drie zijden door een haag omsloten monument is een brede steen die aan de achterzijde 
onbewerkt is. De op de weg gerichte voorzijde is voorzien van een reliëf. Uit het bovenste deel van de 
steen is een vrouwenfiguur met lang golvend haar gehakt. De figuur houdt een brandende fakkel in de 
hand van haar uitgestoken linkerarm. Uit de steen is verder een tekst gehouwen die luidt: 1940-1945, J.D. 
Suyling, G.A. Meerhof, C.F. Thomas, S. Stel. Gij zijt het, die een vlam aansteek, waarin de toekomst lacht. 
A. van Collem. 
 
waardering 
Het oorlogsmonument heeft cultuurhistorische waarde als een herinnering aan de ook voor Radio Kootwijk 
ingrijpende Tweede Wereldoorlog, waarmee dit monument onlosmakelijk is verbonden. Het gave 
monument heeft kunsthistorische waarde vanwege de kwaliteit van het kunstwerk en ensemblewaarde 
vanwege de bijzondere samenhang met het zendterrein en haar geschiedenis. 
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plantsoen/herinneringsmonument Radioweg 
 
Straat : Radioweg / Turfbergweg 
Huisnummer :  
Jaar van aanleg : 1938-1939 
Architect :  
Oorspronkelijke functie  : plantsoen/herinneringsmonument 
Huidige functie :  
 
inleiding  
Het driehoekige plantsoen ‘De Driehoek’ met herinneringsmonumenten bevindt zich tussen een splitsing 
van wegen, waar de Turfbergweg overgaat in de Radioweg. Centraal in het plantsoen ligt een met 
natuurstenen platen bestraat gedeelte, waar in 1938 een monument werd geplaatst ter herinnering aan het 
feit dat tien jaar eerder de eerste officiële radiotelefoonverbinding met Nederlands-Indië tot stand kwam. 
Het monument bestaat uit een viertal zitbanken, een wereldbol op een piëdestal en een in de ijstijd vanuit 
Scandinavië door gletsjers meegevoerde zwerfkei, waarin door de beeldhouwer Titus Leeser ter plaatse 
een roepend hoofd is uitgehakt. 
 
beschrijving 
Aan de oostelijke rand van het driehoekige plantsoentje, bij een monumentale boom ligt een granieten 
zwerfkei. Daarop zijn een roepend hoofd en de tekst Hallo Bandoeng! 28 februari 1928-1938 uitgehakt. De 
met een ster bekroonde wereldbol is gemaakt van brons en is geplaatst op een driezijdige, keramische 
piëdestal, die op de vlakken tussen de basis en de kop is voorzien van teksten. Deze refereren ook aan het 
feit dat tien jaar eerder de eerste radiotelefoonverbinding met Nederlands-Indië tot stand werd gebracht. 
De vier zitbanken maken al sinds de aanleg deel uit van het plantsoen. Ze staan op een stenen basis en 
hebben een uit planken samengesteld zitgedeelte, waarvan de licht gewelfde rug zich naar boven toe 
verbreedt.  
 
waardering 
Het plantsoen met de herinneringsmonumenten heeft cultuurhistorische waarde als een herinnering aan 
een bijzondere gebeurtenis, waarmee de monumenten onlosmakelijk zijn verbonden. De monumenten 
hebben kunsthistorische waarde vanwege de kwaliteit van zowel de kunstwerken als de zitbanken. Het 
complex heeft ensemblewaarde vanwege de bijzondere situering bij een splitsing van wegen, vanwege de 
bijzondere samenhang tussen de samenstellende onderdelen en vanwege de historische relatie met het 
zendterrein, haar geschiedenis en de gebouwen. 
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K O R T E  S A M E N V A T T I N G  
 
Radio Kootwijk in relatie tot de (inter)nationale ontwikkeling van de 
radiotelegrafie 
 Radio Kootwijk herinnert aan het historisch gegeven van Nederland als een mondiale koloniale 

handelsmacht en geeft uitdrukking aan de wens om nauwe banden te onderhouden met de koloniën. 
 Radio Kootwijk is het resultaat van een belangrijke en gedurfde politieke beslissing, die omwille van 

autonomie en macht genomen werd naar aanleiding van de afhankelijke situatie gedurende de Eerste 
Wereldoorlog. 

 Radio Kootwijk kwam tot stand in een uiterst experimentele fase in de ontwikkeling van de 
communicatietechnologie; het kenmerkt de progressieve houding van Nederland ten aanzien van de 
radiotelegrafie tijdens de pionierfase waarin technologische uitvindingen elkaar in snel tempo 
opvolgden. 

 Radio Kootwijk is een zeldzaam relict van een kortstondig moment in de technologische ontwikkeling 
van de radiotelegrafie; het zendgebouw vormt een kostbare uitdrukking van het experiment met de 
lange golf, een techniek die snel werd opgevolgd door de korte golf waarvoor een dergelijk groot 
zendgebouw niet nodig was. Het zendcomplex met zowel lange- als kortegolfzendgebouwen vormt 
een unieke uitdrukking van deze ontwikkeling. 

 Radio Kootwijk behoort internationaal tot een zeer kleine groep monumentale 
langegolfzendcomplexen, waartoe ook de stations te Nauen (Duitsland), Grimeton (Zweden) en 
Rugby (Engeland) behoren. Meer langegolfzendcomplexen zijn op dit moment niet bekend. 

 Ondanks de verwijdering van de radiografische technologische apparatuur in en om het zendgebouw 
is Radio Kootwijk nog wel herkenbaar als een industrieel monument van de communicatietechnologie; 
de hoofdvorm en de uitingen van beeldende kunst herinneren zichtbaar aan de oorspronkelijke 
functie; het ontbreken van zendmasten is voor deze herkenbaarheid een jammerlijk gemis. 

 Radio Kootwijk heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan een veranderend begrip van tijd en plaats; 
tijdrovende correspondentie via de post maakte plaats voor directe en rechtstreekse communicatie 
met mensen aan de andere kant van een kleiner wordende wereld. 

