
 
 
 

VERGADERVERSLAG           14 FEBRUARI 2013 - 20.00 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, N.G. Waringa, L. Duits, R. 
Eijzenga   

       Eagum toren: G. Spijkstra, D. van Gorkum 
       Idaerd kerktoren: G. Spijkstra, D. van Gorkum 
       Nes klokkenstoel: Mw. B.D. van Zinderen 
       Wergea Hempenserpoldermolen: S. Mensinga, L. v.d. Meer 
       Wergea urinoir: geen      
 
Punt: 

 

Betreft: Actie: 

1. Opening 

 

Omdat de voorzitter van de Stichting, Piet Vellinga, vanavond verhinderd is, opent 
Kees de Boer de vergadering met een welkom aan de aanwezigen. Hij spreekt 
zijn waardering uit voor de grote opkomst, ondanks het slechte weer en de 
gladheid op de wegen. Omdat er een paar nieuwe gezichten bij zijn, wordt 
begonnen met een voorstelrondje.  

 

2. Mededelingen en ingekomen 

stukken 

 

Mededelingen:  
Een bericht van verhindering is ontvangen van: Piet Vellinga (Monumenten-
stichting  Boarnsterhim), Hr. A. Buwalda (Wetterskip Fryslân). Mevr. van Zinderen 
meldt dat de heer Everaarts niet komt i.v.m. de slechte weersgesteldheid. 
De Boer deelt mee, dat na een eerste jaar van oriëntatie en inventarisatie, vorig 
jaar het eerste grotere project door de stichting is uitgevoerd, namelijk de 
restauratie van de toren in Eagum. Dit jaar en volgende jaren zal de stichting 
verder gaan met de uitvoering van verschillende onderhoudsplannen, waarop 
onder agendapunt 4 nader zal worden ingegaan. 
Verder deelt De Boer mee, dat er momenteel overleg met de gemeenten 
Boarnsterhim, Leeuwarden en Heerenveen wordt gevoerd over de toekomst van 
de stichting en de verdeling van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan de 
stichting. Na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2014 liggen er 4 
monumenten in de gemeente Leeuwarden en 4 in de gemeente Heerenveen. Het 
ziet er naar uit dat de stichting in de huidige vorm (voorlopig) zal blijven bestaan. 
Contractueel is vastgelegd dat de rechtsopvolgers van Boarnsterhim de 
afgesproken jaarlijkse bijdrage moeten overnemen. De verdeling hiervan dient 
door de gemeenten zelf te worden bepaald. 

Ingekomen stukken: Geen 

 
 
 
 
 

3. Verslag vorige vergadering 

 

A. Vaststelling verslag vergadering d.d. 2 februari 2012 
- Verslaglegging akkoord  

B. Afhandeling actiepunten (voor zover niet aan de orde bij de overige 
agendapunten) 

- De stichting heeft bij de gemeente geen informatie over de schoonmaak 
 van het Mausoleum kunnen krijgen. 
- Aan de toren in Idaerd is het buitenschilderwerk uitgevoerd en zijn 
 onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het uurwerk gepleegd. 
 Ook is het uurwerk van een gelijkzetinrichting voorzien, wat door het 
 kerkbestuur is betaald. 
- Het jaarverslag van de Hempenserpoldermolen is op de website van de 
 stichting geplaatst. Over het eventueel aanbrengen van traptreden op 
 de toegangsbrug naar de molen wordt overleg gevoerd met de 
 gemeente. De brug is namelijk eigendom van de gemeente 
 Boarnsterhim en deze is naar onze mening daarom verantwoordelijk 
 voor de veiligheid hiervan.  
- Van De Hollandsche Molen is een basismodel ontvangen voor de RI&E 
 (Risico Inventarisatie en Evaluatie) van de molen. Binnenkort zal een 
 afspraak met de molenaars worden gemaakt voor het opstellen van de 
 inventarisatie en het actieplan.  
- De stichting heeft medewerking verleend aan de fietstocht van de 
 Rabobank op 21 april 2012. De Boer bedankt iedereen die hieraan een 
 bijdrage heeft geleverd. 
- De aanvraag voor de aanleg van een toegangspad naar de molen in het 
 kader van NL Doet is niet gehonoreerd. 
- Van der Berg deelt mee, dat de oude luidklok buiten bij de Terptsjerke 
 “hufter- en diefstalproof” is bevestigd. 
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4. Onderhoud en financiering Aan de hand van de met de uitnodiging meegezonden lijst wordt door 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:Het plan is om in de eerste helft van 2013 de goten 
 te repareren/vervangen en de lekkages in de spits zo veel mogelijk te 
 verhelpen. Ook zal getracht worden het herstellen van de wijzerplaten in 
 het plan mee te nemen. Of er ook iets aan de galmborden gedaan moet 
 en kan worden, zal nader worden onderzocht. 

- Mausoleum Akkrum: Geen opmerkingen. 

- Kerktoren Aldeboarn: De stichting streeft er naar om het 
 restauratieplan dit jaar voor te bereiden en in 2014 uit te voeren, voor 
 zover de financiële middelen dat mogelijk maken. 

