RESTAURATIE 2017 - 2018
De kerktoren van Eagum
Na een deskundigen inspectie van de buitengevels van
de kerktoren van Eagum is geconstateerd dat, ten
gevolge van de door de jaren heen opgebouwde vele
verflagen, een afsluitend schildersysteem is ontstaan die
verhindert dat in de buitenmuren opgeslagen vocht kan
verdampen. De vochtophoping in de buitenmuren zorgt
er voor dat de bestaande verflaag als het ware naar
buiten wordt gedrukt, waardoor blaarvorming ontstaat en
uiteindelijk afschilvering van de verflaag.
De enige methode van herstel is alle gevels geheel te
restaureren door het onder hoge druk afstralen van de
bestaande verflaag, de buitenmuren laten drogen, het
stukadoorswerk herstellen en de buitenmuren weer
schilderen met een dampdoorlatende verf.
De kosten van deze werkzaamheden overstijgen in hoge
mate onze daarvoor opgestelde begroting.
Deze constatering is dan ook een zware financiële
tegenvaller voor onze stichting.

Om de noodzakelijke restauratie toch uit te kunnen voeren is het de bedoeling om het werk in twee
fasen op te splitsen. Het eerste deel van het werk is het plaatsen van een steiger en het verwijderen
van de bestaande verflagen. Het tweede deel van de werkzaamheden is het herstel van het
stukadoorswerk en het opnieuw schilderen van de toren.
Door de eerste fase in de herfst van dit jaar uit te voeren en de tweede fase in het late voorjaar / de
zomer van 2018 krijgt het metselwerk van de toren in de wintermaanden en het vroege voorjaar de tijd
om te drogen. Het eerste deel van het werk kan uit reeds ontvangen subsidies en eigen middelen
worden gefinancierd, voor het tweede deel is er dan de tijd en de mogelijkheid om via fondsen en
acties de benodigde resterende middelen te verwerven.
Op basis van het in 2011 opgestelde Periodiek Instandhoudings Plan (PIP) zijn bij de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed en bij de Provincie Friesland subsidieaanvragen ingediend. Voor twee
aanvragen is een subsidie toegekend.
Verschillende onderhoudswerkzaamheden zijn in de periode 2011-2016 inmiddels uitgevoerd.
Voor de nu uit te voeren gevelrestauratie is aan de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Noord
Nederland gevraagd het werk voor te bereiden en te begeleiden. Naar aanleiding van dit verzoek is
aan Schilders- & Afwerkingsbedrijf De Vries Dokkum verzocht een voorstel met prijsopgaaf (Bijlage
1B) samen te stellen. Het specialistisch bedrijf Remmers Bouwchemie BV Hoogeveen heeft daarop de
buitengevels van de kerktoren geïnspecteerd en haar bevindingen met een hersteladvies in het
rapport d.d. 26 juni 2017 beschreven.
De restauratiekosten voor de buitengevels zijn, samen met de advieskosten voor de SBKGNN,
opgenomen in de “BEGROTING en DEKKING”.
Indien opdracht wordt gegeven tot de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden zal de
Monumentenstichting Boarnsterhim middels een eigen bijdrage het werk mede financieren. Naast
deze eigen inspanningsverplichting resteert nog een substantieel tekort en hopen we op bijdragen van
verschillende fondsen zoals in de “BEGROTING en DEKKING” is opgenomen.