 
Radio Kootwijk in historisch perspectief 
 Aan de gefaseerde bouwgeschiedenis van Radio Kootwijk is de technologische ontwikkeling van de 

radiotelegrafie afleesbaar; het accent in de bouw ligt op de perioden 1920-1923 en 1928-1940, die 
corresponderen met de bouw van de lange- en de kortegolfzendgebouwen. 

 Radio Kootwijk vormt de laatst resterende schakel van een radiografisch netwerk van zend- en 
ontvangststations dat Nederland had met de koloniën. 

 De moderne techniek van Radio Kootwijk bleek uitermate geschikt voor ‘oneigenlijk’ gebruik door de 
bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 De benodigde storingsvrije locatie met een goede bereikbaarheid werd, ver van het verstedelijkte 
gebied, gevonden in het stuifzand- en heidegebied nabij Apeldoorn dat goed bereikbaar was via de 
spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn (destijds met een halte in het dorpje Assel). 

 De bouw van Radio Kootwijk vormt een belangrijke fase in de ontwikkeling van de Veluwe als een 
uitgestrekt natuurgebied dat vooral in de twintigste eeuw een vruchtbare bodem bleek voor de 
stichting van bijzondere complexen (militair, recreatief, cultureel). 

 
Radio Kootwijk in het oeuvre van de ontwerpers 
 Het zendstation vormt de uitdrukking van de vooruitstrevende houding van de Dienst Landgebouwen 

(de huidige Rijksgebouwendienst) ten aanzien van de jonge architecten, architectonische vormgeving 
en de toegepaste bouwtechniek. 

 Het is bijzonder dat Luthmann als jonge en onervaren architect de opdracht kreeg voor het ontwerp 
van een dergelijk grootschalig en experimenteel project. Het inzetten van jonge architecten op 
prominente bouwopdrachten is deels te danken aan de open houding van Rijksbouwmeester 
Teeuwisse. 

 Binnen het oeuvre van Luthmann is Radio Kootwijk het enige bekende ontwerp dat is gerealiseerd. 
Ook zonder nader onderzoek naar architect Luthmann kan gesteld worden dat Radio Kootwijk het 
hoogtepunt in zijn oeuvre is. 
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 Emmens verdienste voor Radio Kootwijk was, dat veel technische mogelijkheden van beton voor het eerst 
in één groot gebouw werden toegepast. 

 
het zendstation in relatie tot de ontwikkeling van de betonbouw 
 Radio Kootwijk is van belang als innovatieve toepassing van beton. Het vormt een uitdrukking van de 

experimentele fase in de betonbouw in Nederland. 
 De toepassing van beton in het zendstation is voor alles te danken aan de voordelen die het materiaal 

bezat ten aanzien van de technische eisen van de radiotelegrafie. 
 
de architectuurhistorisch context van Radio Kootwijk 
 Het totaal aan gebouwen op het zendcomplex vormt een afspiegeling van verschillende 

bouwperioden, op basis van zakelijk expressionisme in zowel betonnen als bakstenen varianten. 
 De stedenbouwkundig aanleg van de kern van het zendterrein rond het zendstation (bouwfase 1920-

1923) is formeel en monumentaal, de overige gebouwen zijn functioneel gerangschikt. 
 Het zendgebouw (gebouw A) is de uitkomst van een zoektocht naar een vorm voor een typologisch 

en bouwtechnisch nieuw gebouw. Luthmann vond in de raadselachtigheid van de sfinx de geschikte 
metafoor om uitdrukking te geven aan de geheimzinnigheid van de nieuwe radiotechniek. Daarbij 
vormt het zendstation een architectonisch verder ontwikkelde versie van het oudere Nauen. 

 Architect Luthmann heeft een kolossaal monolithisch betonnen gebouw een passende vorm weten te 
geven door gebruik te maken van diverse inspiratiebronnen, waaronder de avant-gardistische 
architecten in Duitsland. 

 Van de vier bekende Europese langegolfzendstations, hebben er slechts twee een architectuur die 
een uitdrukking vormt van de radiografische techniek: Nauen en Radio Kootwijk. 

 
de relatie van Radio Kootwijk met de ecologie en het landschap 
 De bebouwing van het zendcomplex heeft een historisch-ruimtelijke relatie met het landschap, de 

infrastructuur en de bodemgesteldheid. 
 Sinds de tijd dat Radio Kootwijk is gebouwd is het landschap veranderd van woeste zandgrond in bos 

en heide, waardoor ook de relatie met het landschap is veranderd. 
 Het zendgebouw heeft een visueel uitzonderlijke relatie met het restant van het historische 

zandgebied. Ondanks de toegenomen begroeiing heeft het gebouw een sterke landmarkfunctie. 
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C O N C L U S I E  
 
het complex als geheel 
Het zendcomplex Radio Kootwijk is op internationaal niveau van grote cultuurhistorische waarde als één 
van de vier bekende en nog resterende monumentaal gebouwde uitdrukkingen van de vroegste 
ontwikkelingen op het gebied van  de radiotelegrafie. Vanuit dat oogpunt bezien, is vooral het complex in 
zijn functionele en ruimtelijke samenhang van belang. Dat wil zeggen dat niet alleen enkele afzonderlijke 
gebouwen cultuurhistorisch, architectuurhistorisch of stedenbouwkundig van belang zijn, maar dat vooral 
de som der delen uniek is. 
 
hergebruik 
De ruimtelijke structuur en samenhang van het complex moeten het uitgangspunt vormen voor nieuwe 
ontwikkelingen. Van de ruimtelijke structuur en enkele essentiële gebouwen kan vooraf gesteld worden dat 
ze ongeacht welke ontwikkeling ook, behouden moeten blijven voor het nageslacht. Voor een groot deel 
van de complexonderdelen geldt dit niet. Een lijstje van te slopen en te behouden gebouwen is echter 
zwaar af te raden. Juist vanwege het belang van het complex als geheel, moet gestreefd worden naar een 
visie op het hergebruik van het totale zendcomplex, opdat het ook in de toekomst een sterk functionele en 
ruimtelijke samenhang zal hebben. Door niet bij voorbaat het behoud of de sloop per gebouw vast te 
leggen, ontstaat er voor het totaal bovendien ruimte voor verschillende ontwikkelmogelijkheden en functies. 
De cultuurhistorische achtergrond van het complex dient daarbij als inspiratiebron. 
 
