
 
JAARVERSLAG 2018 

Voor de Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer is het al weer het zevende jaar, dat 
zij het beheer van en activiteiten binnen de Aalsmeerse watertoren heeft mogen 
verzorgen. 
Een succesvol jaar: door vele inwoners van Aalsmeer en daarbuiten kon de 
watertoren worden bezichtigd, gebruikt en beklommen. Bijzonder te vermelden zijn 
de vele buitenlandse toeristen (oud Aalsmeerders) die de toren weten te vinden. 
 
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 : 
Karin Bouwman – Wim Been – Peter Hogeweg - Jan Brouwer en Ageeth de Kuijer. 
Incidenteel werden derden ingeschakeld. 
 
Het bestuur vergaderde drie keer het afgelopen jaar en hierbij werden komende 
activiteiten organisatorisch voorbereid en voorbije acties geëvalueerd. 
Tevens kwamen er financiën en horecazaken aan de orde. Ook werd er besloten om 
incidenteel een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf in te schakelen voor onderhouds-
en schoonmaakzaken. In december is er, onder regie van de gemeente (eigenaar), 
gestart met het schilderen van alle binnentrappen.  
De investeringen van 2018 zijn o.a. een 4e beveiligingscamera, een balie en een 
vitrinekast en vooral aangenaam in voor- en najaar ; een terrasverwarmer.  
Het bestuur heeft regelmatig bijeenkomsten bijgewoond m.b.t. promotie van de 
toeristische mogelijkheden van Aalsmeer. Ook heeft een bestuur delegatie een 
inbreng gehad m.b.t. het meedenken over de realisatie van Waterfront  Aalsmeer.  
Vooralsnog zijn er geen extra acties i.v.m. het 90 jarig bestaan van de toren gepland 
en oriënteert het bestuur zich op het maken van een maquette. 
Onze website  www.aalsmeer-watertoren.nl wordt goed gelezen en is een goede PR 
voor de toren. 
 
Dit jaar was het op 19 dagen voor alle publiek mogelijk om de Watertoren te 
bezichtigen en naar boven te klimmen om daar te genieten van het weidse uitzicht 
over Aalsmeer en verre omgeving.  
Helaas is de toren één zondag gesloten gebleven i.v.m. zeer slechte weers-
omstandigheden (sneeuw). De laatste avond openstelling (19.00 - 21.00 uur) van 
2018 was gepland op 23 december, maar moest ook door slechte 



weersomstandigheden worden afgelast. Deze kon gelukkig in januari 2019 toch nog 
doorgang vinden. 
De slechtvalk periode (februari tot half juni) is succesvol afgesloten met 4 
zelfstandige jongen. 
 
Het project  "Horen in de Toren", ontwikkeld door Cultuureducatie Amstelland, werd 
goed gebruikt. 9 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 2019 zeker herhaald worden.   
Los van het cultuurproject kwamen ook 4 groepen van RKBS Oosteinder op bezoek. 
Ook de RKBS Antonius uit Kudelstaart had de weg naar de Toren gevonden. 
 
Dit jaar was er één trouwerij in de watertoren, waarbij na de plechtigheid, de bruid 
haar bruidsschoenen uit trok en naar boven klom.  
 
Groots was het vuurwerk begin september ("Vuur & Licht"): 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 de Woensdagavond 
Werkschuit Schilders. Zij exposeerden veelal portretten, landschappen en stillevens 
in acryl verf. Traditioneel stelden ook weer 2 basisscholen, op de eerste verdieping, 
hun creaties tentoon. De deelnemende leerlingen kregen de vrijdag voor de route 
een eigen rondleiding in de toren. 
 
De overige activiteiten bestonden uit kleinere feestjes, rondleidingen voor groepen, 
openstelling tijdens de Westeinder Water week, opgenomen in een wandeltocht,  
tv opname voor RTL en Open Monumentendag.  Ook een eerste samenwerking met 
het Floral Art museum werd een succes.  
Voor onze jongste gasten is er, na een succesvolle beklimming met het tellen van de 
treden, een oorkonde, een kleurplaat en een glas limonade.  
Bijzonder te vermelden was het bezoek van een aantal bewoners van het 
Kloosterhof, zij zijn, begrijpelijk, niet naar boven geklommen. 
Het totaal geregistreerde bezoek in 2018 was 2919, iets minder dan in 2017.   
 