- Kerktoren Eagum: De in 2012 uitgevoerde restauratie is naar volle 
 tevredenheid verlopen. Aan het kerkbestuur wordt voorgesteld de 
 hoogste bomen rondom de begraafplaats te kappen, zodat de toren 
 beter zichtbaar wordt boven de bomensingel. Van Gorkum zegt hierover 
 nader overleg met de gemeente te willen plegen en dit dan eventueel in 
 2014 uitvoeren. Hij deelt verder mee, dat het hekwerk bij de 
 begraafplaats in 2014 zal worden opgeknapt. De Boer zegt, dat er 
 binnenkort nader overleg zal zijn met de studentenvereniging 
 Vindicat/Frisia in Groningen over het eventueel opknappen van de 
 herdenkingssteen bij de toren. 

- Kerktoren Idaerd: Van Gorkum deelt mee, dat de provincie een 
 bijdrage in de onderhoudskosten van de kerk heeft toegezegd. 
 Waarschijnlijk geldt dit ook voor de toren, omdat kerk en toren destijds 
 als één project zijn aangemeld. Het kerkbestuur zal dit uitzoeken en de 
 stichting hierover nader informeren. 

- Klokkenstoel Nes: De klokkenstoel zal dit jaar worden geverfd. 
 Getracht zal worden daarbij de windvaan te laten vergulden. 

- Hempenserpoldermolen: Deze molen kan dankzij de beschikbare 
 rijks- en provinciale subsidies goed worden onderhouden. Vorig jaar zijn 
 o.a. 2 van de 4 zeilen vervangen. Binnenkort zal er een nieuw 
 inspectierapport worden gemaakt, aan de hand waarvan een 
 onderhoudsplanning voor de komende jaren kan worden opgesteld. 

- Urinoir Wergea: De stichting probeert met de gemeente afspraken te 
 maken over het schoonhouden van het urinoir door de gemeente, bijv. 
 door de plaatselijke brugwachter. 

- Algemeen: De Boer vraagt de aanwezigen te willen nadenken over 
 mogelijke bronnen in de dorpen ten behoeve van de aanvullende 
 financiering van het in stand houden van de monumenten. 
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5. Individuele monumenten Visie van gebruikers / beheerders / sleutelhouders m.b.t. beheer en onderhoud  

 Akkrum kerktoren Volgens Anne van der Berg loopt één van de torenklokken niet correct. Stichting 

 Akkrum mausoleum Geen bijzonderheden  

 Aldeboarn kerktoren Brandsma meldt dat binnenkort de kapotte lampjes van de wijzerplaten met hulp 
van een “plaatselijke abseiler” zullen worden vervangen 

 
 

 Eagum toren Geen bijzonderheden  

 Idaerd kerktoren Durk van Gorkum deelt mee, dat er plannen zijn voor een “soort Glossy”voor de 
dorpen Reduzum, Friens en Idaerd en dat hierin wellicht ook de 3 kerken zullen 
worden opgenomen. Als hierover meer bekend is, zal hij contact met de stichting 
opnemen i.v.m. de toren in Idaerd.  

 
 
 
Kerkbestuur 

 Nes klokkenstoel Geen bijzonderheden  

 Wergea 

Hempenserpoldermolen 

Lolke van der Meer geeft aan dat de sloot naar de Hempenserpoldermolen wel is 
schoongemaakt, maar niet voldoende diep om er met een schouw of praam naar 
toe te kunnen varen. Hierover zal contact worden opgenomen met het Wetterskip. 
Ook vraagt hij aandacht voor de situatie bij het nieuw geplaatste hekwerk, omdat 
er nog regelmatig jeugd op het molenerf gesignaleerd wordt.  
Mensinga zou graag enkele lichtpunten en wandcontactdozen op de zolders in de 
molen willen hebben. Dit zal in het kader van de RI&E nader worden bekeken. 
Mensinga meldt verder nog het volgende: 
De Fryske Mole heeft de namen van haar molens “verfriest” en vraagt of dit 
misschien ook iets voor onze molen is.  
16 maart is er weer de landelijke actie NL Doet; aanbrengen traptreden op brug 
hiervoor aanmelden? 
17 april de Leeuwarder Molendag, 11 mei de Nationale Molendag, 14 september 
de Friese Molendag aan alle activiteiten zal de Hempenserpoldermolen mee doen 
In 2012 is 191 uren met de molen gedraaid en zijn er 465 bezoekers geweest. 
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 Wergea urinoir Geen bijzonderheden   

6. Diversen De Hempenserpoldermolen is gebouwd in 1863 en bestaat dit jaar dus 150 jaar. 
Alle aanwezigen vinden dat aan dit heugelijke feit wel wat aandacht mag worden 
besteed. Er worden diverse suggesties gedaan, zoals de molen opnemen in een 
wandel- of fietstocht, restaurant De Wâldwei, Wetterskip Fryslân, gemeenten 
Boarnsterhim en Leeuwarden bij het jubileum betrekken, enz. Afgesproken wordt 
dat de molenaars hierover zullen nadenken en er bij het bestuur op terug zullen 
komen. 

 
 
 
 
 
 
Molenaars 

7. Rondvraag Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  

8. Sluiting  
 

De Boer sluit de vergadering 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.  

 

Voor akkoord: 
 
Piet Vellinga        Kees de Boer 
Voorzitter        Secretaris 


