
 
JAARVERSLAG 2016 

Voor de Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer is het al weer het vijfde jaar, dat zij 
het beheer van en activiteiten binnen de Aalsmeerse watertoren heeft mogen 
verzorgen. 
Een succesvol jaar: voor vele inwoners van Aalsmeer en daarbuiten kon de 
watertoren worden bezichtigd, gebruikt en beklommen. 
 
De direct betrokken personen bij in aanvang afgesproken doelstelling zijn 
onderstaande bestuursleden: 
voorzitter:   Dick de Kuijer 
secretaris:   Alma de Jong 
penningmeester:  Gert Jan Smith 
bestuurslid:   Ria Bouwman 
bestuurslid:   Herman Scholten 
en er zijn 5 vrijwilligers beschikbaar n.l. 
Karin Bouwman – Wim Been – Peter Hogeweg - Jan Brouwer en Ageeth de Kuijer. 
Incidenteel werden derden ingeschakeld. 
 
Het bestuur vergaderde diverse keren het afgelopen jaar en hierbij werden komende 
activiteiten organisatorisch voorbereid en voorbije acties geëvalueerd. 
Tevens kwamen er onderhouds-en schoonmaakzaken, financiën en horecazaken 
aan de orde.  
 
Dit jaar was het op 22 dagen voor alle publiek mogelijk om de watertoren van binnen 
te bezichtigen en naar boven te klimmen om daar te genieten van het weidse uitzicht 
over Aalsmeer en verre omgeving.  
De laatste openstelling van 2016 was de avond openstelling op 18 december, welke 
veel belangstelling trok en waar het bestuur, m.m.v. wethouder J. Kluis,  de 
10.000ste bezoeker mocht verwelkomen.  
 
De slechtvalk periode (februari tot half juni) is succesvol afgesloten met 3 
zelfstandige jongen. 
 
Het project  "Horen in de Toren", ontwikkeld door Cultuureducatie Amstelland, werd 
goed gebruikt. 14 groepen van basisscholen uit Aalsmeer en regio kwamen in juni en 
oktober naar de watertoren. De leerlingen kregen uitleg over de vroegere werking 
van de pompen en bekkens, uiteraard mocht iedereen naar de trans om van het 
uitzicht te genieten en daarna was er op de werkvloer een akoestische activiteit. 
Dit cultuurproject zal in 2017 zeker herhaald worden. 
 
Dit jaar waren er geen trouwerijen in de watertoren, wel een huwelijksaanzoek.  
 



Groots was het vuurwerk begin september ("Licht & Water"): de toren stond in het 
middelpunt van deze activiteit en heel veel publiek kwam hierop af. Dit jaar ook weer 
optredens vanuit de organisatie Crown Theater. 
 
De Watertoren was bij de K.C.A. kunstroute opgenomen met 3 kunstenaars: Judith 
de Bats, fotografie, Carla Huson, watertorens van keramiek en watertorens als 
kaarsen en Kenneth Pont, schilderijen. 
Traditioneel exposeerden 2 basisscholen hun creaties, dit jaar op de eerste 
verdieping. 
 
De overige activiteiten bestonden uit kleinere feestjes, rondleidingen voor groepen, 
openstelling tijdens de Westeinder Water week, fotoreportages, opgenomen in een 
fietsvierdaagse en een ontvangst van de begeleiders van alle kinder burgemeesters, 
welke in Aalsmeer op bezoek waren. Uiteraard werd de toren telkenmale 
beklommen. 
 
Het totaal geregistreerde bezoek in 2016 was 3.290, iets minder dan in 2015.   
 
Voor grotere onderhoudszaken werd –conform de basisafspraken– de gemeente 
ingeschakeld, welke samenwerking tot genoegen is geweest en blijft er nog één 
prangende vraag open; de mogelijkheid tot het aanleggen van een glasvezelkabel. 
 
Begin 2016 was er een evaluatie gesprek tussen de gemeentelijke 
vertegenwoordiging en enkele bestuursleden m.b.t. het toen afgelopen jaar 2015. 
Tijdens deze uitwisseling bleek er veel tevredenheid bij beide partijen.  
 
Financieel heeft de Stichting gezond gedraaid in 2016 en hierdoor kon worden 
overgegaan tot het, in samenwerking met de Gemeente Aalsmeer, aanleggen van 
een camera-veiligheids systeem op de bovenste verdieping.  
 
Het bestuur dankt alle vrijwilligers en betrokkenen , die zich in 2016 hebben ingezet 
om de watertoren levendig te houden voor zoveel mogelijk publiek. 
 
Onder dit jaarverslag een chronologisch overzicht van de activiteiten 2016. 
 
