29 AUGUSTUS 2019 – 19.00 UUR
HIMPENSERPOLDERMOLE/ “DE WÂLDWEI” WERGEA

VERGADERVERSLAG
Aanwezig namens:
Stichtingsbestuur:
Piet Vellinga
Kees de Boer

Adviseur stichting: Gebruikers, beheerders, sleutelhouders:
Wigle Pasma
Akkrum kerktoren: geen vertegenwoordiging
Akkrum mausoleum: D. van der Meulen
Aldeboarn kerktoren: H. Brandsma
Eagum toren: G. Spijkstra, S. van Lingen
Idaerd kerktoren: G. Spijkstra, S. van Lingen
Nes klokkenstoel: geen vertegenwoordiging
Wergea Himpenserpoldermole: S. Mensinga, L. v.d. Meer
Wergea urinoir: geen vertegenwoordiging

Punt:

Betreft:

19.00 uur
Ontvangst in de
“Himpenserpoldermole”

De beide molenaars Stef Mensinga en Lolke van der Meer ontvangen ons met
een draaiende molen.
Na een eerste welkom van Piet Vellinga houden beide een enthousiast verhaal.
De één over de bijzondere functie en werking van de molen en de ander over de
bijzondere flora en fauna van de achterliggende polder.
Opvallend is dat de molepôle vol zit met heel veel muizegangen.
Tegen achten wandelen we via de polder langs de kruidenrijke bloemen van
Claudy Jongstra naar het restaurant.

20.00 uur
Koffie in “Gasterij de Wâldwei”
met een presentatie over het
plan “Hempensermeerpolder in
beeld”

In “Gasterij De Wâldwei” staan de gastvrouwen ons al op te wachten met koffie en
een stukje oranjekoek. Het projectiescherm is al opgesteld voor een presentatie
over het plan “Hempensermeerpolder in beeld”.
Kees de Boer heeft een PowerPointpresentatie gemaakt over het plan en de
stand van zaken op dit moment.
In 2015 zijn de eerste plannen bedacht en nu, 4 jaar later, zijn de resultaten al
goed zichtbaar. De molen en het restaurant zijn weer via het water bereikbaar. Er
zijn steigers geplaatst zodat je daar goed kunt aanleggen en bij het restaurant is
een haventje gegraven. Met verschillende verhalen in de krant en reportages op
radio en televisie is ook de bekendheid van het gebied flink vergroot.
Jammer genoeg is het geluid van de presentatie niet op de beamer aangesloten
zodat de opgenomen filmpjes niet goed tot hun recht komen.
Op korte termijn is het nog de bedoeling om het wandelpad langs de polder te
verbeteren, informatieborden te plaatsen en brochures te maken. Daarnaast
wordt nog gewerkt aan een informatieve website over de droogmakerij en een
game-app om je kennis over het gebied te testen en daarmee te vergroten.
Op langere termijn is de hoop dat ook de tweede fase van het plan langs de
westelijke ringvaart nog uitgevoerd kan worden.

20.30 uur Overleg
1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen
stukken

Na de presentatie van Kees de Boer heet Piet Vellinga ons nogmaals welkom op
dit jaarlijkse overleg met de gebruikers van de Rijksmonumenten van onze
stichting. Geconstateerd kan worden dat de belangstelling vandaag niet zo groot
is. Daarnaast is het jammer dat, op een enkeling na, ook geen bericht van
verhindering wordt gestuurd. We moeten als bestuur nog eens nadenken hoe we
wel contact met de gebruikers kunnen onderhouden.
Volgend jaar jubileert de stichting met het 2e lustrum. Mogelijk vinden we met een
eventuele viering dan wel een aanknopingspunt.
Mededelingen:
- Een bericht van verhindering is ervan: Namle Gerrit Waringa, de Boarnster heeft
het druk met de voorbereidingen van de Gondelvaart welke morgenavond plaats
vindt. Daarnaast is verhinderd onze penningmeester Jan Galama.
Niet gereageerd op onze uitnodiging hebben de kerkbesturen van Akkrum en
Aldeboarn, de begrafenisvereniging Akkrum-Nes en Perspectief Wergea.
Ingekomen stukken:
Als ingekomen stuk wordt behandeld het nieuwe beleidsdocument 2019-2024 welke
de Monumentenstichting dit jaar heeft opgesteld. De opzet van het document is in
hoofdzaak gelijk gebleven. Een verschil is dat een bereidheid tot verruiming van het
werkveld wordt geformuleerd, door ook de omgeving van de objecten op te nemen.
Dit met de beperking dat dit voor het monument wel van belang en financieel beperkt
moet zijn.

Actie:

