
 

 

 

JAARVERSLAG 2020 en 2021 
Het negende en tiende jaar van de Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer 
zijn wel heel bijzondere geworden: door de corona pandemie met de 
daaraan verwante beperkingen moest de watertoren gesloten worden in 
deze 2 jaren gedurende 7 maanden. Voeg daarbij de maanden, dat de 
slechtvalken de broedkast bezetten (10 maanden) en het gevolg is 
geweest, dat er binnen deze 2 jaren slechts gedurende de resterende  
7 maanden activiteiten waren binnen en rond de toren. 
Maar binnen die maanden was er gelukkig wel veel reuring: goed tot zeer 
goed bezoek tijdens de openstellingsmiddagen, een groot aantal  
schoolkinderen voor het project ‘’Horen in de Toren’’ en een redelijk aantal 
particuliere groepen. Ook was er weer eens een huwelijksvoltrekking en 
werd veel publiek getrokken tijdens  monumentendag  2021. 
In september 2020 moest het grootse vuurwerk ‘’Vuur en Licht” gecanceld 
worden, maar gelukkig kon dit op de eerste zaterdag van september 2021 
wel doorgang vinden. Ludiek was de avondverlichting op de toren in de 
kleuren rood-groen-zwart: de kleuren van de aalsmeerse vlag en een 
troost tegemoetkoming voor het niet doorgaan van het vuurwerk 2020. 
De watertoren was beide jaren niet betrokken bij de Kunstroute in 
september: in 2020 verviel deze activiteit en 2021 konden we helaas geen 
bemanning leveren. 
Het totale bezoek in 2020 was 1232; in 2021 was dit 1572. 
 
Tijdens de jaren 2020 en 2021 bestond het bestuur uit onderstaande 
personen: 
voorzitter:    Dick de Kuijer 
secretaris:    Alma de Jong 
penningmeester:   Gert Jan Smith 
bestuurslid:   Ria Bouwman 
bestuurslid:   Herman Scholten 
aangevuld met: Karin Bouwman – Marja de Kuijer - Wim Been – Peter 
Hogeweg - Jan Brouwer en Ageeth de Kuijer hadden we deze jaren een 
goed vrijwilligersteam. In de loop van 2021 konden 2 nieuwe 
vrijwilligers verwelkomd worden: Paula Blokhuis en Peter van der Zande. 
Op eigen verzoek heeft Peter Hogeweg dit jaar zijn werkzaamheden voor 
de watertoren beëindigd. 
 
Om de activiteiten te promoten hebben we een prima medewerking 
gehad van de plaatselijke pers, die veelal groots uitpakten bij het plaatsen 
van de ingeleverde teksten en foto’s.  



 

 

De eigen website www.aalsmeer-watertoren.nl werd veel geraadpleegd 
door geinteresseerden, dus dit voldoet in ruime mate. 
 
Incidenteel waren er contacten met de gemeentelijke 
vertegenwoordigers (als eigenaar van de wateroren). Normaal gesproken 
is er jaarlijks een afstemmingsoverleg met de wethouder en ambtenaren: 
door de corona beperkingen is dit beide jaren vervallen. Inhoudelijk waren 
de contacten meestentijds over onderhouds-en investeringszaken. 
 
Om het installeren van een voorlichtingsmodel te kunnen 
verwezenlijken zijn een aantal verzoeken gelanceerd bij diverse instanties, 
die uiteindelijk positief reageerden. Zowel de gemeente Aalsmeer, als het 
Rabo Coöperatiefonds en het Meerlandenfonds sponsorden voor ruim 
voldoende middelen om de opdracht te geven aan een ontwerper. 
 
In de loop van 2021 werd er een fraaie boulevard langs de 
Westeinderplassen gemaakt vanaf het surfeiland tot aan het voormalige 
Bonte Schort. Binnen de plannen zal de watertoren er directer bij 
betrokken worden, middels het aanleggen van een vlonder op de zuid-
west zijde en aanpassingen op het voorterrein. Deze werkzaamheden zijn 
vooralsnog niet uitgevoerd-het wachten is op een rechterlijke uitspraak. 
 
In juni 2020 vlogen 4 jonge slechtvalken uit en in juni 2021 3 
nieuwelingen. Het ieder jaar terugkerende slechtvalk mannetje is in 2021 
overleden. 
 
Naast de rood-groen-zwart verlichting werd de toren ook oranje verlicht 
in het najaar in het kader van de VN aandachtsactie ‘’geweld tegen 
vrouwen’’ en de groene verlichting was er in het kader van de 
aandachtsactie ‘’pleegzorg’’. 
 
Mede door de gewaardeerde donateurs zijn er geen problemen ontstaan 
op financieel vlak binnen de jaren 2020 en 2021.Omdat we geen leden 
hebben fungeert de voorzitter als controleur. 
 