cultuurhistorie als inspiratiebron voor herontwikkeling 
Tijdens het Monumenten Selectie Project is het zendcomplex reeds geselecteerd als beschermd gezicht. 
Dit instrument (in combinatie met bescherming van een aantal afzonderlijke gebouwen) is uitermate 
geschikt voor het garanderen van aandacht voor de cultuurhistorisch waardevolle kenmerken van het 
zendcomplex. Tegelijkertijd biedt het voldoende ruimte voor het initiëren van nieuwe ontwikkelingen. 
Hergebruik is essentieel voor het voortbestaan van het zendstation. Op basis van historische kennis kan 
uiteindelijk worden beslist over de wenselijkheid cq. mogelijkheid van behoud, verandering en vernieuwing. 
Zo kan een nieuw hoofdstuk worden toegevoegd aan de rijke geschiedenis van Radio Kootwijk.  
 
monumenten 
Zendgebouw A, met bijbehorende onderdelen, de watertoren en de pompgebouwtjes zijn reeds beschermd 
als rijksmonument. Voor het onderstation aan de Radioweg loopt een procedure tot aanwijzing als 
rijksmonument. Op basis van dit onderzoek wordt tevens geadviseerd de drie kortegolfzendgebouwen C, D 
en E met bijbehorende gebouwtjes, beplanting en koelvijvers aan te wijzen als rijksmonument. Voor andere 
gebouwen kan de gemeente op basis van dit onderzoek en het gemeentelijk beleid overwegen of de status 
van gemeentelijk monument van toepassing is. 
 
toelichting op de tabel 
De aanwezige waarden zijn voor alle onderzochte complexonderdelen op overzichtelijke en uniforme wijze 
bij elkaar gebracht in een tabel. De criteria, die zijn ontleend aan het Monumenten Selectie Project53, zijn 
vertaald naar sterren, waarin de waarden uit de waarderingen van de objecten zijn vastgelegd. Wanneer 
een criterium niet van toepassing is of in te geringe mate, is het betreffende vlakje blanco gelaten. De 
betekenis van de sterren is als volgt: 
 = zeer hoog 
 = hoog  
 = basis 
De tabel is bedoeld om een overzicht te krijgen van alle complexonderdelen en hun waarde. Met nadruk 
moet worden gesteld, dat het niet functioneert als wiskundig tabel. Optelsommen van aantallen sterren 
zullen niet leiden tot een objectieve rangorde.  
Dat komt onder meer doordat de drie eerste criteria (cultuurhistorische waarde, ensemblewaarde en 
architectuurhistorische waarde) over het algemeen zwaarder wegen dan de aanvullende laatste criteria 
(gaafheid en zeldzaamheid). In een enkel geval kan het criterium zeldzaamheid echter wel doorslaggevend 
zijn (bijvoorbeeld bij infrastructuur: het aardnet). Dit betekent dat de tabel genuanceerd moet worden 
gelezen en nooit als autonoom instrument toegepast kan worden. Het vormt echter wel een duidelijke 
ingang op de uitvoerige beschrijvingen en waardestellingen. 
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pagina letter/ 
cijfer 
gebouw 

naam object cultuur-
historische 
waarde 

ensemble-
waarde 

architectuur-
historische 
waarde 

gaaf-
heid 

zeldzaam-
heid 

  1918-2004      
49  complex      
53  infrastructuur     1 
55 1 conciërgewoning Turfbergweg       
  1920-1923      
57 F directiegebouw      
61 A zendstation       
67 2 watertoren Radioweg      
71 3 twee pomphuisjes bij Radioweg 3-9      
73 B constructieloods      
75 T Loods      
77 H Tehuis voor Ongehuwde Ambtenaren      
81 4 personeelswoningenTurfbergweg 4-14      
83 5 onderstation Radioweg      
  1923-1928      
87 6 garage voor bellenwagens Radioweg 6      
89 7 directeurswoning Radioweg 2      
  1928-1940      
91 C, D, E zendgebouwen kortegolf       
95 8-9 personeelswoningenTurfbergweg 28-38, 40-50      
97 10 personeelswoningenTurfbergweg 16-26      
99 11-12 ingenieurswoning Radioweg 11 en 13      
101 13 ingenieurswoning Radioweg 21      
103 P Utrechtse loods      
  1940-1945      
105 G constructiehal voor zendapparatuur      
107 J werkplaats      
109 14 transformatorhuisje bij gebouw G en J      
111 15 autogarage Radioweg      
  1945-2004      
113 16 dubbele woonhuizen Radioweg 22-28      
115 17 abri Radioweg/ hoek Turfbergweg      
117 18 wachtlokaal Radioweg      
119 Z atoombunker      
121 19 oorlogsmonument Radioweg      
123 20 plantsoen/ herinneringsmonument Radioweg      

 
                                                            

                                                                    
1 dit geldt alleen voor het aardnet 



 1 2 8

B I J L A G E N  
 
toelichting te beschermen gezicht Radio-Kootwijk gemeente Apeldoorn/ 
gemeente Barneveld54 
 
INHOUD 
1 Inleiding 
2 Ontstaan en ontwikkeling  
3 Huidige ruimtelijke karakteristiek 
4 Begrenzing aangewezen gebied 
5 Nadere typering van de te beschermen waarden 
6 Waardering 
 
1  INLEIDING 
De nederzetting Radio Kootwijk ligt in een afgelegen, woest heidegebied met zandverstuivingen. Het 
gebied hoort bij het uitgestrekte Kootwijkerzand en ligt in het zuidwestelijke deel van het grondgebied van 
de gemeente Apeldoorn, dat vroeger grotendeels bij de gemeente Barneveld hoorde. Het meest westelijke 
deel van het te beschermen 'gezicht' behoort ook nu nog tot het grondgebied van de gemeente Barneveld. 
Radio Kootwijk omvat een betrekkelijk groot gebied dat voor een zéér bijzondere functie werd ontwikkeld. 
De nederzetting ontleent haar naam aan een tussen 1918 en 1922 gebouwd radio-zendstation. Verspreid 
over het grote terrein staan diverse gebouwen die oorspronkelijk alle functioneel onderdeel van het 
complex waren. 
 
