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Actuele stand van zaken verschillende monumenten 
Opmerkingen/ 
speciale acties: 

• Akkrum kerktoren 
Nr. 35935 

Onderhoudstoestand goed; 
* Inspectierapport maart 2021 door Monumentenwacht/ Door SBKGNN is 01-02-2018 PIP2019-2024 € 
166.141,- opgesteld. Voor de aanvraag bij RCE is door SBKGNN (op basis van herbouwwaarde) een 
deelbegroting opgesteld van € 36.853,-. Op 29-08-2018 door RCE SIM2018 beschikking van € 18.427, - 
afgegeven. Door SBKGNN op 17-09-2018 aanvraag SuMo2018 ad. € 127.710,- ingediend. Op 11-12-
2018 van provincie een beschikking van € 63.855,- ontvangen. Voor aanvullende financiering is 
€24.000,- aan fondsen toegezegd. Voor onderhoud resteert tm 2024 nog ca. € 4.200,-   
Op 27-05-2021 is de eindverantwoording SuMo ad. € 127.722,- ingediend bij de provincie en conform de 
aanvraag d.d. 12-08-2021 vastgesteld op € 63.855,-.  
* In de eerste maanden van 2021 zijn de restauratiewerkzaamheden door Bouwbedrijf Swart afgerond. 
Door Vellema is een storing aan de noordklok opgelost, daarnaast zijn er geen werkzaamheden meer 
uitgevoerd. In 2022 staan geen werkzaamheden gepland.  

 

• Akkrum mausoleum 
Nr. 514873 

Onderhoudstoestand goed;  
* Inspectierapport sept. 2020 door Monumentenwacht. Door SBKGNN (op basis van herbouwwaarde) 
maart 2017 SIM2018-2023 € 8.165,- ingediend. Op 29-09-2017 door RCE (max.)subsidie van € 3.645, - 
toegekend. Voor restauratie werkzaamheden is bij de provincie op 14-09-2020 een subsidie (SuMo2020) 
aangevraagd totaal voor € 38.044,-. Op 09-12-2020 van provincie een beschikking van € 19.022,- 
ontvangen. Na aanvang van het werk is de subsidie ambtshalve, conform aanvraag, vastgesteld op € 
19.022,-. Voor aanvullende financiering is €13.000,- aan fondsen toegezegd.   
* In 2019 en 2020 zijn geen werkzaamheden uitgevoerd. In 2021 zijn de restauratie- en 
onderhoudswerkzaamheden door Steenhouwerij De Vries aan gebouw en tombes uitgevoerd. 
Startoverleg op 16-06-2021met Mw. Nanette de Jong RCE, Arnold Heida Steenhouwer De Vries en 
Menno Sikkink SBKG, op 22-09-2021 nieuw overleg met N. de Jong, L. Bok, H. Tolboom, J.A. Heida, A. 
Tissink, H. van  der Lei, K. van der Schaaf, M. Sikkink, W. Pasma, K. de Boer. Op 26 oktober oplevering 
nieuwe dakbedekking en herstel buitenwanden. Op 24-11-2021 overleg opening tombe en plaatsing 
toorts met L. Bok, H. Tolboom, J.A. Heida, W. Pasma, K. de Boer. 
In december is het totale werk gereed gekomen. De totale kosten zijn per heden ca. € 43.900,- Uit het 
budget van SIM en SUMO resteert nog ca. € 2.300,- 
In 2022 blijft SBKGNN de vochthuishouding nog monitoren, daarnaast geen werkzaamheden gepland.  

 

• Aldeboarn kerktoren 
Nr. 35950 

Onderhoudstoestand goed;  
* Inspectierapport maart 2021 door Monumentenwacht / PIP2020-2025 € 79.572, - en SIM zijn opgesteld 
en door SBKGNN op 25-03-19 bij RCE ingeleverd, op 20-08-2019 beschikking SIM2020-2025 € 32.279,- 
/ tot april 2022 ca. € 38.900,- verwerkt 
*In 2021 zijn de zolders schoon gemaakt, daarnaast is enig loodwerk hersteld. Voor 2022 staan geen 
werkzaamheden gepland.  

