
 
 
 

VERGADERVERSLAG           30 APRIL 2015 – 20.45 UUR 

        LANTEARNE AKKRUM 
Aanwezig namens: 
 
Stichtingsbestuur: Adviseur stichting: Gebruikers, beheerders, sleutelhouders: 
Kees de Boer  Wigle Pasma  Akkrum kerktoren: C. Oosterhoff, A. van der Berg 
Jan Galama     Akkrum mausoleum: D van der Meulen 
      Aldeboarn kerktoren: H. Brandsma, L. Duits   
      Eagum toren: G. Spijkstra, D. van Gorkum 
      Idaerd kerktoren: G. Spijkstra, D. van Gorkum 
      Nes klokkenstoel: mevr. B.D. van Zinderen, H. Waringa 
      Wergea Himpenserpoldermole: S. Mensinga, L. v.d. Meer   
      Wergea urinoir: geen      
 
Punt: 
 

Betreft: Actie: 

1. Opening 

 

-    Voorafgaand aan dit jaarlijkse overleg wordt om 19.30 uur een bezoek 
gebracht aan Coopersburg en het Mausoleum. In de regentenkamer van 
Coopersburg vertelt mevr. A. Siesling van Akkrum Ald en Nij over het leven van 
de in Akkrum geboren Folkert Kuipers, die in de Verenigde Staten als Frank 
Cooper een zeer succesvol zakenman was en in 1901 Coopersburg stichtte. 
Daarna wordt de deur van het toch altijd wat geheimzinnige mausoleum geopend 
met daarin de marmeren tombe van Frank Cooper en zijn vrouw Antoinetta de 
Graaff. Kees de Boer bedankt mevr. Siesling voor haar interessante verhaal over 
de geschiedenis van Coopersburg en overhandigt haar een kleine attentie. 
-    Om 20.45 heet Kees de Boer in de Lantearne allen welkom. Hij vervangt Piet 
Vellinga als voorzitter, omdat deze herstellende is van een lichte tia en nog niet bij 
dit overleg aanwezig kan zijn. De Boer legt uit dat deze bijeenkomst dit jaar wat 
later in de tijd is dan voorgaande jaren. De reden is dat de stichting wel eens wat 
van haar objecten wilde laten zien, maar dat dan wel bij daglicht moest gebeuren. 
-    Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op het jaar 2014. Dankzij flinke 
bijdragen van de provincie Fryslân, de voormalige gemeente Boarnsterhim en 
diverse fondsen kon het restauratieplan van de kerktoren in Aldeboarn binnen het 
budget volledig worden uitgevoerd. 
-    Hoewel alle objecten van de stichting er nu redelijk tot goed bijstaan heeft het 
bestuur toch enige zorg over de toekomst. Na de nu nog lopende subsidie-
beschikkingen zullen de rijkssubsidies ten gevolge van de gewijzigde regeling 
aanzienlijk teruglopen. In de nieuwe regeling wordt de rijkssubsidie berekend op 
basis van de herbouwwaarde van het object in plaats van de werkelijke 
onderhoudskosten. Vooral voor de onderhoudsgevoelige objecten, zoals de 
kerktoren in Aldeboarn, zal de rijkssubsidie niet voldoende zijn om het 
noodzakelijke onderhoud uit te voeren. Er zal dan geprobeerd moeten worden om 
via andere bronnen gelden binnen te halen om de objecten in goede staat te 
houden. 
 

 

2. Mededelingen en ingekomen 
stukken 
 

Mededelingen:  
-    Een bericht van verhindering is ontvangen van: N.G. Waringa Aldeboarn, 
Pleatslik Belang Wergea en Wetterskip Fryslân. 
-    Mevr. Van Zinderen deelt mee dat J. Everaarts niet meer in het bestuur van de 
begrafenisvereniging zit en is opgevolgd door B. Sieperda. 
Ingekomen stukken:  
Er zijn geen ingekomen stukken.  
 