2  ONTSTAAN EN ONTWIKKELING 
Op zoek naar een geschikte lokatie voor de vestiging van een radio-zendstation, dat de verbinding met het 
toenmalige Nederlands-Indië moest verzorgen, werd in 1918 bewust gekozen voor het afgelegen oostelijke 
deel van het Kootwijkerzand, een woest heidegebied met zandverstuivingen, waardoor slechts enkele 
onverharde wegen en paden liepen. De belangrijkste wegen waren de Hoog Buurloseweg en de aftakking 
naar het dorp Kootwijk. Om storingen in het destijds nog via bovengrondse lijnen lopende telefoonverkeer 
te voorkomen, zocht men namelijk een onbewoond, afgelegen terrein. Het ca. 450 ha grote terrein werd 
aangekocht van Staatsbosbeheer. 
Ter ontsluiting van het gebied werd vanaf de halte Kootwijk in de spoorlijn tussen Amersfoort en Apeldoorn 
een spoorverbinding naar Assel aangelegd, in welke plaats een klein station (haltegebouw) kwam. Vanaf 
Assel werd in 1918 en 1919 onder leiding van de Nederlandsche Heidemaatschappij een smalspoorlijntje 
naar Radio Kootwijk aangelegd om ondermeer het zware antenne-materiaal te kunnen aanvoeren. In 1922 
werd het smalspoorlijntje door een grotere lijn vervangen en werd ook een klinkerweg (Radioweg) naar 
Assel aangelegd. 
Eveneens onder leiding van de Heidemaatschappij werd begonnen met het egaliseren van het terrein, 
waarbij ongeveer 150 man - merendeels Amsterdamse werklozen - werden ingeschakeld. De 
grondwerkers werden aanvankelijk gehuisvest in een voorlopige barak, waarin twee slaapzalen, een 
eetzaal en een keuken werden ingericht. Naderhand werden acht slaapbarakken, een centrale keuken met 
drie eetzalen en een administratiegebouw, waarin ook een ziekenzaal en een operatiekamer werden 
ondergebracht. Verder bouwde men in dit 'barakkendorp' een smederij, een paardestal, een watertoren en 
een Amerikaanse windmotor ter aandrijving van de waterpomp. De barakken waren in hout opgetrokken en 
gedekt met rode pannen. Een van de barakken werd later verbouwd tot woningen. Het eerste gebouw op 
het terrein was een 'paddockwoning' waarin aanvankelijk de aannemer en later de directie huisde. 
Vanuit het tijdelijke barakkendorp werd verder gewerkt aan de aanleg van het gebied en de totstandkoming 
van de diverse gebouwen. Het antenneterrein werd aangelegd als een cirkelvormige vlakte met een 
middellijn van ca. 1200 meter. Om het stuifzand vast te houden werd gesneden heide geplant en buiten het 
eigenlijke zendterrein vele dennebomen. Ook werd Canadese vogelkers gezaaid. In de winter van 1920 
waren zes antennemasten gereed. De bijna 212 meter hoge masten werden rechtop gehouden door 
geïsoleerde tuikabels. De zender moest ondergebracht worden in een waterdichte machinehal met 
zendtoren, alles zonder hout en spijkers. De opdracht voor dit hoofdgebouw (gebouw A) ging naar architect 
J.M. Luthmann (1890-1973). Het zendstation, dat wel beschouwd wordt als één van de belangrijkste bouw-
werken van de Amsterdamse School, kwam in 1921 gereed en is uitgevoerd in gewapend beton. Het werd 
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gesitueerd aan het einde van de lange, rechte Radioweg, die aan weerszijden beplanting kreeg met berken 
en naaldbomen. Voor het gebouw ligt een plein met een koelvijver en op de hoeken twee paviljoens. 
Voor een zendstation waren (koel)water en electriciteit onmisbaar. Water, geschikt als drinkwater en 
koelwater voor de zenders, werd op ongeveer 30 m diepte aangeboord. Aan de laan naar het zendgebouw 
werd in 1922 een watertoren gebouwd, eveneens naar ontwerp van Luthmann. In de 'Brummelkamer' 
bouwde de PGEM een onderstation, vanwaaruit de hoogspanning uit Nijmegen, ondermeer naar het 
radiostation werd geleid. Via een transformatorgebouw dat in 1922 aan de Burelhulweg verrees, werd de 
electrische energie verdeeld over de verschillende dienstgebouwen en woningen. 
De techniek schreed snel voort en reeds na twee jaar was de langegolfzender verouderd. Het was 
inmiddels mogelijk gebleken om ook met korte golven grote afstanden te overbruggen. Reeds in 1925 werd 
in een houten loods (gebouw B) bij het hoofdgebouw een 'kortegolfcentrale' ingericht met vier zenders voor 
korte golflengten. In 1926 werd aan de Turfbergweg - een aftakking van de Radioweg - een 
kortegolfcomplex aangelegd, bestaande uit drie bakstenen gebouwen voor verscheidene kortegolfzenders 
(gebouwen C, D en E). Ieder gebouw kreeg een eigen koelvijver en werd omringd door antennemasten. Bij 
de gebouwen, in het bijzonder rondom de koelvijvers, werden bomen geplant, voornamelijk tamme 
kastanjes. 
Vanwege de afgelegen lokatie werden nabij het zendstation diverse andere voorzieningen gerealiseerd. 
Aan de laan werd in 1921 een tehuis voor vrijgezelle ambtenaren gebouwd, dat na 1926 werd voortgezet 
als hotel (Hotel Radio). Ook dit pand is door Luthmann ontworpen, in de trant van de Amsterdamse school. 
Ter vervanging van de directiekeet verrees aan het begin van de jaren twintig het zogenaamde 
ingenieursgebouw (gebouw F), waarvan de bovenverdieping een tijdlang diende als woonhuis voor een der 
ambtenaren. Aan het einde van de twintiger jaren werd gebouw F een dépendance van Hotel Radio. Het 
hotel zelf werd meerdere malen vergroot en verbouwd. De vleugel aan de linkerzijde, waarin een eet- en 
conversatiezaal was ondergebracht, dateert uit 1928, de rechtervleugel uit 1941/1942. 
In de jaren twintig en dertig werden diverse, sober vormgegeven, dienstwoningen gebouwd, waaronder vier 
blokken van elk zes woningen. Het blok aan de Turfbergweg is het oudst en is ook door Luthmann 
ontworpen. De drie ingenieurswoningen dateren uit 1938 en 1939. 
Kort voor de Tweede Wereldoorlog werd in de hoek tussen de Radioweg en de Turfbergweg een klein 
driehoekig plantsoen ingericht naar ontwerp van een tuinarchitect. In dit 'parkje' dat wel De Driehoek werd 
genoemd bevinden zich een zwerfkei, in 1938 door de beeldhouwer Titus Leeser omgevormd in een 
monument ter herdenking aan de eerste radioverbinding met Bandoeng, en een bronzen wereldbol (1939) 
op een stenen voetstuk met inscriptie. 
Tijdens de oorlog werd in opdracht van de Duitsers gebouwd. Behalve de uitbreiding van het Hotel verrees 
ook gebouw G, een loods ten behoeve van de zenderbouw. De meeste gebouwen zijn de oorlog 
grotendeels ongeschonden doorgekomen, behalve gebouw B, de loods bij het hoofdgebouw. De zes hoge 
zendmasten bij het hoofdgebouw werden in april 1945 opgeblazen. 
Na de oorlog, in 1948, werden de rails opgebroken. Ook het stationnetje van Assel bestaat niet meer. In 
1959 werden nog twee dubbele woningen gebouwd. Voorts werden verschillende panden gemoderniseerd, 
of afgebroken en al dan niet door nieuwbouw vervangen.  Behalve het hotel werd ook gebouw F diverse 
malen uitgebreid en verbouwd. Het transformatorstation aan de Burelhulweg werd in 1978 afgebroken. 
 
