03 MEI 2016 – 20.45 UUR
ANDRINGAHÛS ALDEBOARN

VERGADERVERSLAG
Aanwezig namens:
Stichtingsbestuur:
Piet Vellinga
Kees de Boer
Jan Galama

Adviseur stichting:
Wigle Pasma

Gebruikers, beheerders, sleutelhouders:
Akkrum kerktoren: C. Oosterhoff, A. van der Berg
Akkrum mausoleum: D van der Meulen
Aldeboarn kerktoren: H. Brandsma, S Bangma, Leo Beekhuizen
Eagum toren: G. Spijkstra
Idaerd kerktoren: G. Spijkstra
Nes klokkenstoel: mevr. B.D. van Zinderen, H. Waringa
Wergea Himpenserpoldermole: S. Mensinga, L. v.d. Meer
Wergea urinoir: geen

Punt:

Betreft:

1. Opening

- Voorafgaand aan het overleg brengen we een bezoek aan de Doelhoftsjerke. In
een enthousiast verhaal vertelt Lykele van der Ven over de geschiedenis van
deze kerk. Aan de orde komen onder andere de oude tufstenen kerk, het verhaal
van Bonifatius en Lykele zijn droom, de scheef gezakte toren, het bijzondere
plafond, de prachtige ramen en het interieur. Na ruim drie kwartier bedankt Piet
Vellinga Lykele van der Ven voor zijn interessante verhaal. Als dank krijgt hij een
kleine attentie.
Met een kop koffie en een stukje oranjekoek beginnen we ons overleg daarna in
het Andringahûs.
Om 20.45 heet Piet Vellinga allen welkom. Ook in het jaar 2015 heeft de
Monumentenstichting Boarnsterhim haar werk goed kunnen doen. Alhoewel de
toekomst, door de nieuwe regelingen met sterk verlaagde rijkssubsidies, toch wel
wat zorgelijk is zijn we tot nu een financieel gezonde stichting. Aan alle bij de
stichting in bezit zijnde objecten hebben we onderhouds- en restauratiewerk
kunnen laten uitvoeren. Alle monumenten staan er nu redelijk tot goed bij.

2. Mededelingen en ingekomen
stukken

Mededelingen:
- Een bericht van verhindering is ontvangen van: D. van Gorkum (Hervormde
Gemeente Reduzum-Idaerd e.o.) en Binne Hartstra, Oane Buwalda Wetterskip
Fryslân.
- Piet Vellinga vertelt dat, in het kader van de Herindeling Fryslân 2018, de
gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel worden
samengevoegd. In dat verband is de Monumentenstichting Boarnsterhim door de
gemeente Leeuwarden gevraagd na te denken over het oprichten van één
monumentenstichting voor het hele nieuwe grondgebied. De Monumentenstichting
Boarnsterhim is van mening dat een vorm van samenwerking op een aantal
vlakken wellicht van nut kan zijn. Het stichtingsbestuur hecht echter heel veel
waarde aan de korte lijnen en het directe contact met de gebruikers. Om die reden
is zij geen voorstander van één grote Monumentenstichting. In een informeel
overleg met de Monumentenstichting Leeuwarderadeel kwam naar voren dat ook
die stichting een soortgelijk standpunt inneemt.
De vergadering steunt het bestuursstandpunt.
Ingekomen stukken:
Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Verslag vorige vergadering

Vaststelling verslag:
Het verslag van de vergadering van 30 april 2015 wordt zonder opmerkingen
goedgekeurd.
Afhandeling actiepunten (voor zover niet aan de orde bij de overige
agendapunten):
Geen bijzonderheden

Actie:

4. Onderhoud en financiering

Van alle objecten, met uitzondering van de Himpenserpoldermole, is door de
Monumentenwacht in november 2015 een nieuw inspectierapport opgesteld. Op
de website www.monumentenstichting.nl zijn deze rapporten in te zien.
In de vergadering wordt het overzicht “Actuele stand van zaken verschillende
monumenten” uitgedeeld. Aan de hand van deze lijst worden alle monumenten
besproken. Hierover wordt nog het volgende opgemerkt en aangevuld:
Kerktoren Akkrum:
In 2013 is binnen de verleende subsidiebeschikking zoveel mogelijk
onderhoud aan de buitenkant van de toren uitgevoerd. Vanaf 2019 kan
er weer nieuwe onderhoudssubsidie worden aangevraagd en
herstelwerk worden uitgevoerd.
Mausoleum Akkrum:
Binnen het in 2017 aflopende instandhoudingsplan zal er nog een keer
schoongemaakt en geschilderd worden.
Kerktoren Aldeboarn:
In 2014 zijn kerktoren, klokken en uurwerken geheel gerestaureerd.
Voor het dagelijkse onderhoud is tot en met 2019 nog ca. € 15.000
beschikbaar.
Toren Eagum:
Het huidige instandhoudingsplan loopt tot en met 2017. Volgend jaar zal
bekeken worden wat er in deze periode nog aan onderhoud moet / kan
worden uitgevoerd.
Kerktoren Idaerd:
Het huidige instandhoudingsplan en de rijkssubsidie voor de kerk en de
toren lopen dit jaar af.
Inmiddels is, voor kerk en toren afzonderlijk, voor de periode 2017-2022
een nieuw instandhoudingsplan opgesteld. Dit plan omvat hoofdzakelijk
restauratie en onderhoud van torenuurwerk en luidklokken. De begroting
is echter vele malen hoger dan de door het Rijk subsidiabel gestelde
kosten. Nadat hiervoor een beschikking is afgegeven zullen fondsen
benaderd moeten worden om de financiering rond te krijgen.
Klokkenstoel Nes:
Binnen het in 2017 aflopende instandhoudingsplan zal er nog een keer
geschilderd worden.
Himpenserpoldermole:
Aan de molen zal deze zomer groot onderhoud worden uitgevoerd.
Onder andere wordt het riet van de kap geheel vervangen en wordt alle
houtwerk aan het gevlucht vernieuwd. Gesproken wordt over de
daarvoor toe te passen houtsoort. De keuze valt op de zeer duurzame
hardhoutsoort “Massaranduba”. Voor de uitneembare windborden zal
een in gewicht lichtere houtsoort worden toegepast.
Urinoir Wergea:
Vorig jaar is onderhoudswerk aan het urinoir uitgevoerd. Lastig blijft het
regelmatig schoonhouden. De gemeente Leeuwarden is gevraagd
hiervoor afspraken met de plaatselijke brugwachter te maken.
Algemeen:
Jan Galama vertelt dat de Monumentenstichting Boarnsterhim vanaf
haar oprichting werkt met een meerjaren begroting die loopt tot en met
2018. In dat jaar eindigen namelijk onze meeste onderhoudsprogramma`s. Ultimo 2015 geeft de begroting in het jaar 2018 een
liquiditeitstekort van ca. € 80.000,-. Om die reden zijn we ook steeds op
zoek naar fondsen die ons financieel kunnen steunen om het dreigende
tekort te verkleinen.

5. Verschillende monumenten

Visie van gebruikers / beheerders / sleutelhouders m.b.t. beheer en onderhoud



Akkrum kerktoren

Anne van der Berg meldt dat in 2016 het kerkgebouw aan de buitenkant geschilderd
zal worden.



Akkrum mausoleum

- Douwe van der Meulen vertelt dat in het mausoleum heel veel pissebedden wonen.
Regelmatig verhuist hij deze met een stoffer en blik naar buiten. Hij probeert de
buitendeur zo vaak mogelijk even open te zetten. Bij een eerstvolgend
onderhoudsplan kan mogelijk een maatregel voor verbetering van de ventilatie
worden opgenomen.



Aldeboarn kerktoren

- In het door het dorp opgestelde “Ljochtplan Aldeboarn” is ook aandacht voor het
aanlichten van de kerktoren. Hâns Brandsma vertelt dat een proef met het binnen
aanlichten van de beide lantaarns geen succes was. Vanaf enige afstand was dit
nagenoeg niet zichtbaar. Pleatslik Belang Aldeboarn doet nog onderzoek naar het
vervangen van de bestaande gloeilampen door zuiniger ledlampen.
- Hâns vertelt dat, nadat de slinger van het uurwerk een aantal malen was
afgebroken, de Fa. Vellema het verenstaal aan de slinger vervangen heeft door een
soort canvas. Sindsdien is de slinger niet weer afgebroken. Ook de slingervanger
doet zijn werk nu naar behoren.



Eagum toren

Geen bijzonderheden



Idaerd kerktoren

- Aan de kerktoren zal deze zomer onderhoudswerk worden uitgevoerd. Bij de
aanbesteding was Bouwbedrijf S.D. van der Vegt de laagste inschrijver. Ook de
ruimte op de begane grond zal in dit plan worden opgeknapt. Geart Spijkstra
vertelt dat de kosten voor het schilderwerk in deze ruimte door de PKN gemeente
Reduzum-Idaerd zal worden gedoneerd.