Een oproep om verrekijkers beschikbaar te stellen werd een groot 
succes. Binnen een korte tijd kon beschikt worden over maar liefst 20 
verrekijkers: 10 vanuit particulieren en 10 door 1 aalsmeers bedrijf. 
 
De gemeente investeerde in het aanbrengen van een waterleiding naar 
de bovenste verdieping. De stichting schafte een computer en scherm aan 
om de digitale presentatie te kunnen geven. 
 
Tot slot: alle vrijwilligers worden hartelijk bedankt voor hun inzet en 
enthousiasme tijdens en rond de activiteiten. Dank zij jullie konden we 
onze bedoelingen tot uitvoering brengen: nogmaals Dank!! 
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dag datum ACTIVITEIT in jaar 2020 
  JAN.   
za 1101 fotogroep Haarlem 
zo 1201 openstelling 13.00-17.00 
zo 2601 openstelling 13.00-17.00 
      
  FEBR. (slechtvalkenperiode) 
zo 202 Groep de Graaf 1500-1600 
      
  MAART (slechtvalkenperiode) 
  APRIL (slechtvalkenperiode) 
  MEI (slechtvalkenperiode) 
  JUNI (slechtvalkenperiode) 
    (gesloten ivm.corona) 
      
  JULI   
zo 1907 openstelling 13.00-17.00 
zo 2607 openstelling 13.00-17.00 
      
  AUG.   
zo 208 openstelling 13.00-17.00 
zo 908 openstelling 13.00-17.00 
zo 1608 openstelling 13.00-17.00 
zo 2308 openstelling 13.00-17.00 
vr 2808 groepje IamAmsterdam 
za 2908 Instameet 2x13.30-15.30 
zo 3008 openstelling 13.00-17.00 
      
  SEPT.   
vr 409 foto sessie Gerri.. 
za 509 foto schrijver .. 
zo 1309 openstelling 13.00-17.00 
do 1709 huwelijk Vreeken 
za 1909 groep Koster 
ma 2109 Horen in de Toren 2x smo 
di 2209 Horen in de Toren 2x smo 
woe 2309 Horen in de Toren 2x smo 
zo 2709 openstelling 13.00-17.00 

woe 3009 
Horen in de Toren1030-
1130 

      
      
  OCT.   
zo 1110 openstelling 13.00-17.00 
zo 1810 openstelling 13.00-17.00 



 

 

zo 2510 openstelling 13.00-17.00 
  NOV.   
zo 811 openstelling 13.00-17.00 
ma 911 Horen in de Toren 3 x 
zo 2211 openstelling 13.00-17.00 
      
  DEC.   
zo 1312 openstelling 13.00-17.00 
zo 2712 openstelling 13.00-17.00 
 
 
 
 

dag datum ACTIVITEIT in jaar 2021 
  JAN. corona periode 
  FEBR. corona periode/slechtvalk 
  MAART corona periode/slechtvalk 
  APRIL corona periode/slechtvalk 
  MEI corona periode/slechtvalk 
vrij 1305 foto sessie Kreike 
vrij 1305 studenten orientatie 
  JUNI corona periode/slechtvalk 
  JULI corona periode/geen acties 
      
  AUG.   
zo 108 openstelling 13.00-17.00 
zo 808 openstelling 13.00-17.00 
zo 1508 openstelling 13.00-17.00 
zo 2208 openstelling 13.00-17.00 
zo 2908 openstelling 13.00-17.00 
      
  SEPT.   
do 209 vuur en licht voorbereiding 
vr 309 vuur en licht voorbereiding 
za 409 vuur en licht voorbereiding 
zo 509 vuur en licht schoonmaak 
zo 1209 monumentendag1200-1700 
zo 1909 openstelling 13.00-17.00 
ma 2009 Horen in de Toren smo 
di 2109 Horen in de Toren smo 
woe 2209 Horen in de Toren smo 
ma 2709 Horen in de Toren smo 
di 2809 Horen in de Toren smo 
woe 2909 Horen in de Toren smo 
zo 2609 openstelling 13.00-17.00 



 

 

      
  OCT.   
zo 310 openstelling 13.00-17.00 
woe 610 groepje de Zanger 
zo 1010 openstelling 13.00-17.00 
zo 1710 openstelling 13.00-17.00 
zo 2410 openstelling 13.00-17.00 
zo 3110 openstelling 13.00-17.00 
      
  NOV.   
ma 811 groep CareHouse 
do 1111 groep Kreuze 
zo 1411 openstelling 13.00-17.00 
zo 2111 openstelling 13.00-17.00 
zo 2811 openstelling 13.00-17.00 
  DEC.   
zo 1212 openstelling 13.00-17.00 
vrij 1712 trouwerij Amy 
zo 1912 openstelling 13.00-17.00 
zo 1912 openstelling 17.00-21.00 
 
 
 
 