3  HUIDIGE RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK 
Radio Kootwijk is nog steeds herkenbaar als een voor een speciale functie opgezette nederzetting in een 
afgelegen heidegebied met zandverstuivingen en beboste percelen. Een deel van het geaccidenteerde 
terrein is geëgaliseerd. 
Het wegenpatroon is eenvoudig. In het gebied liggen enkele onverharde paden en wegen, waaronder de 
Hoog Buurloseweg en de aftakking naar het dorp Kootwijk. Er zijn slechts twee verharde wegen, namelijk 
de Radioweg en de Turfbergweg. De Radioweg is de hoofdweg van de nederzetting; via deze weg is Radio 
Kootwijk bereikbaar vanuit de richting Apeldoorn. Direct aan het begin van de nederzetting takt de 
Turfbergweg in zuidelijke richting af. 
De Radioweg leidt naar het imposante hoofdgebouw, dat aan het uiteinde van het laatste, rechte deel van 
deze weg is gesitueerd. Na het passeren van de bocht in de Radioweg heeft men een fraai zicht op het 
hoofdgebouw. Rondom het hoofdgebouw ligt het open, oorspronkelijk cirkelvormige, antenneterrein. Door 
het open karakter heeft men een goed zicht op het hoofdgebouw. Het open terrein wordt deels omringd 
door beboste percelen. 
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De overige gebouwen zijn merendeels gesitueerd aan weerszijden van de Radioweg, zoals de watertoren 
en het voormalige hotel. De overige bebouwing bestaat vooral uit loodsen en woningen. De Radioweg is 
deels voorzien van een beplanting met voornamelijk naaldbomen en berken. 
In het beboste deel aan het begin van de nederzetting staan aan de oostzijde van de Radioweg en de 
Turfbergweg vier blokken van elk zes woningen, gebouwd in de jaren twintig en dertig. De Turfbergweg 
leidt meer zuidwaarts langs het min of meer verscholen in het bos staande ingenieursgebouw naar de 
Hoog Buurloseweg. Nog voor de Hoog Buurloseweg staat aan de noordzijde een houten woning. Voorbij 
de Hoog Buurloseweg leidt de Turfbergweg door een geaccidenteerd open terrein naar het kortegolfcom-
plex. Dit complex bestaat uit drie gebouwen, waarin de kortegolfzenders opgesteld stonden. Bij ieder van 
de drie, op enige afstand van elkaar gelegen, gebouwen bevindt zich een koelvijver. Bij de gebouwen, met 
name rondom de koelvijvers staan boomgroepen, met o.a. forse tamme kastanjes. 
 
4  BEGRENZING AANGEWEZEN GEBIED 

 
Van belang is dat die zaken die sterk bijdragen aan de herkenbaarheid van Radio Kootwijk als voor een 
zeer bijzondere functie ontwikkelde nederzetting binnen de grenzen komen te liggen. Dit betekent dat 
minimaal het hoofdgebouw met de koelvijver en het daaromheengelegen open antenneterrein, het korte 
golfcomplex (gebouwen C, D en E) aan de Turfbergweg met de koelvijvers, de Radioweg met beplanting 
en bebouwingszone (waarin o.a. het voormalige hotel en de watertoren), en de dienstwoningen aan de 
Radioweg en Turfbergweg binnen de grenzen moeten liggen. 
Aan de noordzijde loopt de grens vanaf de Radioweg langs het pad naar de Brummel-kamer, vervolgens 
met een wijde boog om het satellietobservatorium heen in de richting van de Burelhulweg. Een deel van de 
bossen aan de noord-, west- en zuidwestzijde zijn binnen de grenzen van het gezicht getrokken op grond 
van hun functie als afbakening van het open antenneterrein. Aan de zuidzijde loopt de grens langs de 
Hoog Buurloseweg / Burelhulweg en buigt vervolgens af in zuidelijke richting, om het gebied met de korte-
golfzendergebouwen heen en terug naar de Burelhulweg. Vanaf deze weg loopt de grens langs een pad 
door het bos achter de woningen aan de Radioweg en Turfbergweg en komt even ten noorden van de 
woningblokken uit op de Radioweg. 
 
