Monumentenstichting Boarnsterhim
Actuele stand van zaken verschillende monumenten
 Akkrum kerktoren
Nr. 35935

 Akkrum mausoleum
Nr. 514873

 Aldeboarn kerktoren
Nr. 35950

 Eagum kerktoren
Nr. 22880

 Idaerd kerktoren
Nr. 22919

 Nes klokkenstoel
Nr. 35942

 Wergea molen
Nr. 34603

 Wergea urinoir
Nr. 514878

Onderhoudstoestand exterieur goed; interieur matig
Inspectierapport nov. 2015 door Monumentenwacht / PIP 2012-2017 is afgewezen / van het
oorspronkelijke herstelplan ad. € 256.597, - is voor een deel van de werkzaamheden een PIP 20132018 € 46.672, - en BRIM opgesteld en door SBKGF ingeleverd op 16-01-12. Op 26-06-2012 door
RCE subsidie van € 30.297, - toegekend. Goedkeuring d.d. 15-10-12 ontvangen voor 90%
bevoorschotting subsidie. In 2013 onderhoud exterieur ad. € 65.650, - uitgevoerd. In 2014 en 2015
geen werkzaamheden uitgevoerd, In 2016 zijn ten gevolge van een storing de twee motoren van de
luidklokken vervangen. In 2017 staan geen werkzaamheden gepland.
Onderhoudstoestand redelijk;
Inspectierapport nov. 2015 door Monumentenwacht / PIP 2012-2017 € 5.374, - door SBKGF Op 28-0611 door RCE subsidiebeschikking € 3.224, - afgegeven. Door SBKGNN in maart 2017 SIM2018-2023
€ 8.165,- ingediend. In 2012 schilderwerk uitgevoerd. In 2013, 2014, 2015 en 2016 zijn geen
werkzaamheden uitgevoerd. In 2017onderhoudswerk tot restbedrag beschikking (max. ca.2.600,-)
Onderhoudstoestand goed;
Inspectierapport nov. 2015 door Monumentenwacht / PIP 2013-2018 € 243.151, - en BRIM zijn
opgesteld en door SBKGF ingeleverd op 16-01-12. Op 28-06-2012 aanvraag afgewezen. Door SBKGF
is op 03-09-2012 bij provincie Fryslân aanvraag “Stimuleringsregeling monumenten 2012” ca. €
173.000, - ingediend. Op 7 december 2012 hiervoor door Provincie subsidie van max. € 103.891, toegekend.
Door SBKGF 23-03-2013 BRIM 2013 / PIP 2014-2019 ingediend. Op 15-11-2013 hiervoor door RCE
subsidie van € 15.309, - toegekend.
In 2014 restauratieplan, opgesteld door en onder directie van SBKGF, uitgevoerd door Bouwbedrijf De
Jong Workum. Restauratie luidklokken uitgevoerd door Vellema Hallum. Verschillende fondsen hebben
toegezegd tot een totaalbedrag van ca. € 42.000, - aan de restauratie bij te dragen. De eindafrekening
is inmiddels opgesteld en alle fondsen hebben hun toegezegde bijdrage uitbetaald. In 2016 zijn de
staaldraden van beide slaghamers vervangen. In 2017 staan geen werkzaamheden gepland.
Onderhoudstoestand matig;
Inspectierapport nov. 2015 door Monumentenwacht / PIP 2012-2017 € 99.270, - en BRIM zijn
opgesteld en ingeleverd door SBKGF; Op 27-06-11 door RCE subsidiebeschikking € 64.526, afgegeven. Op 05-12-2011 door provincie aanvullende subsidiebeschikking € 8.890, - afgegeven.
Restauratiewerkzaamheden eerste deel zijn eind 2012 opgeleverd. In 2014, 2015 en 2016 zijn geen
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Mei 2015 is door AutoClean Akkrum de noordgevel
schoongemaakt.
Door SBKGNN op 31-03-2017 aanvraag SIM2018-2023 € 15.360,- ingediend. In 2017onderhoudswerk
tot restbedrag beschikking (ca.35.000, -) uitvoeren. Op 17-12-2016 SBKGNN opdracht gegeven tot
voorbereiding en begeleiding van deze werkzaamheden. Uit een deskundigenadvies blijkt dat voor een
duurzaam herstel de oude verflagen op de muren geheel verwijderd moeten worden. De kosten van dit
herstel overstijgen in hoge mate de begroting. Begin augustus 2017 zijn een aantal fondsen
