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Onze ondernemingsvereniging jubileert. Vijfenzestig jaar belangen
behartiging en netwerken voor het bedrijfsleven van Alphen aan 
den Rijn en omstreken. We zetten enkele van de belangrijkste 
hoogtepunten door de jaren heen voor je op een rij. In het licht 
van wat er op dat moment in de wereld plaatsvond.

1953

 Oprichting IVN  
 (instituut voor  
 Natuureducatie) 

1955
Aanleg 

Julianabrug

1960 Euromast wordt gebouwd  

1963 John F.  
 Kennedy  
 neer- 
 geschoten

Watersnood-
ramp en 
 oprichting  
van de Delta-
commissie

1965
Oprichting  

Stichting Fiets 

 Invoer  
 anticonceptiepil

1967
Opening 1e  

Zeeman filiaal

1969 Neil Armstrong  
 eerste mens  
 op de maan

1964 Zwammerdam  
 sluit zich aan  
 bij Alphen aan  
 den Rijn

1970
Eerste editie  

Pinkpop

Het is begin jaren vijftig 
van de vorige eeuw 
 wanneer  directeur 
Leen de Graaf van de 
 Alphensche Bank een 
 cruciale opmerking 
maakt. “Jullie betalen 
allemaal  verschillende 
elektriciteitstarieven. Als 
jullie je nu eens aaneen 

boeken gezet, met W. van 
Oordt van de dakpannen
fabriek als voorzitter. J.B. 
Samsom is secretaris en 
Leen de Graaf penning
meester. Het is de geboorte 
van wat later tot de VOA 
zal uitgroeien: de grootste 
lokale ondernemings
vereniging van Nederland.

Kopstukken; onze VOA-voorzitters

W.H. van Oordt 
(1953-1959)

Z.H.M. van Asch – van Wijk 
(1959-1963)

A.H.C. van Wersch 
(1963-1971)

1972 De eerste VIA verschijnt; het periodiek van de  
Vereniging van Industriële Ondernemingen in Alphen en 
Omstreken. Het verenigingsblad – dat zou uitgroeien tot VOA 
Magazine – informeert de leden 44 jaar lang over het reilen 
en zeilen in zakelijk Alphen.

R.H. Samsom 
(1971-1975)

F.H. Nauta 
(1975-1977)

Jean-Pierre Samsom 
(1977-1981)

1974
opening Aarhof

1976 De VOA zet  
 werkervarings- 
 projecten op, in  
 samenwerking  
 met de OMKA  
 en het GAB

1978
Eerste Alphense 
Jaarmarkt in zijn 

huidige vorm
Benzineprijs  

boven 1 gulden

70’er jaren. Tijdens de onttakeling van de Martha Stichting 
maakt de VOA zich sterk om het gebied en opstallen uit handen van 
de gemeente en ‘verkeerde’ projectontwikkelaars te houden. Met 
succes, gezien de huidige toegevoegde waarde van het prachtige 
Park Rijnstroom.

sluiten… een collectief 
 vormen.”  Geïnteresseerd 
kijkt het groepje  industriëlen 
op, het glaasje cognac 
in de hand en de sigaar 
losjes  bungelend tussen de 
 lippen. “Wat zeg je daar, De 
Graaf?” En zo geschiedde 
het. De Industriële Club 
wordt in 1953 officieel in de 
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Begin jaren 80.  
Gebiedsontwikkeling Zegerplas. Een 
(voormalig) wethouder heeft het plan 
om het Zegerplasgebied beschikbaar 
te stellen voor woningbouw. De sport
complexen dienen te verhuizen naar 
de overzijde van het kanaal. Mede 
door  nadrukkelijk verzet vanuit de VOA 
 belandt het plan in de prullenbak.

1989 VOA is mede-initiatiefnemer van de 
vereniging Distripool. Onder Distripool worden 
 initiatieven ontwikkeld op gebied van logistiek en  
voor uiteenlopende zaken gelobbyd en contacten 
gelegd bij verschillende (overheids)organisaties, 
 partners en opleidingen. 

1995 Oprichting SBBA 
De bouwstenen voor 
Stichting Beveiliging 
Bedrijventerreinen Alphen 
aan den Rijn worden gelegd 
in een vereniging van VOA, 
gemeente, brandweer,  politie 
Hollands Midden en KvK. 

2001 Het VOA bestuur 
 regelt namens het bedrijfs-
leven één miljoen gulden 
via het VSB Fonds. T.b.v. 
voorfinanciering van deel 2 
van de N11: het  traject tussen 
 Bodegraven en Alphen. Het zou 
de  voltooiing van de rijksweg 
met 10 jaar versnellen.

