
 
JAARVERSLAG 2019 

Voor de Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer is het al weer het achtste 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 (o.a. 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 6 vrijwilligers beschikbaar : 
Karin Bouwman – Marja de Kuijer - Wim Been – Peter Hogeweg - Jan Brouwer en 
Ageeth de Kuijer. Incidenteel werden anderen 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. Het gespecialiseerde 
schoonmaakbedrijf heeft de grote schoonmaak voor haar rekening genomen, de 
kleine schoonmaakklussen doen bestuur en vrijwilligers. In de loop van het jaar is de 
binnen schilderbeurt  van het trappenhuis afgerond. 
De investeringen van 2019 zijn o.a. kleding voor de vrijwilligers tijdens de activiteiten. 
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.  
En een speciale presentatie van de Toren in de Oude Veiling gegeven. 
Onze website  www.aalsmeer-watertoren.nl wordt goed gelezen en is een goede PR 
voor de toren. 16% van onze bezoekers haalde de openstellings info van de website. 
 
Dit jaar was het op 21 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 storm en regen.  
 
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. Op 9 dagdelen kwamen 2 of meer groepen van de basisscholen uit 
Aalsmeer en regio van juli tot november 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 2020 zeker herhaald worden.   
Los van het cultuurproject mochten we voor de eerste keer een groep van het 
voortgezet onderwijs ontvangen. Ook losse groepen wisten de Toren te vinden. 
3 maal werd de Toren gebruikt als speciale lokatie om bruidsfoto's te maken. 
 
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.  Traditioneel nam ook weer 
een basisschool uit Kudelstaart deel. De leerlingen uit groep 7 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.  Filmopname t.b.v. website Visit 
Aalsmeer, workshop fotografie. Bijzonder was ook de Toren als stempelpost in de 
Step-by-step route (800 bezoekers) Ook een eerste samenwerking met het Floral Art 
museum werd een succes.  In de week van de actie "geweld tegen vrouwen"kleurde 
de Watertoren oranje. 
Voor onze jongste gasten is er, na een succesvolle beklimming met het tellen van de 
treden, een oorkonde, een kleurplaat en een glas limonade.  
Het totaal geregistreerde bezoek in 2019 was 3653, "iets" meer dan in 2018.  
36% van onze ondervraagde bezoekers kwamen uit Aalsmeer e.o., 12% uit Polen en 
17% uit Noord- en Zuid Holland. Veel dankzij het spandoek/bord buiten de Toren. 
 
Het bestuur:    
dankt alle vrijwilligers (met een lunch in fort Vijfhuizen) en betrokkenen, die zich in 
2019 hebben ingezet om de watertoren levendig te houden voor een zo groot 
mogelijk publiek. 
Conclusie; Het doel voor 2019 is bereikt! 
 
Ook wil het bestuur nog vermelden dat, helaas, een financieringsverzoek naar de 
Gemeente voor een voorlichtings model van de toren is afgewezen.  
Onder dit jaarverslag een chronologisch overzicht van de activiteiten 2019 en de 
verwachtingen voor 2020. 
 
Aalsmeer maart 2020. 
 
 
       
Alma de Jong  
secretaris S.B.W.A. 
 



 
dag ACTIVITEIT in jaar 2019 bezoek 
JAN.     
zo opensteling 13.00-17.00 30 
zo openstelling 13.00-17.00 68 
zo openstelling 17.00-20.00 18 
      
FEBR. (slechtvalkenperiode)   
MAART (slechtvalkenperiode)   
APRIL (slechtvalkenperiode)   
MEI (slechtvalkenperiode)   
woe Groep Pastoraat Schiphol 30 
JUNI (slechtvalkenperiode)-tot half juni   
woe foto sessie bruidspaarVermeulen 5 
do Westeinderwaterweek 3 groepen 90 
za foto sessie bruidspaarHusbos(opt) 0 
zo openstelling 13.00-17.00 87 
      
JULI     
za openstelling Visit Aalsmeer 10-17 38 
zo openstelling 13.00-17.00 97 
wo Horen in de Toren 09.15-10.00 38 
zo openstelling 13.00-17.00 88 
zo openstelling 13.00-17.00 122 
zo openstelling 13.00-17.00 70 
      
AUG.     
za openstelling Visit Aalsmeer 10-17 55 
zo openstelling 13.00-17.00 107 
zo openstelling 13.00-17.00 103 
zo openstelling 13.00-17.00 120 
zo openstelling 13.00-17.00 93 
      
SEPT.     
do Filmopnamen io Visit Aalsmeer 6 
vr Radio Aalsmeer op trans(17-20) 6 
za Vuur en Licht (do-vrij-za-zo) 150 
za monumentendag 12.00-17.00   
zo monumentendag 12.00-17.00   
do fotos bruidspaar Hazendonk'(13)   
vr Scholen groep kinderkunst   
za kunstroute 12.00-17.00 126 
zo kunstroute 12.00-17.00 273 
woe horen in de toren 09.15-11.30 63 
do horen in de toren 09.15-11.30 64 



zo openstelling (geen doorgang) 0 
ma horen in de toren 09.15-11.30 60 
      
OCT.     
di horen inde toren 09.15-11.30 60 
woe horen inde toren 09.15-11.30 60 
za Step by Step 12.30-18.00 800 
za Instameet 14.00-15.00 8 
zo openstelling 13.00-17.00 52 
woe workshop Middelkoop 19-22.30 15 
zo openstelling 13.00-17.00 97 
      
NOV.     
zo Groep Bertoen 1600-1700 uur 16 
ma horen in de toren 0915-11.30(2) 60 
di horen in de toren 0915-11.30(2) 60 
zo openstelling 13.00-17.00 116 
di Cultuurprojekt Westplas 4 X 60 
vr horen in de toren 0915-12.30(3) 75 
zo openstelling 13.00-17.00 70 
      
DEC.     
zo openstelling 13.00-17.00 25 
zo openstelling 13.00-17.00 27 
vr openstelling 17.00-21.00 45 
    3653 
      

   
   

JAARPROGRAMMA 2020 

Gerelateerd aan de basisdoelstelling van de Stichting liggen er onderstaande plannen voor het jaar 
2020: 
 
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 en als aanvulling op de educatie opnieuw een financieringsverzoek naar de 
gemeente voor een voorlichtingsmodel  
 
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 2020. 