 
 
 
 

3. Verslag vorige vergadering 
 

Vaststelling verslag:  
Het verslag van de vergadering van 20 februari 2014 wordt zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 
Afhandeling actiepunten (voor zover niet aan de orde bij de overige 
agendapunten): 
De monumentenstichting probeert het uitdiepen van de vaart naar de 
Himpenserpoldermole in groter verband op te pakken. Het idee van het bestuur is 
om de vaart rondom de hele Himpensermarpolder weer bevaarbaar te maken, 
zodat bijvoorbeeld met pramen een rondvaart rondom de polder gemaakt kan 
worden en de molen en het restaurant over het water bereikbaar zijn. Om zoveel 
mogelijk belanghebbende partijen hierbij te betrekken zal de stichting hiervoor 
een projectplan opstellen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Onderhoud en financiering Aan de hand van de met de uitnodiging meegezonden lijst wordt door Kees de 
Boer de actuele stand van zaken van de verschillende monumenten doorgenomen 
en waar nodig toegelicht. Hierover wordt nog het volgende opgemerkt en 
aangevuld: 

- Kerktoren Akkrum:  
In 2013 is binnen de verleende subsidiebeschikking zoveel mogelijk 
onderhoud aan de buitenkant van de toren uitgevoerd. Vanaf 2019 kan 
er weer nieuwe onderhoudssubsidie worden aangevraagd. 

- Mausoleum Akkrum:  
Binnen het in 2017 aflopende instandhoudingsplan zal er de komende 
jaren nog een keer schoongemaakt en geschilderd worden. 

- Kerktoren Aldeboarn: 
In 2014 zijn kerktoren, klokken en uurwerken geheel gerestaureerd. 
Voor het dagelijkse onderhoud is tot en met 2019 nog ca. € 15.000 
rijkssubsidie beschikbaar. 

- Toren Eagum: 
De stichting heeft aan een schoonmaakbedrijf opdracht gegeven voor 
het schoonmaken van de toren en met name de groene aanslag op de 
noordgevel. Het huidige instandhoudingsplan loopt tot en met 2017. De 
komende jaren zal bekeken worden wat er in deze periode nog aan 
onderhoud moet worden uitgevoerd. 

- Kerktoren Idaerd: 
Het huidige instandhoudingsplan en de rijkssubsidie voor de kerk en de 
toren  lopen in 2016 af.  In 2016 zal een nieuw instandhoudingsplan 
voor de periode 2017-2022 moeten worden opgesteld, nu waarschijnlijk 
voor de kerk en de toren elk afzonderlijk. Mede naar aanleiding van de 
rapportage van Siep van Lingen over de bevindingen van Toine 
Daelmans Luidklokken en Torenuurwerken wil de stichting de nog 
beschikbare subsidie benutten om in 2016 het noodzakelijke onderhoud 
uit te voeren aan de binnenkant van de toren en het torenuurwerk. 
Inmiddels is de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk gevraagd 
een bestek voor het onderhoud aan het uurwerk te maken. 

- Klokkenstoel Nes: 
De stichting heeft aan een schoonmaakbedrijf opdracht gegeven voor 
het schoonmaken van de gehele klokkenstoel. Binnen het in 2017 
aflopende instandhoudingsplan zal er de komende jaren nog een keer 
geschilderd worden. 

- Himpenserpoldermole: 
Hoewel de molen er zo op het oog wel redelijk bij staat, is deze wel weer 
aan een grote onderhoudsbeurt toe. Dankzij een extra provinciale 
subsidie zijn hiervoor ook middelen beschikbaar. Het bestuur is van plan 
om dit werk in 2015 voor te bereiden en in 2016 uit te voeren. 
Bouwmeester Gijs van Reeuwijk uit Arum is gevraagd hiervoor een 
bestek te maken en een aanbesteding te houden. 
Van Reeuwijk is in opdracht van Wetterskip Fryslân ook bezig met een 
nader onderzoek en advies over de lekkage van de uitschoot. Het is de 
bedoeling van het Wetterskip om dit probleem dit jaar nog op te lossen. 
In samenwerking met  Wetterskip Fryslân is een Risico Inventarisatie en 
Evaluatie (RI&E) voor de molen opgesteld, waarin alle mogelijke risico’s 
voor de mensen van het Wetterskip, de molenaars en de bezoekers van 
de molen in kaart zijn gebracht. Er zal nu een plan van aanpak worden 
opgesteld, waarin de te nemen maatregelen en prioriteiten worden 
aangegeven. 