1980 Inhuldiging  
 Koningin 
 Beatrix

1981 Oprichting  
 Parkexpressie

1982 Oprichting 
 Het instituut  
 Nationale  
 ombudsman

 Opening  
 Golfclub  
 Zeegersloot

 Gandhi  
 wordt  
 vermoord

1985 Gorbatsjov  
 introduceert  
 Perestrojka

1987
20 van  Alphen 
wordt officieel  

een internationale  
wedstrijd

1988
Nederlands 

Elftal  
wint EK 
Voetbal

 Val  
 Berlijnse  
 Muur

 Eerste  
 Taptoe  
 Alphen

1984 Eerste ver  
 kiezing van de  
 Alphense Onder
 neming van het  
 Jaar. Vanaf  
 1995 volledig   
 georganiseerd  
 onder VOAvlag.

 Organisatie   
 van de eerste   
 bedrijvengolfdag 

Wim v.d. Kooij 
(1981-1982)

Aad Groenendijk 
(1982-1994)

Chiel Jansen 
(1994-1997)

Jan Stoop 
(1997-2000)

Wim van der Ziel 
(2000-2003)

1992 Petra Burgmeijer  
 in dienst bij  
 de VOA

1990
Start aanleg 
van de wijk

Kerk & Zanen

Nelson Mandela  
wordt vrijgelaten

1994
Opening
Archeon

Opening  
N11 (deel  
Leiden - 
 Alphen)

1993
Het Verdrag van  

Maastricht vormt de 
 h uidige EU

World Trade 
 Organisation 

WTO opgericht 

2000
Vuurwerkramp 

 Enschede

Terroristische 
 aanvallen VS
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Sinds 2003 De gemeente start i.s.m. de 
VOA met de revitalisering van bedrijventerrein 
Rijnhaven. Naast een eenmalige ‘upgrading’ van 
de openbare ruimte  wordt ook door een aantal 
bedrijven stevig geïnvesteerd in de eigen opstallen. 

2008 De eerste Go4It 
Beroepen manifestatie. Een 
jaarlijkse, verplichte oefening voor 
alle Alphense VMBO scholieren, 
waarin de VOA sinds het begin 
participeert. De manifestatie is met 
name goed voor bedrijfstakken die 
bij de jeugd niet zo tot de verbeelding spreken.  
Via doeactiviteiten krijgen zij de kans om aan het 
werkzame leven te snuffelen. 

2010 Opening  
containerhaven 
Alpherium. Met een 
overslagcapaciteit van 
200.000 TEU per jaar 
en 60.000 m2 opslag
ruimte wordt deze 

inland terminal tot één van de grootste van 
Nederland gerekend. Vanaf Alpherium vindt 
containertransport over water plaats van  
en naar Rotterdam en Antwerpen. Naast 
ontwikkelaar Van Uden speelt de VOA een 
rol in de belangenbehartiging naar overheden.

2010 Oprichting Bedrijven 
Investerings Zone (BIZ). De BIZ beheert 
gelden voor onder andere centrumpromotie, 
de aanstelling van een centrummanager 
of het ophangen van feestverlichting rond 
de feestdagen. Hiertoe wordt de Stichting 
Verenigde Ondernemingen Centrum (VOC) 
Alphen aan den Rijn opgericht, waarin ook 
de VOA participeert.

2013 VOA en gemeente 
 stellen gezamenlijk 35 
ambitieuze doelen vast in het 
Economisch Actieplan. Het betreft 
hier  onder andere  oprichting van 
werk geversservice puntloketten, 
hogere deelname van Alphense 
bedrijven aan  aanbestedingen, een 
actief centrummanagement, een 
eigentijds retailbeleid,  kantoren  beleid 
en bestrijding van werkloosheid.

2016 Oprichting Economic 
 Development Board Alphen aan den 
Rijn door de gemeente en de VOA. Doel 
van de EBDA is het versterken van het 
ondernemersklimaat en het bevorderen 
van de economische ontwikkelingen 
binnen de gemeente.

2018

Lancering  
eerste VOA 
Jaarboek

Grote VOA 
manfestatie 

tegen Jeugd-
werkloosheid 

in Avifauna

 De Alphense winkeliers-  
 verenigingen sluiten zich voor  
 belangenbehartiging aan  
 bij de VOA

2011
Schietdrama 

Ridderhof

Eerste VOA Boost Your 
Business evenement

Frank Ponsioen 
(2003-2008)

John Vermeer 
(2008-2014)

Eric Carree 
(2014-heden)

2002
Willem  

Alexander en  
Máxima trouwen

Martin Verkerk  
in finale Roland 

Garros

Brand zwembad 
De Thermen

2007
Aanvang  

kredietcrisis Inhuldiging koning  
Willem-Alexander

2014
Opening 

De Baronie

2015
Kraanongeluk  
Julianabrug

2017
Opening Koningin  

Máximabrug
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