Nes klokkenstoel

Dicky van Zinderen noemt opnieuw de slechte onderhoudstoestand van enkele
familiegraven op de begraafplaats in Nes. De gemeente Heerenveen is in eerste
instantie de partij die daartoe in actie dient te komen om de eigenaren van de
graven op te sporen en in te lichten. Zij heeft hiervoor bij de gemeente aandacht
gevraagd, maar dat heeft nog geen resultaat opgeleverd.



Wergea
Himpenserpoldermole

- Stef Mensinga vertelt dat de molenaars in 2015 193 uren met de molen hebben
gedraaid en dat er meer dan 600 bezoekers zijn geweest. Het jaarverslag van de
molenaars is op de website van de Monumentenstichting terug te vinden.
- Op 10 april was de molen geopend tijdens de Leeuwarder Molendagen. In de
molen zijn foto`s te bezichtigen van de molens die ooit in en rond Leeuwarden
hebben gedraaid.
- Ook zullen de molenaars tijdens de Nationale en Friese Molendagen op resp. 14
en 15 mei en 12 september de Himpenserpoldermole weer laten draaien.
- Stef Mensinga vraagt het bestuur van de Monumentenstichting ook aandacht te
hebben voor de omgeving van een monument. Voor een molen is, tussen
oprukkende bebouwing of uitdijende beplanting, de plek in het landschap van
levensbelang. Maar ook een monumentale klokkenstoel verdient een passende
omgeving.
- Lolke van der Meer geeft aan dat als de restauratie van de molen afgerond is het
een goed idee zou zijn om dat met een evenement/voorstelling te vieren. Wergea
bezit op dat gebied heel veel talent. Hij noemt de naam van dorpsgenoot Bert
Sinnema die hij hierover al eens heeft geïnformeerd. Mogelijk dat we een
koppeling kunnen maken met Culturele Hoofdstad 2018.



Wergea urinoir

- Kortgeleden is melding gemaakt van een verstopping. De Gemeente
Leeuwarden is gevraagd hier naar te kijken en indien nodig de riolering te
ontstoppen. Het is niet duidelijk of probleem nu is opgelost.



Algemeen

Met uitzondering van het urinoir zijn van alle monumenten nu foldertjes
beschikbaar. Bij Kees zijn van de meeste nog een aantal beschikbaar. Zodra deze
op zijn laten we nieuwe drukken.
Douwe meldt dat van het mausoleum de folders nagenoeg op zijn.
Cor geeft aan dat in de kerk van Akkrum ook foldertjes van de Klokkenstoel Nes
kunnen liggen.
Geart vertelt dat ook de folders van Idaerd op zijn.

7. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Piet Vellinga maakt melding van het project “Hempensermeerpolder in beeld”.
Samen met Staatsbosbeheer heeft de Monumentenstichting Boarnsterhim, met
het opstellen van een startnotitie, het initiatief genomen om de beleving van de
unieke Hempensermeerpolder te vergroten. Drie facetten worden daarbij
onderscheiden; cultuurhistorie, natuur en waterbeheer. Met instanties als
Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Culturele
Hoofdstad 2018, It Fryske Gea, BFVW, Gasterij De Waldwei, Wijkpanel
Zuiderburen, Doarpsbelang Himpens-Tearns, Pleatslik Belang Wergea, Team
Toeristisch Wergea, zijn inmiddels geïnformeerd. Alle betrokkenen zijn enthousiast
over het plan. Op de website van de Monumentenstichting is de laatste versie van
de Startnotitie gepubliceerd. Een volgende stap is het maken van een projectplan,
waarin de verschillende onderdelen van het plan meer zijn uitgewerkt.
De Monumentenstichting wordt daarbij geholpen door Dhr. Piet Dijkstra die op dit
gebied veel kennis van zaken heeft en een groot netwerk bezit.

8. Sluiting

Voorzitter Piet Vellinga sluit de bijeenkomst 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 met eventueel
weer een bezoek aan één van de objecten van de Monumentenstichting.
Bij het verlaten van het Andringahûs werd nog geconstateerd dat de verlichting
knippert van de kleine wijzer aan de westkant van de toren. Kees informeert
Vellema.

Voor akkoord:
Piet Vellinga
Voorzitter

Kees de Boer
Secretaris

Kees