Het bestuur:    
dankt alle vrijwilligers (met een lunch) en betrokkenen, die zich in 2018 hebben 
ingezet om de watertoren levendig te houden voor een zo groot mogelijk publiek. 
Conclusie; Het doel voor 2018 is bereikt! 
 
En zij spreekt de wens uit om beheer en exploitatie van de Watertoren, na een lang 
en moeizaam overleg, met het tekenen van nieuwe gebruikersovereenkomst door 
gemeente en stichtingsvertegenwoordigers, de komende 5 jaren opnieuw te 
continueren.  
Ook wil het bestuur nog vermelden dat, na, vele gesprekken met de Gemeente, 
uiteindelijk de ADSL verbinding veranderd is in een glasvezelverbinding.  Hoewel er 
aan het einde van het jaar toch nog discussie is over de financiering van de laatste 
aanpassingen.  



 
Onder dit jaarverslag een chronologisch overzicht van de activiteiten 2018 en de 
verwachtingen voor 2019. 
 
Aalsmeer maart 2019. 
 
 
       
Alma de Jong  
secretaris S.B.W.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
dag ACTIVITEIT in jaar 2018 bezoek 
JAN.     
ma Groep Datacentre (Sueres) 14-15 uur 5 
zo openstelling 1300-1700 78 
di Groep Karin de Veij (15.00-16.00) 16 
zo openstelling 1300-1700 63 
FEBR. (slechtvalkenperiode)   
MAART (slechtvalkenperiode)   
APRIL (slechtvalkenperiode)   
MEI (slechtvalkenperiode)   
JUNI (slechtvalkenperiode)-tot half juni   
di RTL opnamen (Schiphol)+bezoek 12 
zo openstelling 13.00-17.00  85 
di Horen in de Toren  09.15 uur   14 ll 18 
JULI     

zo openstelling 13.00-17.00 73 
do Groepen Westeinderwaterweek (4x) 130 
zo openstelling 13.00-17.00 86 
zo openstelling 13.00-17.00 85 
do Groep Scouting Alphen 16.00-17.00 32 
zo openstelling 13.00-17.00 80 
zo openstelling 13.00-17.00 91 
AUG.     
zo openstelling 13..00-17.00 97 
zo openstelling 13..00-17.00 83 
vr Trouwerij vd.Voort/Gijsse 70 
zo openstelling 13..00-17.00 105 
zo openstelling 13..00-17.00 67 
SEPT.     
za Vuur en Licht(  4 dagen huur) 150 
za Monumentendag  12.00-17.00 78 
zo Monumentendag +Ride f.t.Roses 11.00-15.00 98 
vr scholen bezoek kunstroute tijd nb 28 
za Kunstroute   12,00-17,00 148 
zo Kunstroute   12.00-17.00 169 
zo openstelling 13.00-17.00  83 
OCT.     
  Watertoren 90 jaar (activiteiten) n.b.   
ma Horen in de Toren 2 groepen smo 24 
di Horen in de Toren 2 groepen smo 59 
zo openstelling 13.00-17.00 EXTRA 133 
ma Horen in de Toren 2 groepen smo 59 
di Horen in de Toren 2 groepen smo 56 
zo openstelling 13.00-17.00 155 
ma groep Kloosterhof 10.30-11.00  12 
zo openstelling 13.00-17.00  106 



NOV.     
zo openstelling 13.00-17.00 33 
vr groepen Oosteinder 09.30 / 10.30 63 
zo groep Bregman 16.30-17.30 15 
wo groepen Oosteinder 09.30 / 10.30 60 
za Wandelaars Sint wandeltocht (10.00-14.00) 11 
zo openstelling 13.00-17.00 42 
wo groep  school:Antonius 11.00-12.00 28 
vr groep Flower Art museum 20.15-21.15 13 
DEC.     
zo openstelling 13.00-17.00 20 
zo openstelling 13.00-17.00   
zo openstelling 19.00-21.00 EXTRA   
    2919 

 
JAARPROGRAMMA 2019 

Gerelateerd aan de basisdoelstelling van de Stichting liggen er onderstaande plannen voor het jaar 
2019: 
 
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, het Floral 
Art Museum,  Historische Tuin en Rondvaart Westeinder. 
 
Kunsttentoonstellingen als extra tijdens de openstellings uren. 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 
 
 
Aalsmeer, maart 2019. 


