
Jaarverslag 2021 van de Stichting oude gemaal de Rondehoep 

Evenals in 2020 zijn de activiteiten van de stichting in 2021 beperkt door de maatregelen die werden 

afgekondigd vanwege de Corona pandemie. Op 19 juni was het gemaal stempelpunt van een 

fietstocht. Zo’n 150 deelnemers hebben toen in groepjes van 8 ook een bezoek gebracht aan het 

gemaal dat een aantal malen is opgestart. Op de Open Monumentendagen, 12 en 13 september, 

mocht het gemaal van de gemeente open. Er waren 56 bezoekers. 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestond in 2021 uit: 

-mevr. B. de Buisonjé namens het DB van AGV, lid, vanaf 7 september 

-dhr. W. Jansen, namens B&W van Ouder-Amstel, lid, vanaf 3 mei  

-dhr. J.E.F. Landman, oud medewerker van Waternet, secretaris/penningmeester 

-dhr. A.P.M. Spils, namens het DB van AGV, voorzitter. 

Het bestuur vergaderde eenmaal en wel op 23 augustus. De vergadering stond in het teken van de 

kennismaking met de heren Jansen en Yurisic respectievelijk wethouder en beleidsmedewerker 

cultuur en erfgoed van de gemeente Ouder-Amstel. De jaarstukken over 2020 werden vastgesteld. 

Op 14 oktober hebben de voorzitter en secretaris een kennismakingsbezoek gebracht aan het 

bestuur van Museum Amstelland. De vernieuwde collectie werd bekeken. Op 12 november was er de 

Deelnemersdag van de Nederlandse Gemalenstichting bij het hoogheemraadschap Delfland. Deze 

werd bijgewoond door de secretaris. Op die vergadering nam de secretaris ook afscheid van het 

bestuur van de NGS na 8 jaar bestuurslidmaatschap. 

Vrijwilligers 

Het aantal vrijwilligers bleef 9 personen. In kleine groepjes werd op klussendagen onderhoud aan het 

gemaal en erf gepleegd. De jaarlijkse vrijwilligersdag van de NGS werd gehouden op 8 oktober in het 

Woudagemaal te Lemmer. Deze dag stond in het teken van veiligheid voor bezoekers en vrijwilligers 

van historische gemalen. Van de stichting namen aan deze dag deel de heren Hoogenboom en Spils.  

Werkzaamheden aan het gemaal 
In 2021 werden 7 klussendagen gehouden. De belangrijkste uitgevoerde klussen betroffen het 

vervangen van een gebarsten smeerstift aan de compressor en de vervanging van een aantal kleppen 

in de elektrische compressor. 

J.E.F. Landman, secretaris 

 


