
Kom je lekker struinen, je hoofd leeg maken 
of je laten inspireren? Als een baken markeert
dit historische gebouw deze unieke plek in
het Hollandse landschap. Kom ook genieten!
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INLEIDING

Een plek waar een lange geschiedenis ligt in radio 
maken, uitzenden en verspreiden van nieuws en 
muziek. Ontstaan om boodschappen te verspreiden. 
Dat geldt voor toen en voor nu.

Publiek vermaken en informeren. 

Met muziek, nieuwsberichten en programma’s. Eerst alleen via geluid. 

Later zorgden beeld en geluid voor een hele andere beleving. 

Vele belangrijke boodschappen werden vanuit hier verzonden én 

onderschept. 

Ontdek de verhalen die deze locatie rijk is. 

Stap binnen en laat je meevoeren door de historie van Het Zendstation. 

Vanaf nu bied deze locatie ook ‘live’ beleving. 

Een nieuwe en tijdelijke offline mogelijkheid op deze historische locatie. 

Geef jouw bijeenkomst de aandacht en het unieke karakter die het 

verdient. Biedt jouw gasten een exclusieve beleving en laat ze op 

een andere frequentie met zichzelf, elkaar en de omgeving verbinden. 

Ontdek samen een nieuwe golflengte. 
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VAN TOEN 
TOT NU TOE

De maatschappij stelde zenderfaciliteiten ter beschikking aan 

diverse radiostations en onder andere Nederland 1,2 en 3. 

Daarmee heeft deze locatie een rijke historie in het uitzenden 

van de Nederlandse televisie- en radiogeschiedenis. 

Het Zendstation, een Rijksmonument gekenmerkt door 

het zakelijk expressionisme, ademt nog steeds zijn historie. 

Dat ervaar je zodra je er binnen stapt. In 1991 is het Zendstation 

grondig verbouwd en is er een deel aangebouwd. 

Bijzonder is en blijft de muurschildering van Peter Alma in 

de entreehal. Het doet iedere bezoeker even stoppen. 

In 1962, tijdens de Koude Oorlog, werd op het terrein een 

noodstudio aangelegd in een Bunker. In tijden van oorlog en 

crisis kon via deze locatie altijd uitgezonden worden. 

En nu een bijzondere foto- en filmlocatie.

De historie van het Zendstation, de ligging in het polderlandschap, 

de verschillende ruimtes met ieder een eigen verhaal maken dit 

een unieke locatie. Het tijdelijke karakter geeft jouw event, 

congres of bijeenkomst een extra dimensie.

De opdracht tot het bouwen het Zendstation, 
voorheen het NOZEMA gebouw, stamt al uit 1935. 
Nog voor oplevering werd het pand bezet door de Duitsers. 
Pas na de oorlog kreeg NOZEMA 
(Nederlandse Omroep Zender Maatschappij) het weer in handen. 



06   

WELKE EVENTS 
ZIJN GESCHIKT?

Verbinden met jezelf, de ander en de omgeving, zonder 
stoorzenders. Hier beleef je op een hele andere frequentie. 

Dit Rijksmonument geeft jouw bijeenkomst als tijdelijke locatie een uniek 

en exclusief karakter. Of dat nu een event, bedrijfsfeest, congres, culturele 

voorstelling, vergadering of training is. 

Tot 250 personen kom je hier samen op een andere 
frequentie en ben je zonder stoorzenders even helemaal los 
van de buitenwereld. 

Want een locatie zonder moderne technieken 

of bereik van wifi is vandaag de dag uniek.

Daarnaast vind je hier een variatie aan ruimtes, 

ieder met een eigen verhaal en sfeer. 

In te richten naar eigen wens en de 

beleving die past bij jouw bijeenkomst. 

Het Zendstation kent een lange geschiedenis, 

én niet alleen in het maken van radio en tv. 

Ontdek deze, samen met jouw gasten, 

tijdens een rondleiding. Is jouw bijeenkomst 

het nieuwe hoofdstuk van de historie van 

het Zendstation?



Je hebt hier alle vrijheid, als een blanco pagina,
als het gebouw en de natuur maar gerespecteerd blijft.

Jij kiest voor de leveranciers die het beste passen bij jouw event. 

Houd wel rekening met een afdracht van 5% op de totale offerte voor techniek 

en catering. Aangezien het Zendstation een Rijksmonument is, vindt er altijd 

afstemming plaats met uiteindelijke leveranciers.  

Wil jij catering, techniek en aankleding liever uit handen geven? 

Samen met onze preferred suppliers maken we graag een voorstel 

aansluitend bij de sfeer en beleving van jouw bijeenkomst.

Maatwerk is voor ons 
de standaard, net als goede 

service. Het Zendstation is een
   leveranciervrije locatie.

CATERING
FACILITEITEN
TECHNIEK
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VERDIEPINGEN

ZENDERZAAL

KANTINE

KELDER

GEBRANDY
ZAAL

BUNKER
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PLATTEGROND

1.3.
ANNE WIL 
BLANKERS
THEATER

GEBRANDYZAAL
50 m2
Capaciteit: 
tot 50 personen

Geniet van het vrije uitzicht over de polder door de kenmerkende raampartij van de 
Gerbrandyzaal. De allure van deze zaal neemt je mee in de historie van zijn vroegere 
functie; de directiekamer waar de Raad van Beheer vergaderde. 

Een prettige en lichte ruimte voor kleinere bijeenkomsten, workshops, trainingen 
en als subzaal voor een congres. Of gebruik het landschap als decor van jouw 
culturele voorstelling. De mogelijkheden zijn uiteenlopend.