 
 

• Eagum kerktoren 
Nr. 22880 

Onderhoudstoestand goed;  
* Inspectierapport juni 2021 door Monumentenwacht / Door SBKGNN is d.d. 13-03-2017  PIP2018-2023 
€ 15.361,- en door RCE op 29-08-2017 SIM2017 beschikking € 7.457.- afgegeven / tot april 2022 ca.€ 
23.600,- verwerkt. 
* In 2021 zijn de zolders schoongemaakt, daarnaast zijn geen werkzaamheden uitgevoerd. In het 
voorjaar van 2022 het pleisterwerk van de toren schoon laten maken. Daarnaast staan in het jaar 2022  
geen werkzaamheden gepland  

 

• Idaerd kerktoren 
Nr. 22919 

Onderhoudstoestand goed; 
* Inspectierapport juni 2021 door Monumentenwacht/ PIP2017-2022 € 9.007,- / RCE subsidie € 4.504,- / 
tot april 2022 ca. € 4.200,- verwerkt. / Door SBKG NN augustus 2021 PIP 2023-2028 (€ 25.470,-) met 
aanvraag SIM opgesteld en verzonden (in combinatie met klokkenstoel en urinoir). 
* In 2020 is een luidkabel vervangen. In 2021 zijn de zolders schoongemaakt en is een storing aan 
uurwerk / klokken verholpen.  
* Uit het resterende onderhoudsbudget kan in 2022 buitenschilderwerk worden uitgevoerd. 

 

• Nes klokkenstoel 
Nr. 35942 

Onderhoudstoestand goed;  
* Inspectierapport juni 2021 / Door SBKG NN augustus 2021 PIP 2023-2028 (€ 8.727,-) met aanvraag 
SIM opgesteld en verzonden (in combinatie met urinoir en toren Idaerd).* In het voorjaar van 2020 en 
2021 is het schilderwerk van de klokkenstoel schoongemaakt. Naar aanleiding van zichtbare gaten in 
boei helmdak opdracht gegeven aan Bouwbedrijf Swart dit te herstellen. Na plaatsing steiger blijkt dat de 
achter-constructie flink door rotting is aangetast. Op 28 mei 2021 wordt het werk opgeleverd. Totale 
kosten inclusief schilderwerk € 17.403,- In het voorjaar 2022 het houtwerk weer schoonmaken, 
daarnaast zijn geen werkzaamheden gepland 

 

• Wergea molen 
Nr. 34603 

Onderhoudstoestand goed; 
* Inspectierapport juli 2020 door Monumentenwacht. Voor de SIM periode 2019-2024 is door Van 
Reeuwijk Bouwmeester een nieuw instandhoudingsplan € 63.690,- opgesteld, februari 2018 ingediend. 
Door RCE 29-08-2018 SIM2018 beschikking € 30.000,- afgegeven. Op 17-12-2019 van provincie 
SuMo2019 beschikking van € 9.000,- ontvangen 
* In 2016 is groot onderhoud gepleegd. In 2017, 2018, 2019 en is regulier onderhoudswerk uitgevoerd 
voor een totaal van ruim € 9.000,-. Begin 2021 is voor ca. € 6.000,- onderhoudswerk uitgevoerd aan 
kruilier, vangbalk en hoofdspil. In opdracht van Wetterskip Fryslân is in de loop van 2020 het elektrisch 
van de gemaalinstallatie gemoderniseerd. In de loop van 2021 is onderhoud aan de inlaat en het 
molenerf uitgevoerd. Voor rekening van de Monumentenstichting Boarnsterhim is een walbeschoeiing 
verlengd en het molenerf deels opgehoogd. Mei/juni 2021 stond in het teken van het dichten van de 
lekkage door het molenerf. Uiteindelijk heeft Wetterskip Fryslân het probleem opgespoord en opgelost. 
Conform afspraak in de gebruiksovereenkomst met het Wetterskip zullen de kosten voor groot 
onderhoud aan de waterloop 50/50 worden verdeeld. Voor de genoemde werkzaamheden is door de 
Monumentenstichting Boarnsterhim een bijdrage geleverd groot € 20.000,- Bestuursleden van de 
stichting hebben een inspectieluik boven de vijzel gemaakt en onderhoudswerk uitgevoerd aan houtwerk 
van inlaat en uitschoot. De totale kosten zijn per heden ca. € 36.200,- Uit het budget van SIM en SUMO 
resteert nog ca. € 27.700,- 
In april 2022 staat een “klusdag” door bestuur en  molenaars gepland.  
Het schoonmaken en bijschilderen buitenhoutwerk is verplaatst naar voorjaar 2023.  

  

• Wergea urinoir 
Nr. 514878 

Onderhoudstoestand goed;  
* Inspectierapport juni 2021 door Monumentenwacht / Door SBKG NN augustus 2021 PIP 2023-2028 
(€ 2.342,-) met aanvraag SIM opgesteld en verzonden (in combinatie met klokkenstoel en toren Idaerd). 
* Juni 2015 onderhoudswerk uitgevoerd door Bouwbedrijf De Jong Workum. In 2016 t/m 2021 zijn geen 
werkzaamheden uitgevoerd. In 2022 staan ook geen werkzaamheden gepland. 

 

 

 


