
   

 

Gemaal De Lynden officieel geopend 

Ralph de Vries, gedeputeerde duurzaamheid, bestuur en culturele infrastructuur in de provincie 

Noord-Holland, opende vandaag een van de meeste markante gebouwen in zijn provincie. Gemaal 

De Lynden, een bijzonder rijksmonument uit 1847 onder de rook van Amsterdam, werd de 

afgelopen jaren volledig gerestaureerd. Vandaag kon gevierd worden dat het voormalige ketelhuis 

en het pompgebouw in ere zijn hersteld.  

 

BOEi werd in 2012 eigenaar van het gemaal De Lynden. Dankzij subsidie van de provincie Noord-

Holland en een bijdrage van de BankGiro Loterij konden het voormalige ketelhuis en het 

pompgebouw volledig worden gerestaureerd. En met succes: vandaag maakte de gemeente 

Haarlemmermeer bekend dat het Gemaal De Lynden nomineert als Monument van het Jaar. Met 

de verkiezing van het Monument van het Jaar wil de gemeente Haarlemmermeer de aandacht 

vestigen op het bijzondere en diverse culturele erfgoed. Het thema van de verkiezing sluit aan bij 

dat van de landelijke Open Monumentendag: ‘Kunst en Ambacht’. De prijsuitreiking vindt plaats 

op 12 september. 

 

Het ketelhuis van het Gemaal heeft sinds enkele maanden reeds een nieuwe bestemming: 

restaurant Bij Qunis ontvangt haar gasten op deze unieke locatie. Gezien deze nieuwe 

bestemming werd als openingshandeling een specifiek groentegerecht van Bij Qunis aan de 

gedeputeerde uitgereikt. De heer De Vries kreeg de eer om als eerste het gerecht te proeven en 

keurde het goed. “Een mooie start voor de nieuwe toekomst van het gemaal’, aldus 

gedeputeerde De Vries.   

 

Directeur Arno Boon kan terugkijken op een succesvol project: “Dit is precies waar BOEi voor 

staat: zonder ingrijpen zou een waardevol stuk historie roemloos zijn verdwenen. In plaats 

daarvan hebben we nu een prachtig gebouw veilig kunnen stellen voor de komende generaties”.  

 

BOEi herbestemt zowel industrieel erfgoed, als ook agrarisch erfgoed en religieus erfgoed. De 

organisatie richt zich op het ontsluiten van Nederlands erfgoed voor burgers en het ontsluiten en 

doorgeven van haar verhalen aan navolgende generaties in Nederland. Dit door cultureel erfgoed 

te  restaureren en te herbestemmen, met veel oog voor authenticiteit, duurzaamheid, kwaliteit en 

innovatie. 
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http://www.boei.nl/agrarisch-erfgoed
http://www.boei.nl/religieus-erfgoed
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Over BOEi 

BOEi is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met herbestemmen van industrieel erfgoed, 

religieus erfgoed en agrarisch erfgoed. Zij doet dit vanuit verschillende invalshoeken: als 

investeerder, als ontwikkelaar maar ook als adviseur. Het kan gaan om alle soorten gebouwen: 

van watertoren tot scheepswerf, van klooster tot herenboerderij. BOEi onderzoekt de 

haalbaarheid van herbestemming, voorkomt verval, restaureert, zoekt een passende functie en 

begeleidt nieuwe gebruikers, zodat het gebouw of complex behouden blijft. Zie ook www.BOEi.nl 

voor onze missie, projecten en aandeelhouders. 

 

Projecten van BOEi worden mede mogelijk gemaakt door:  
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