Een ruimte die jouw gasten een unieke verbinding en beleving met de omgeving 
en het programma biedt.

1.

DE LOCATIE

5.
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DE LOCATIE

Een industrieel en rauw karakter, daar waar de oorsprong van het gebouw zich 
bevindt, de fundering voor alles waar deze locatie voor heeft gediend: De Kelder. 

Wil jij met jouw event aandacht geven aan het ontstaan, de oorsprong, het creatieve 
proces. Jouw publiek laten verbinden met de boodschap die jij wilt verspreiden. 
Zonder afleiding van moderne technieken met aandacht in het nu. 

Ontdek De Kelder van Het Zendstation en laat jouw expositie of event deze ruimte 
verlichten. 

KELDER Capaciteit: 
tot 75 personen

2.

ANNE WIL BLANKERS THEATER
60 m2
Capaciteit: 
tot 75 personen

Al meer dan 55 jaar staat Anne Wil Blankers op podia van alle Nederlandse 
theaters. Met een indrukwekkende staat van dienst geeft ze ook kleinschalige 
zelf ontworpen voorstellingen in haar eigen theater. 

Het Anne-Wil Blankers theater ligt op de eerste verdieping van de jaren negentig 
aanbouw van het Zendstation. 

Wil je jouw verhaal of event een echt podium bieden, 
omdat de boodschap dat verdient? Dan is dit theater dé plek om dat te doen.

3.



KANTINE

380 m2
met rondom balkon
Capaciteit: 
tot 250 personen

De Kantine heeft, zoals de naam al doet vermoeden, 
gediend als bedrijfskantine voor het Nozema personeel. 

De plek waar iedereen samen komt om verhalen en belevenissen te delen. 
De Kantine is met een goede akoestiek en een oppervlakte van 380m2 zeer 
geschikt voor congressen, bedrijfsfeesten of culturele voorstellingen. 

Voor speciale gasten biedt het balkon van De Kantine een unieke beleving. 
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DE LOCATIE

ZENDERZAAL
200 m2
Capaciteit: 
tot 200 personen

Hoge plafonds én ramen, 200m2 aan vrije ruimte. Een fantastische ruimte 
op de bovenste verdieping van het Zendstation: De Zenderzaal. 

De locatie waar vroeger alle zenders bediend werden. En waar NU jouw event 
of congres de beste frequentie vindt, waar gasten en programma met elkaar 
verbinden. Heeft jouw bijeenkomst meerdere golflengtes, samen met 
De Kantine of één van de andere zalen vind je de beste combinatie. 

5.

4.
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DE LOCATIE

Het Zendstation heeft vele vergaderzalen tot 20 personen. 
Hier kom je los van de dagelijkse routine, sta je even stil en verbind je. 

Kom bij elkaar in een van de vergaderzalen, laat je meevoeren door de historie 
tijdens een rondleiding en raak geïnspireerd voor jouw bijeenkomst. 

VERGADERZALEN

In 1968 is gedurende de koude oorlog een bunker aangelegd op het 
terrein van Het Zendstation: het Nucleair Chemisch Onderkomen. 

Deze bunker moest ervoor zorgen dat er in noodsituaties altijd communicatie via radio 
plaats kon vinden. Een bijzonder object en gekenmerkt door mooie verhalen die een vast 
onderdeel vormen van de rondleiding. Vanaf het dak is er een weids uitzicht over het 
polderlandschap. Stap de Bunker binnen en je waant je direct in de jaren ’60. 

De geur en de verschillende kleinere ruimtes, allemaal met een eigen kenmerkende 
uitstraling, nemen je mee terug in die tijd. Een bijzondere locatie voor tentoonstellingen 
en exposities. En door de rauwe sfeer ook een uniek decor voor foto- en filmopnames. 

BUNKER

6.

Bij elkaar komen op een andere frequentie, 
samen een golflengte vinden om te groeien, 
nieuwe ideeën te ontwikkelen of  verder te programmeren. 



Het is al mogelijk om vanaf 4 personen een ruimte 
per dagdeel te reserveren voor €125.

Net als het Zendstation is ook jouw event, congres of bijeenkomst uniek.

Maatwerk en een goede service zijn daarom onze standaard. 
Vind samen met ons de beste locatie en frequentie voor jouw programma.

Neem contact op en wij werken graag een voorstel voor je uit.   

op een andere
frequentie én 
unieke tijdelijke 
locatie jouw 
programma 
presenteren? 

TARIEVEN
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Vlak naast de grootste ‘Kerstboom’ van Nederland, de Zendmastin Lopik, 
ligt Het Zendstation. Centraal in het land en met de auto goed bereikbaar. 

Neem op de A2 afrit 10 naar Nieuwengein en volg de aanwijzingen naar Lopikerkapel. 

Op het terrein van Het Zendstation is voldoende parkeerplaats 
en bovendien is parkeren gratis voor gasten.

BEREIKBAARHEID



Of het nu gaat om een evenement, congres, bijeenkomst 

of culturele voorstelling. Alles draait om beleven. 

Kom daarom Het Zendstation ontdekken! 

Voel de energie van deze locatie en bewonder vanaf het 
dak van de bunker het weidse uitzicht over de groene weilanden. 

Contactgegevens
zend@hetzendstation.nl

0348-220680

Adres: Biezendijk 3, 

3412 KB, Lopikerkapel

www.hetzendstation.nl

RESERVEREN 
& CONTACT
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