3. Verslag vorige vergadering

4. Onderhoud en financiering

5. Verschillende monumenten

Vaststelling verslag:
Het verslag van de vergadering van 10 oktober 2018 wordt onveranderd
goedgekeurd.
Afhandeling actiepunten (voor zover niet aan de orde bij de overige
agendapunten):
Niet bekend is of de Kerkvoogdij van Akkrum nog contact heeft gehad
met SBKGNN betreffende de scheur tussen kerk en toren.
Stef Mensinga vraagt of er al duidelijkheid is wanneer Wetterskip
Fryslân in de molen aan de gang gaat. De verwachting is dat met het
werk eerdaags wordt begonnen. Kees zal nog eens informeren.
Het overzicht “Actuele stand van zaken verschillende monumenten” is met de
uitnodiging voor deze vergadering meegezonden naar de deelnemers. Aan de
hand van deze lijst wordt uitleg gegeven hoe alle monumenten er nu bij staan.
Hierover wordt nog het volgende aangevuld en opgemerkt:
Kerktoren Akkrum:
De SUMO2018 aanvraag voor restauratie van het dak is gehonoreerd.
Het werk moet binnen een jaar beginnen en binnen 2 jaar zijn afgerond.
De bedoeling is om in het voorjaar 2020 dit werk uit te voeren.
Mausoleum Akkrum:
Omdat de restauratiekosten van dakbedekking en natuursteen flink
hoger zijn dan berekend in het instandhoudingsplan, willen we een
beroep doen op een provinciale restauratie subsidie (SUMO). Hier en
daar zitten er echter nog wel enkele haken en ogen en is het de vraag of
dat lukt. De aanvraag zal dit jaar mogelijk niet op tijd zijn, dan wellicht
volgend jaar. Een uitvoering van het werk zal dan in 2021 zijn.
Kerktoren Aldeboarn:
Het feit dat het steeds lastiger is om onderhoud te financieren komt ook
zeker naar voren bij de toren van Aldeboarn. Het is inmiddels 5 jaar
geleden dat de toren is geschilderd en is het dit jaar beslist noodzakelijk
dat opnieuw te doen. Uit het onderhoudsprogramma wat dit jaar afloopt
is het niet mogelijk dat te bekostigen. We doen dan ook een beroep op
het nieuwe budget voor de jaren 2020-2025, waarvoor we overigens
nog geen beschikking hebben. Daarnaast doen we een beroep op onze
eigen reserve.
Aanstaande maandag start de steigerbouwer met de werkzaamheden.
Samen met het schilderwerk zal de klus ongeveer 6 weken in beslag
nemen.
Toren Eagum:
Geen aanvullende bijzonderheden
Kerktoren Idaerd:
Vorige week donderdag is de restauratie van de luidklokken opgeleverd.
De scheuren in de kleine klok zijn hersteld en in plaats van aan een
stalen krukas hangt deze nu weer aan een oorspronkelijke rechte
houten luidas. De mogelijkheid om deze klok ook elektrisch te luiden is
voor de Monumentenstichting geen noodzaak. Ook het kerkbestuur
heeft deze behoefte niet. De klok kan vanaf de begane grond handmatig
worden geluid, waarbij er op gelet moet worden dat de klok niet te hoog
wordt opgetrokken. Om die reden is een markering in het luidtouw
aangebracht welke niet hoger dan het gat in de zolder getrokken mag
worden. Siep van Lingen communiceert deze beperking ook met koster
en klokluiders van Idaerd.
Opdracht gegeven voor het plaatsen en aansluiten van een nieuwe
digitale schakelklok.
Klokkenstoel Nes:
Geen aanvullende bijzonderheden
Himpenserpoldermole:
Het door het Wetterskip Fryslân uit te voeren onderhoudswerk aan de
inlaat en de elektrische installaties is nog niet uitgevoerd. Waarschijnlijk
deze herfst. In het kader van de veiligheid hebben we zelf op een klus
dag dit voorjaar al wel verschillende werkjes uitgevoerd.
Urinoir Wergea:
Geen aanvullende bijzonderheden
Visie van gebruikers/ beheerders/ sleutelhouders m.b.t. beheer en onderhoud:

•

Akkrum kerktoren

- Geen bijzonderheden

•

Akkrum mausoleum

Douwe van der Meulen heeft van de gemeente vernomen dat ook de beide (zieke)
kastanjebomen naast het mausoleum gerooid zullen worden. Daarnaast vertelt hij
dit jaar regelmatig de deur open heeft gezet en dat, mede als gevolg van een droge
zomer, de muren flink gedroogd zijn. De kristalzouten op de muren heeft hij voor
een groot deel verwijderd. Hij zal binnen nog een keer schoonmaken om
Amerikaanse familieleden van Cooper die medio september een bezoek brengen
aan het mausoleum goed te kunnen ontvangen.

•

Aldeboarn kerktoren

Hâns Brandsma merkt op dat dit weekend de Gondelvaart in Aldeboarn wordt
gehouden. Dit betekent dat het parkeerterrein voor de kerk bezet zal zijn. In de

Klaas Dirk

Kees

Siep

vergadering informeert Kees hiernaar bij Oranje Nationaal en besloten wordt de
steigerbouwer pas dinsdag te laten beginnen.
Hâns vertelt nog dat de verlichting die de toren aanstraalt, ten gevolge van een
kortsluiting, deels buiten werking is. Zij zorgen voor herstel.
•

Eagum toren

- Geen bijzonderheden

•

Idaerd kerktoren

Op de aanwezige bestaande schakelklok staat nog geen spanning, zodat nog niet
dagelijks geluid kan worden. Zodra de nieuwe digitale klok is aangesloten zal het
probleem opgelost zijn.
Siep van Lingen meldt nog dat hij twee kapotte lampen in de toren heeft vervangen.
Met de wijzigingen in de elektrische installatie zal het aanwezige installatieschema
ook aangepast moeten worden. Vellema Torenuurwerken zal hierop gewezen
worden.

•

Nes klokkenstoel

- Geen bijzonderheden

•

Wergea
Himpenserpoldermole

Stef Mensinga vertelt dat in 2018 de molen 197 draaiuren telde, waarvan 163
belast en 34 onbelast.

•

Wergea urinoir

- Geen bijzonderheden

7. Rondvraag

Geen

8. Sluiting

Piet Vellinga sluit de bijeenkomst om ca. 22.15 uur met dank aan iedereen voor de
inbreng en de plezierige en enthousiaste medewerking.

Voor akkoord:
Piet Vellinga
Voorzitter

Kees de Boer
Secretaris

Kees

