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  Opmerkingen / acties: 

 Akkrum kerktoren 
Nr. 35935 

Onderhoudstoestand exterieur goed; interieur matig 
Inspectierapport 2014 door Monumentenwacht / PIP 2012-2017 is afgewezen / 
van het oorspronkelijke herstelplan ad. € 256.597,- is voor een deel van de 
werkzaamheden een PIP 2013-2018 € 46.672, - en BRIM opgesteld en door 
SBKGF ingeleverd op 16-01-12. Op 26-06-2012 door RCE subsidie van € 30.297,- 
toegekend. Goedkeuring d.d. 15-10-12 ontvangen voor 90% bevoorschotting 
subsidie. In 2013 onderhoud exterieur ad. € 65.650,- uitgevoerd. 
In 2014 geen werkzaamheden uitgevoerd, Ook in 2015 staan geen 
werkzaamheden gepland. 

 
Maart 2015 
asverbinding uurwerk 
los / door Vellema 
hersteld.  
 

 Akkrum mausoleum 
Nr. 514873 

Onderhoudstoestand goed;  
Inspectierapport 2010 door Monumentenwacht / PIP 2012-2017 € 5.374,- en BRIM 
zijn opgesteld en ingeleverd door SBKGF. Op 28-06-11 door RCE 
subsidiebeschikking € 3.224,- afgegeven. In 2012 schilderwerk uitgevoerd.  
In 2013 en 2014 geen werkzaamheden uitgevoerd. Ook in 2015 staan geen 
werkzaamheden gepland. 

April 2015 
Klimop op hoge 
bomen achter 
mausoleum is ge-
knipt. Takken worden 
door gemeente 
geïnspecteerd. 

 Aldeboarn kerktoren 
Nr. 35950 

Onderhoudstoestand goed;  
Inspectierapport 2013 door Monumentenwacht / PIP 2013-2018 € 243.151,- en 
BRIM zijn opgesteld en door SBKGF ingeleverd op 16-01-12. Op 28-06-2012 
aanvraag afgewezen. Door SBKGF is op 03-09-2012 bij provincie Fryslân 
aanvraag  “Stimuleringsregeling monumenten 2012” ca. € 173.000,- ingediend. Op 
7 december 2012 hiervoor door Provincie subsidie van max. € 103.891,- 
toegekend.  
Door SBKGF 23-03-2013 BRIM 2013 / PIP 2014-2019 ingediend. Op 15-11-2013 
hiervoor door RCE subsidie van € 15.309,- toegekend. 
In 2014 restauratieplan, opgesteld door en onder directie van SBKGF, uitgevoerd 
door Bouwbedrijf De Jong Workum. Restauratie luidklokken uitgevoerd door 
Vellema Hallum. Verschillende fondsen hebben toegezegd tot een bedrag van € 
42.000,- aan de restauratie bij te dragen. De eindafrekening moet nog worden 
opgesteld. 
In 2015 staan geen werkzaamheden gepland. 

 
Mei 2015 nieuwe 
slingervang door 
Vellema geplaatst 
(garantie).  

 Eagum kerktoren 
Nr. 22880 

Onderhoudstoestand goed;  
Inspectierapport 2011 door Monumentenwacht / PIP 2012-2017 € 99.270,- en 
BRIM zijn opgesteld en ingeleverd door SBKGF; Op 27-06-11 door RCE 
subsidiebeschikking € 64.526,- afgegeven. Op 05-12-2011 door provincie 
aanvullende subsidiebeschikking  € 8.890,- afgegeven.  
Goedkeuring d.d. 13-06-12 ontvangen voor 90% bevoorschotting subsidie. 
Restauratiewerkzaamheden zijn eind 2012 opgeleverd.  
In 2014 zijn geen werkzaamheden uitgevoerd. Ook in 2015 staan geen herstel 
werkzaamheden gepland. Mei 2015 is door AutoClean Akkrum de noordgevel 
schoongemaakt. 

 

 Idaerd kerktoren 
Nr. 22919 

Onderhoudstoestand goed; 
Inspectierapport 2011 door Monumentenwacht / PIP 2011-2016 € 95.057,- / € 
40.445,- en BRIM zijn opgesteld door SBKGF. Op 02-07-10 door RCE 
subsidiebeschikking € 61.787,- / € 26.289,- afgegeven (voor kerk en toren). 
Kerkvoogdij heeft bij provincie 15% aanvullende subsidie aangevraagd en 
toegekend gekregen. Het betreffende bedrag is inmiddels aan de stichting 
uitbetaald. In 2012 onderhoud exterieur ad. Ca. € 10.500,- uitgevoerd. In 2013 en 
2014 geen werkzaamheden uitgevoerd. Ook in 2015 staan geen werkzaamheden 
gepland. Voorbereid wordt om in het laatste uitvoeringsjaar 2016 onderhoudswerk 
uit te voeren. De SBT is gevraagd omschrijving te maken voor de werkzaamheden 
aan torenuurwerk en luidklokken.    

 

 Nes klokkenstoel 
Nr. 35942 

Onderhoudstoestand goed;  
Inspectierapport 2010 door Monumentenwacht / PIP 2013-2018 € 14.018,- en 
BRIM zijn opgesteld door SBKGF ingeleverd op 16-01-12; Op 26-06-2012 door 
RCE subsidie van € 8.411,- toegekend. 
In 2013 geheel geschilderd en windvaan verguld. In 2014 geen werkzaamheden 
uitgevoerd. April 2015 is opdracht gegeven het schilderwerk schoon te maken.  

 
 
 
 
 

 Wergea molen 
Nr. 34603 

Onderhoudstoestand redelijk; 
Inspectierapport 2013 door Monumentenwacht / Op 05-12-2011 door provincie 
aanvullende subsidiebeschikking € 4.781,- afgegeven. Jaarlijkse bijdrage 
Wetterskip € 2.750, -. Door Monumentenwacht nieuwe PIP 2013-2018 opgesteld 
en Brim € 90.945,- ingediend op 16-01-12 bij RCE.  Op 26-06-2012 door RCE 
subsidie van € 30.000,- toegekend. Mon.advies Noord op 06-08-2012 opdracht 
gegeven voor aanvraag in kader van “Stimuleringsregeling monumenten 2012” bij 
provincie Fryslân. Op 04-12-2012 hiervoor door Provincie subsidie van max. € 
24.458,- toegekend. In 2013 en 2014 zijn enkele kleine onderhoudswerkzaam-
heden en is in november 2013 ongediertebestrijding uitgevoerd. Ook in 2015 
zullen de nodige kleine onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. 
Wetterskip Fryslân heeft in 2014 gepoogd de lekkage aan de inlaat te herstellen. 
In 2015 zal door het Wetterskip de uitschoot worden hersteld. In 2016 staat een 
grotere restauratie op het programma. Aan Gijs van Reeuwijk bouwmeester is april 
2015 opdracht gegeven het werk besteksklaar te maken. 

 

 Wergea urinoir 
Nr. 514878 

Onderhoudstoestand matig;  
Inspectierapport 2010 door Monumentenwacht / PIP 2013-2018 € 5.787,- en BRIM 
zijn opgesteld en door SBKGF ingeleverd op 16-01-12. Op 26-06-2012 door RCE 
subsidie van € 3.199,- toegekend. 
Bouwbedrijf S. de Jong Workum 08-12-2014 opdracht gegeven voor uitvoering 
onderhoudswerk begin 2015. Eerste helft juni uitgevoerd. 

 

 