5  NADERE TYPERING VAN DE TE BESCHERMEN WAARDEN 
Essentieel is vooral dat Radio Kootwijk herkenbaar is als een bewust op een afgelegen lokatie ontwikkelde 
nederzetting ten behoeve van de oorspronkelijke, bijzondere functie als zendstation. 
Voor bescherming komen in aanmerking : 
- de wegenstructuur, in het bijzonder de Radioweg, waarvan het laatste, rechte deel als 
  zichtas naar het hoofdgebouw fungeert, en de Turfbergweg; 
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- het karakter van het zendstation als hoofdgebouw van de nederzetting dankzij de 
  situering aan het uiteinde van de Radioweg en dankzij de ten opzichte van de overige 
  bebouwing afwijkende afmetingen en vormgeving; 
- het open karakter van het rondom het hoofdgebouw gelegen antenneterrein en de 
  direct daaromheen gelegen bospercelen ter begrenzing; het open karakter van het gebied 
  rondom de kortegolfzendergebouwen; 
- het hoofdgebouw met koelvijver, de watertoren, het voormalige hotel, de blokken 
  woningen aan de Radioweg en de Turfbergweg, de kortegolfzendergebouwen met de 
  koelvijvers en de daarbij gelegen beplanting (en eventueel een deel van de overige 
  bebouwing), vanwege hun architectonische waarde en/of als essentiële onderdelen van de 
  nederzetting. 
 
6  WAARDERING (motivering) 
Radio Kootwijk is van zeer hoge cultuurhistorische waarde vanwege de zeer bijzondere functie, die aan de 
ontwikkeling van deze nederzetting ten grondslag ligt. 
Voorts ligt binnen het gebied een aantal objecten van hoge architectonische waarde en een aantal 
objecten die van belang zijn als onderdeel van de nederzetting. 
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N O T E N   
 