aangeschreven om het dreigende tekort zo veel mogelijk terug te dringen.
Onderhoudstoestand goed / luidklokken en torenuurwerk matig;
Inspectierapport nov. 2015 door Monumentenwacht / PIP 2011-2016 € 95.057, - / € 40.445, - en BRIM
zijn opgesteld door SBKGF. Op 02-07-10 door RCE subsidiebeschikking € 61.787, - / € 26.289, afgegeven (voor kerk en toren).
Kerkvoogdij heeft bij provincie 15% aanvullende subsidie aangevraagd en toegekend gekregen. Het
betreffende (voorschot 90%) bedrag is inmiddels aan de stichting uitbetaald. In 2012 onderhoud
exterieur ad. Ca. € 10.500, - uitgevoerd. In 2013, 2014 en 2015 geen werkzaamheden uitgevoerd. In
2016, onder directie van SBKGNN, onderhoudswerk uitgevoerd door SD van der Vegt (laagste
inschrijver € 34.482,-). In voorjaar 2017 nog binnenschilderwerk uitvoeren. Totale kosten incl.
directievoering ca. € 38.500,Op basis van rapport SBT maakt Mon.Stichting, werkomschrijving en vragen offerte voor restauratie
klokken en uurwerken. Offerte Vellema is opgenomen in de door SBKGNN opgestelde PIP 2017-2022
BRIM € 57.604,- 31-3-16 ingediend. Op 30-08-2016 door RCE subsidiebeschikking € 4.504,- afgegeven
(alleen een onderhoudssubsidie). Aanvraag restauratiesubsidie voor klokken en uurwerk moet in loop
2017 bij provincie worden ingediend (SBKGNN) Rapportage en advies 09-08-2017 luidklokken Jaap
Pompstra
Onderhoudstoestand goed;
Inspectierapport nov. 2015 door Monumentenwacht / PIP 2013-2018 € 14.018, - en BRIM zijn
opgesteld door SBKGF ingeleverd op 16-01-12; Op 2-06-2012 door RCE subsidie van € 8.411, toegekend.
In 2013 geheel geschilderd en windvaan verguld. In mei 2015 en juNi 2017 is door AutoClean Akkrum
schilderwerk schoongemaakt. In 2014, 2015 en 2016 zijn geen onderhoudszaamheden uitgevoerd. In
2017 staan geen werkzaamheden gepland.
Onderhoudstoestand goed;
Inspectierapport 2013 door Monumentenwacht / Op 05-12-2011 door provincie aanvullende
subsidiebeschikking € 4.781, - afgegeven. Jaarlijkse bijdrage Wetterskip € 2.750, -. Door
Monumentenwacht PIP 2013-2018 opgesteld en Brim € 90.945, - ingediend op 16-01-12 bij RCE. Op
26-06-2012 door RCE subsidie van € 30.000, - toegekend. Mon.advies Noord op 06-08-2012 opdracht
gegeven voor aanvraag in kader van “Stimuleringsregeling monumenten 2012” bij provincie Fryslân.
Op 04-12-2012 hiervoor door Provincie subsidie van max. € 24.458, - toegekend. In 2013, 2014 en
2015 zijn kleine onderhoudswerkzaamheden en is in november 2013 ongediertebestrijding uitgevoerd.
Oktober 2015 is door Oosterhof Holmann i.o.v. Wetterskip Fryslân de uitschoot deels vernieuwd en zijn
damwanden geplaatst.
In 2016 is, onder directie van Gijs van Reeuwijk bouwmeester, door Kolthof Stiens groot onderhoud
gepleegd. De eindafrekening resulteert totaal op ca. € 115.000,- (incl. Directievoering) Door fondsen is
een bijdrage van totaal € 39.500,- ontvangen. Voor de SIM periode 2019-2014 zal door Van Reeuwijk
Bouwmeester een nieuw instandhoudingsplan worden opgesteld.
Onderhoudstoestand goed;
Inspectierapport nov. 2015 door Monumentenwacht / PIP 2013-2018 € 5.787, - en BRIM zijn opgesteld
en door SBKGF ingeleverd op 16-01-2012. Op 26-06-2012 door RCE subsidie van € 3.199, toegekend. Juni 2015 onderhoudswerk uitgevoerd door Bouwbedrijf De Jong Workum. In 2016 zijn
geen werkzaamheden uitgevoerd. In 2017 staan geen werkzaamheden gepland.
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