
 
 
 
RESTAURATIE KERKTOREN AKKRUM VOLTOOID 
 
Met het opnieuw plaatsen van het gerestaureerde torenkruis en de blinkende vergulde torenhaan 
zijn de deze zomer uitgevoerde restauratiewerkzaamheden aan de kerktoren in Akkrum onlangs 
voltooid. Onder directie van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Friesland heeft Bouwbedrijf 
S.D. van der Vegt BV uit Weidum het volledige exterieur van de kerktoren onder handen 
genomen. Nadat eind augustus een steiger rondom de toren werd geplaatst kon het metsel- en 
voegwerk worden hersteld. Vooral aan de zuid- en westzijde zijn hele grote vlakken uitgehakt en 
opnieuw gevoegd. Vakkundige voegers hebben er voor gezorgd dat tussen het nog bestaande 
voegwerk en het nieuwe gevoegde metselwerk nauwelijks kleurverschil is te ontdekken. 
Het houtwerk van de dakgoten van de toren is hersteld en de goten zijn voorzien van een geheel 
nieuwe zinken bekleding. Daarnaast is het houtwerk van de galmgaten gerestaureerd.  
Schilders hebben het geheel opnieuw geschilderd.  
Omdat het torenuurwerk niet goed meer functioneerde, de wijzerplaten door weer en wind waren 
aangetast en de verlichting van de torenklok defect was, is, door de firma Vellema 
Torenuurwerken BV uit Hallum, ook deze geheel gerestaureerd. Drie nieuwe wijzerplaten zijn 
aangebracht en omdat Akkrum ook aan de westzijde van de toren bebouwing heeft, is aan die 
kant een extra vierde wijzerplaat gemonteerd.  
De eigenaar van de kerktoren en de opdrachtgever van de werkzaamheden is de in 2010 
opgerichte Monumentenstichting Boarnsterhim. Naast geldelijke bijdragen van het Nationaal 
Restauratiefonds en de Gemeente Boarnsterhim is financiële steun ontvangen van het 
Coöperatiefonds van de Rabobank, de PKN gemeente Akkrum en het Klaverbladfonds uit 
Akkrum. De Monumentenstichting Boarnsterhim is zeer erkentelijk voor deze financiële steun. 
Dankzij deze hulp konden meer werkzaamheden worden uitgevoerd dan oorspronkelijk de 
bedoeling was. 
Een tegenvaller was wel dat ook het torenkruis volledig was doorgeroest. In eerste instantie was 
het de bedoeling om het kruis in een later stadium te restaureren maar omwille van de veiligheid 
kon herstel niet worden uitgesteld. Voor de Monumentenstichting Boarnsterhim was dit een 
financiële tegenvaller en resteert er nu nog een tekort in de begroting. Met hulp van enkele 
plaatselijke organisaties is de hoop dat het tekort alsnog aangevuld zal worden.  
 
 