                                                                    
1 Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Handleiding Selectie en Registratie Jongere Stedebouw en 
Bouwkunst (1850-1940), Zeist oktober 1991, p. 32. 
2 In 1994 schreef Jan Vredenberg aan de Nijmeegse universiteit de doctoraalscriptie Het zendstation voor 
draadloze telegrafie bij Kootwijk. Symboliek en functionaliteit. In dit uitvoerige werkstuk heeft hij de 
architectuurhistorie van Radio Kootwijk uitputtend en voortreffelijk beschreven. Jan Vredenberg stelde deze 
ongepubliceerde studie beschikbaar aan stoa ten behoeve van de CHER. In dit hoofdstuk is gebruik 
gemaakt van Vredenbergs onderzoeksresultaten. 
3 Radiografische berichten waren eenvoudiger te onderscheppen dan berichten via de kabel. 
4 De twee antennes die nodig zijn voor het uitzenden van het tijdssignaal worden gehandhaafd. 
5 In 1994 schreef Jan Vredenberg aan de Nijmeegse universiteit de doctoraalscriptie Het zendstation voor 
draadloze telegrafie bij Kootwijk. Symboliek en functionaliteit. In dit uitvoerige werkstuk heeft hij de 
architectuurhistorie van Radio Kootwijk uitputtend en voortreffelijk beschreven. Jan Vredenberg stelde deze 
ongepubliceerde studie beschikbaar aan stoa ten behoeve van de CHER. In dit hoofdstuk is gebruik 
gemaakt van Vredenbergs onderzoeksresultaten.  
6 Ook het zendstation bij Nauen ligt ‘eenzaam’ in het landschap, al betreft het daar open polderachtig 
terrein. 
7 Gevormd door de Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft (AEG) en de firma Siemens & Halske. 
8 Op oudere bouw- en situatietekeningen en in publicaties over Radio Kootwijk (Vanaf 1935 de officiële 
naam) wordt ook gesproken over Radiostation Assel, Radio-Assel (de officiële naam tot 1935), Radio Hoog 
Buurlo, Station der Draadloze Telegrafie Het Kootwijksche Zand en Kootwijk-Radio, de internationaal 
gebruikte naam voor het complex.  
9 De inzet van werklozen leverde een besparing op van 300.000 gulden op de oorspronkelijk geraamde 
kosten. 
10 Inmiddels opgeheven. 
11 In 1918/1919 is er sprake van een directiekeet. De ingenieurswoning staat op de kaart uit 1919 op 
dezelfde locatie als het Directiegebouw op de kaart van 1923 (gebouw F). Het lijkt voor de hand te liggen 
dat de tijdelijke ingenieurswoning uit 1919 tot 1923 ook functioneerde als directiekeet. 
12 De hoge masten maakten van Radio Kootwijk een herkennings- en oriëntatiepunt, dat vanaf de 
toenmalige Zuiderzee te zien was.  
13 In oktober 1922 was er al schriftelijk overleg geweest tussen de Directeur-Generaal der P&T en de 
Rijksbouwmeester over de inrichting van een houten loods tot telegraafkantoor. Het is niet bekend of het 
ging om gebouw B of gebouw T. 
14 In 1935 kreeg de barak opnieuw een functie als zendgebouw toen hierin de versterkte, door de P.T.T. in 
eigen beheer gebouwde omroepzender voor de lange golf werd ondergebracht. 
15 In 1939 woonden er op Radio Kootwijk een dertigtal gezinnen. 
16 In enkele publicaties wordt gesproken over de rol van het zendstation in de Enigma-affaire. Specifieke 
informatie over dit onderwerp was vooralsnog niet te achterhalen. 
17 Al in 1931 was Radio Kootwijk begonnen met een afdeling zenderbouw. 
18 Op een situatietekening uit 1960 heeft het gebouw de functie van ‘staalgruisruimte’. 
19 Wellicht is toestemming voor de bouw ervan niet langs de officiële kanalen gegaan. Evenals enkele 
andere in de oorlog gebouwde zaken zijn hierover in de archieven geen bouwaanvragen en –tekeningen te 
vinden.  
20 In juli 1923 ontving P&T er een schriftelijke klacht van de bewoners betreffende de kamerhuur in het 
barakkenkamp. Dat betekent dat het kamp dus tot diep in 1923 in gebruik moet zijn gebleven. 
21 Op de situeringskaart uit 1922-’23 staat bij de splitsing Radioweg-Turfbergweg een ‘H.S. station’ 
aangegeven. Omdat het transformatorgebouw op deze kaart nog niet voorkomt mag worden veronderstelt 
dat het hier gaat om het door Luthmann ontworpen hoogspanningsgebouw, waarvan de bouwlocatie toen 
waarschijnlijk nog niet vast stond.  
22 In 1922 is er ook schriftelijk contact geweest met de N.V. Aanneming M.J.G. Wegerif over het uitvoeren 
van stukadoorwerk aan het radiozendstation. In hetzelfde jaar is er ook sprake van een contract dat 
Rijksbouwmeester H. Teeuwisse afsloot met de ‘NV tot Uitvoering van Werken voorheen G. Wegerif te 
Apeldoorn’ voor de bouw van twee pompgebouwtjes. In publicaties over Radio Kootwijk wordt ook melding 
gemaakt van het bouwbedrijf van de architect Chris Wegerif. Het is niet bekend of er een zakelijke of 
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familierelatie bestaat tussen genoemde Wegerifs, of dat het hier om telkens hetzelfde bedrijf gaat, of dat de 
naamgevers van de bedrijven toevallig dezelfde naam hebben. Het is echter te betwijfelen of er een 
bouwbedrijf van Chris Wegerif was en of deze was betrokken bij bouwwerkzaamheden op Radio Kootwijk. 
23 In 1994 schreef Jan Vredenberg aan de Nijmeegse universiteit de doctoraalscriptie Het zendstation voor 
draadloze telegrafie bij Kootwijk. Symboliek en functionaliteit. In dit uitvoerige werkstuk heeft hij de 
architectuurhistorie van Radio Kootwijk uitputtend en voortreffelijk beschreven. Jan Vredenberg stelde deze 
ongepubliceerde studie beschikbaar aan stoa ten behoeve van de CHER. In dit hoofdstuk is gebruik 
gemaakt van Vredenbergs onderzoeksresultaten. Daarbij zijn soms letterlijk zinsneden uit de 
doctoraalscriptie overgenomen.   
24 Het Tweede District werd geleid door Rijksbouwmeester Landsgebouwen D.E.C. Knuttel. 
25 Uit zijn periode bij Landsgebouwen is van Luthmann naast het zendstation van Radio Kootwijk alleen de 
verbouwing van het postkantoor te Aalten bekend. 
26 J.M. Luthmann, ‘Een terugblik over een tijdvak waarin de wereld meer veranderde dan ooit tevoren’, in: 
Bouwkundig Weekblad, 78 (1960) 2, p.29-34. 
27 In eerste instantie werd de Rijksbouwmeester van het Tweede District van de dienst Landsgebouwen 
D.E.C. Knuttel benaderd om zich bezig te gaan houden met de plannen voor het zendgebouw te Kootwijk. 
28 Zoals een aantal bruggen in zijn boek Gewapend beton in den bruggenbouw (1934) en zijn ontwerp voor 
de oeververbinding over de Nieuwe Maas te Rotterdam. 
29 In 1994 schreef Jan Vredenberg aan de Nijmeegse universiteit de doctoraalscriptie Het zendstation voor 
draadloze telegrafie bij Kootwijk. Symboliek en functionaliteit. In dit uitvoerige werkstuk heeft hij de 
architectuurhistorie van Radio Kootwijk uitputtend en voortreffelijk beschreven. Jan Vredenberg stelde deze 
ongepubliceerde studie beschikbaar aan stoa ten behoeve van de CHER. In dit hoofdstuk is gebruik 
gemaakt van Vredenbergs onderzoeksresultaten. Daarbij zijn soms letterlijk zinsneden uit de 
doctoraalscriptie overgenomen.   
30 Hoe kleiner het ijzeren voorwerp, hoe groter de temperatuurstijging door inductie en het brandgevaar. Bij 
de betonwapening moest dus later een evenwicht tussen twee tegengestelde eisen worden gevonden: bij 
kleine ijzerdelen was er weinig energieverlies maar een hogere temperatuur in het bouwmateriaal, bij grote 