- Urinoir Wergea: 
De stichting heeft aan een aannemersbedrijf opdracht gegeven om in de 
eerste helft van 2015 het nodige onderhoud uit te voeren. Met de 
gemeente Leeuwarden is de afspraak gemaakt dat de plaatselijke 
brugwachter het urinoir in de zomermaanden zal schoonhouden.  

- Algemeen: 
Kees de Boer deelt mee, dat met Vellema Torenuurwerken uit Hallum 
een contract is afgesloten voor het één keer per jaar controleren en 
uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud aan de klokken en 
uurwerken in de 4 torens.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Verschillende monumenten Visie van gebruikers / beheerders / sleutelhouders m.b.t. beheer en onderhoud 
 

 

 Akkrum kerktoren Geen bijzonderheden 
 

 

 Akkrum mausoleum Geen bijzonderheden 
 

 

 Aldeboarn kerktoren -    Hâns Brandsma zal een lichtpunt in de uurwerkkast aanbrengen. 
-   Pleatslik Belang Aldeboarn is bezig met het vernieuwen van de verlichting van 
de toren. 
-    Leen Duits spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop de 
Monumentenstichting de restauratie van de toren heeft voorbereid en uitgevoerd. 
 

Brandsma 
 

 Eagum toren Geert Spijkstra meldt dat het toegangshek van de begraafplaats door het 
kerkbestuur is vernieuwd. 
 

 

 Idaerd kerktoren -   Durk van Gorkum deelt mee, dat het kerkbestuur geen plannen heeft om binnen 
het lopende instandhoudingsplan tot en met 2016 onderhoudswerk aan de kerk uit 
te voeren. De nog beschikbare rijkssubsidie wordt benut voor het uitvoeren van 
onderhoud aan het kerkorgel. 

 
 
 
 
Mon.Stichting 



- Verder merkt Van Gorkum op dat de begane grond in de toren er slordig uitziet 
en hij zou graag zien dat deze ruimte eens een opknapbeurt zou krijgen. Indien 
nodig is het kerkbestuur bereid om hiervoor een financiële bijdrage te leveren.  
- Spijkstra en Van Gorkum adviseren de monumentenstichting om een vrijwilliger 
te zoeken voor de controle en klein onderhoud van de klokken en uurwerken in de 
torens van Idaerd en Eagum. Het bestuur vindt dit een goed voorstel en zal 
hiervoor de heer Siep van Lingen uit Reduzum benaderen. 
 

 
 
Mon.Stichting 
 
 
 

 Nes klokkenstoel Mevr. Van Zinderen maakt zich zorgen over de slechte onderhoudstoestand van 
enkele familiegraven op de begraafplaats in Nes. Zij heeft hiervoor ook aandacht 
gevraagd van de gemeente Heerenveen, maar dat heeft geen resultaat 
opgeleverd.  
 

 

 Wergea 
Himpenserpoldermole 

- Stef Mensinga vertelt dat het jaarverslag 2014 van de molenaars inmiddels is 
opgesteld. In 2014 is 189 uren met de molen gedraaid en zijn er 508 bezoekers 
geweest. Het verslag zal op de website van de Monumentenstichting worden 
gepubliceerd.  
- Verder vraagt Mensinga of het mogelijk is om een maaimachine voor het molenerf 
aan te schaffen. Hij neemt tot nu toe steeds zijn eigen machine mee, maar een 
machine in de molen zou wel wenselijk zijn. Het bestuur zegt toe hier bij de 
molenaars op terug te zullen komen. 
- De molenaars zullen tijdens de Nationale Molendagen op 9 en 10 mei de 
Himpenserpoldermole weer laten draaien. 
 

Mon. Stichting 
 
 
 
Mon. Stichting 

 Wergea urinoir Geen bijzonderheden.  
 

 

7. Rondvraag Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 

 

8. Sluiting  
 

Voorzitter Kees de Boer sluit de bijeenkomst om ca. 22.15 uur met dank aan 
iedereen voor de inbreng en de plezierige en enthousiaste medewerking. Volgend 
jaar zal opnieuw een gezamenlijk overleg worden georganiseerd met eventueel 
weer een bezoek aan één van de objecten van de Monumentenstichting. 
 

 

Voor akkoord: 
 
Piet Vellinga        Kees de Boer 
Voorzitter        Secretaris 