Aalsmeer, januari 2017 
Alma de Jong 
secretaris S.B.W.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dag ACTIVITEIT in jaar 2016 bezoek 

januari 
 

  

zo openstelling 13.00-17.00 uur 63 

do groep Rotary Roelofarendsveen 17 

zo openstelling 13.00-17.00 uur 35 

zo openstelling 17.00-21.00 uur 6 

 februari (slechtvalkperiode)   

 maart (slechtvalkperiode)   

 april (slechtvalkperiode)   

do Cultuureducatie 1 groepje 10.30-11.30 uur 10 

vr samenkomst Pim v.d.Stoel 16-18 uur 16 

 mei (slechtvalkperiode)   

 juni (slechtvalkperiode tot 19 juni)   

do fotoreportage Schalm (bij slecht weer) 0 

woe fotograaf de Rijk 2 

do Cultuurproject"horen in de toren' 2 groepen smo 60 

di Cultuurproject"horen in de toren' 2 groepen smo 60 

zo Openstelling 13.00-17.00 uur 111 

do Westeinderweek 4 groepen (smo. en smi.) 200 

 juli     

zo Openstelling 13.00-17.00 uur (ivm.waterweek) 80 

di Groep Boelhouwer 1615-1715 uur 10 

wo Fietsvierdaagse Alphen ad Rijn(1100-1430 uur) 69 

zo Openstelling 13.00-17.00 uur 73 

zo Openstelling 13.00-17.00 uur 152 

zo Openstelling 13.00-17.00 uur 115 

ma Groep Been(Canada) 7 

zo  Openstelling 13.00-17.00 uur 92 

 augustus     

zo Openstelling 13.00-17.00 uur 55 

zo Openstelling 13.00-17.00 uur 105 

zo Groep  Belandi 13 

zo Openstelling 13.00-17.00 uur 49 



zo Openstelling 13.00-17.00 uur 31 

 september     

vr Vuur en Licht op het water (opbouw)   

za Vuur en Licht op het water (opbouw+actie) 200 

zo Vuur en Licht op het water (afbouw)   

za Openstelling 12.00-17.00 uur Monumentendag 161 

vr Groepen(4x)  Basisscholen kunstroute 112 

za Openstelling 12.00-17.00 Kunstroute 78 

zo Openstelling 12.00-17.00 Kunstroute 227 

zo Openstelling 13.00-17.00 uur 177 

 oktober     

di Cultuurproject"horen in de toren' 2 groepen smo 63 

do Cultuurproject"horen in de toren' 3 groepen  101 

ma Cultuurproject''horen in de toren''2 groepen 67 

di Cultuurproject''horen in de toren''3 groepen 105 

za feestje Jongeneel/vervallen/   

za Groep begel. kinderburgemeesters Nederland 19 

zo Openstelling 13.00-17.00 uur 129 

zo Openstelling 13.00-17.00 uur 150 

 november     

do Groep Wellant College 14.00-15.00 uur 30 

za Wandelsportvereniging Aalsmeer optie bezoek 114 

zo Openstelling 13.00-17.00 uur 36 

 december     

zo Openstelling 13.00-17.00 uur 20 

zo Openstelling 13.00-17.00/17.00-21.00 uur 70 

za Huwelijksaanzoek Rijkmans 24.00 uur   
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JAARPROGRAMMA 2017 

Gerelateerd aan de basisdoelstelling van de Stichting liggen er onderstaande 
plannen voor het jaar 2017: 
 
Elke tweede en vierde zondag van de maand openstelling voor 
publiek(uitgezonderd de “slechtvalk-maanden”) 
 
Incidenteel-bijvoorbeeld tijdens kleine en grote schoolvakanties- extra openstelling 
voor publiek 
 
Gelegenheid geven voor groepsbezichtigingen al of niet gecombineerd met 
groepsactiviteiten met beperkt gebruik 
van horeca voorzieningen 
 
Cultuurprojecten voor leerlingen van de basisscholen uit de gemeenten Aalsmeer 
en Amstelveen i.s.m. cultuureducatie 
 
Onderdeel zijn van arrangementen t.b.v. scholieren en particulieren ism. Fort 
Kudelstaart, Historische Tuin en Rondvaart westeinder. 
 
Kunsttentoonstellingen als extra tijdens de openstellingsuren. Kunstenaars worden 
aangetrokken door S.B.W.A. en/of i.s.m. K.C.A. 
 
Gelegenheid geven om de watertoren als trouwlocatie te laten fungeren voor 
belangstellende bruidsparen 
 
“Vuur en Licht op het water’’: combinatie activiteit met de organisatie hiervan incl. 
neven activiteiten op buitenterrein 
 
 