ijzerdelen was weliswaar de temperatuurstijging geringer (door verdeling van hitte en afkoeling), maar werd 
het energieverlies in de antennekabels groot. Toch was beton door de onbrandbaarheid en relatief geringe 
hoeveelheid ijzer het meest geschikte bouwmateriaal. 
31 Op een bouwtekening met doorsneden van het gebouw zijn ook in het bovenste deel van de toren 
gemetselde delen aangeven. Verder is er in een briefwisseling uit 1922 tussen de Directeur-Generaal van 
de P&T en de Rijksbouwmeester sprake van stukadoorswerk aan het station. 
32 Dat neemt niet weg dat bijvoorbeeld Betondorp grotendeels door architecten van de Amsterdamse 
School is gebouwd. 
33 In 1994 schreef Jan Vredenberg aan de Nijmeegse universiteit de doctoraalscriptie Het zendstation voor 
draadloze telegrafie bij Kootwijk. Symboliek en functionaliteit. In dit uitvoerige werkstuk heeft hij de 
architectuurhistorie van Radio Kootwijk uitputtend en voortreffelijk beschreven. Jan Vredenberg stelde deze 
ongepubliceerde studie beschikbaar aan stoa ten behoeve van de CHER. In dit hoofdstuk is gebruik 
gemaakt van Vredenbergs onderzoeksresultaten. Daarbij zijn soms letterlijk zinsneden uit de 
doctoraalscriptie overgenomen.   
34 Het observatorium is wel ontworpen om te worden uitgevoerd in beton, maar is uiteindelijk gemaakt van 
gepleisterde baksteen!  
35 In Panorama van 17 september 1935. 
36 In het schrijven bij de eerstgenoemde tekeningen wordt de Rijksbouwmeester van het Tweede District 
(Knuttel) dringend verzocht zich met deze zaak bezig te houden. Dat deze brief nog aan de 
Rijksbouwmeester van het Tweede District gericht is, valt te verklaren uit het feit dat de locatie voor het 
’Grootstation’ toen nog niet vast stond. Enkele maanden later ging de correspondentie over het ontwerp 
voor het zendstation tussen de Directeur-Generaal der P&T en Landsgebouwen zowel via Knuttel als via 
Teeuwisse.  
37 Nog in 1955 werd de overzichtelijke symmetrische plattegrond met centraal controlepodium, waar de 
langwerpige Kootwijkse plattegrond een vereenvoudigde variant van was, in het nieuwe zendstation van 
Rugby in Engeland toegepast. Door de ingang komt men daar in een hal, geflankeerd door magazijnen 
(links) en de koelvijver (rechts). Dit zijn – in een andere, minder monumentale rangschikking – dezelfde 
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elementen waaruit ook het voorterrein van Kootwijk is opgebouwd. De toegang naar de hal wordt 
geflankeerd door enkele kantoorruimten (dergelijke ruimten zijn ook in Kootwijk te vinden); vervolgens 
bereikt men het controlepodium met daarbij aansluitend drie zenderhallen. In Nauen en Kootwijk stond het 
podium meer naar achteren. Om drie even lange hallen te bedienen werd het in Rugby naar voren 
gehaald. Voor de Kootwijkse antennetechniek toonden de Britten ook belangstelling: men beschikte in 
1955 in Rugby over ‘Koomans-antennes’, genoemd naar de Nederlandse radiotechnicus. Al eerder, in de 
jaren twintig, had men voor de radiotelegrafie het voorbeeld van de lange-golfantennes van Kootwijk 
nagevolgd. 
38 Officieel op 9 augustus 1920, toen mevrouw König, de echtgenote van de Minister van Waterstaat, het 
eerste beton stortte. Bij deze gelegenheid werd een oorkonde in een loden koker in de voet van de toren 
geplaatst, waarvan een duplicaat naar het Rijksarchief ging en de eerste twee alinea’s van de tekst ook op 
een gedenkplaat in de hal van het zendstation werden aangebracht. 
39 De montage en opstelling van de zendmachines en andere apparatuur duurden van begin 1922 tot in 
juni van dat jaar, het afstemmen van november 1922 tot midden januari 1923. Op 18 januari 1923 kon een 
verbinding met Nederlands-Indië tot stand worden gebracht. De eerste officiële uitzending volgde op 7 mei 
1923. 
40 Dit getrapte systeem zien we ook bij Bergs ‘Jahrhunderthalle’ in Breslau. 
41 De naam en het jaar van het onderzoek worden op dit moment uitgezocht en zullen worden opgenomen 
in het definitieve rapport. 
42 Het is het meest westelijk op het terrein gesitueerde gebouw van Radio Kootwijk.  
43 Inmiddels opgeheven. 
44Ook op een bouwtekening en op een situatietekening wordt het gebouw ‘directiegebouw’ genoemd. 
45 Van de drie versies van Luthmanns plan voor het zendgebouw verschillen de eerste en de tweede het 
meest van elkaar. Van de eerste is slechts één afbeelding bekend, een door Telefunken vervaardigde 
doorsnede uit augustus 1919, die de opstelling van machines en apparaten weergeeft. Opvallend is, dat bij 
de venstertracering en vensterplaatsing hier de horizontale en verticale elementen in evenwicht zijn, terwijl 
later de nadruk op het verticale komt te liggen (door een verbouwing in 1958 is dit niet meer te zien). 
Verder lopen in deze tekening de vensters niet langs galerijen en verdiepingen door, maar worden ze daar 
steeds onderbroken. Dit geldt ook voor de toren. Deze vensterverdeling staat daardoor nog dicht bij het 
oorspronkelijke plan van Telefunken. In Nauen lopen de vensters echter ook langs de galerijen door. 
Verdere verschillen met de uitgevoerde versie zijn het ontbreken van de toilet- en wasruimte (volgens een 
plattegrond zijn de uitbouwtjes aan de achterzijde een kantine en een ruimte voor de centrale verwarming) 
aan de achterzijde en vooral de afwezigheid van vensters in de kap, die nog in meer lagen getrapt is. Ook 
de torenkop is aanzienlijk gewijzigd en daarbij verhoogd. 
46 De van 26 medio 1922 daterende bouwaanvraag is ondertekend door de Rijksbouwmeester van het 
Eerste District. Uit de handtekening hierbij is de naam Teeuwisse echter niet te herleiden. Opvallend is dat 
op de situatiekaart van 1922 de pompgebouwtjes symmetrisch vóór de watertoren zijn geprojecteerd. De 
plaats voor de gebouwtjes was op dat moment dus nog niet definitief. 
47 Niet duidelijk is waarom op de oostelijke kopgevel een B staat vermeld.  
48 Vanuit het houten barakkenkamp werd gewerkt aan de aanleg van het gebied en de bouw van de 
diverse onderdelen van het complex.  
49 Op 16 oktober 1929 werd de bouwaanvraag ingediend voor de bouw van zendgebouw D. 
50 Op een van deze situatiekaarten staat vermeld “situatieplan v/de uitbreiding v/het gebouwencomplex 
v/den radiodienst op/het Kootwijksche Zand. Gemeente Garderen, Apeldoorn en Beekbergen”. 
Waarschijnlijk worden hier de kadastrale en niet de burgerlijke gemeentes bedoeld.  
51 Op een van deze situatiekaarten staat vermeld “situatieplan v/de uitbreiding v/het gebouwencomplex 
v/den radiodienst op/het Kootwijksche Zand. Gemeente Garderen, Apeldoorn en Beekbergen”. 
Waarschijnlijk worden hier de kadastrale en niet de burgerlijke gemeentes bedoeld.  
52 Op een situatietekening uit 1960 heeft het gebouw de functie van ‘staalgruisruimte’. 
53 Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Handleiding Selectie en Registratie Jongere Stedebouw en 
Bouwkunst (1850-1940), Zeist oktober 1991, p. 32. 
54 De toelichting op het te beschermen gezicht Radio Kootwijk maakt deel uit van het Monumenten Selectie 
Project en is als zodanig geschreven door het Gelders Genootschap te Arnhem in oktober 1995.  
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