04 OKTOBER 2018 – 19.30 UUR
“DE LANTEARNE” AKKRUM

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

Adviseur stichting:
Wigle Pasma

Gebruikers, beheerders, sleutelhouders:
Akkrum kerktoren: K.D. van der Heide
Akkrum mausoleum: D. van der Meulen
Aldeboarn kerktoren: N.G. Waringa
Eagum toren: G. Spijkstra, S. van Lingen
Idaerd kerktoren: G. Spijkstra, S. van Lingen
Nes klokkenstoel: geen
Wergea Himpenserpoldermole: S. Mensinga, L. v.d. Meer
Wergea urinoir: geen

Punt:

Betreft:

1. Opening

Met een kop koffie en een stukje oranjekoek heet Piet Vellinga om 19.30 uur
iedereen welkom in het verenigingsgebouw “de Lantearne” bij de NH kerk in
Akkrum. Dit jaar is, ten gevolge van de vele activiteiten in het kader van LF2018
en de daarmee gepaard gaande drukke werkzaamheden, de vergadering later in
het jaar dan gebruikelijk. Omdat het rond acht uur al flink donker is dit jaar geen
bezoek aan één van onze monumenten maar een lezing over het werk van de
Boerderijenstichting Fryslân door Piet Vellinga.
Piet vertelt dat dit jaar niet hele grote restauraties op het programma stonden,
maar we hebben, met niet verwachte werkzaamheden, het toch wel flink druk
gehad. Later daarover in deze vergadering meer.

2. Mededelingen en ingekomen
stukken

Mededelingen:
- Een bericht van verhindering is er van: Hein de Jong, Oane Buwalda en Harmen
Visser (Wetterskip Fryslân). Elk jaar wordt in december een overleg gepland
tussen Wetterskip – Molenaars en Monumentenstichting. Een vertegenwoordiging
van Wetterskip Fryslân op deze avond is niet noodzakelijk. Voor een volgend
gebruikersoverleg zullen ze niet weer worden uitgenodigd.
S.J. Vellema (Protestantse Gemeente Akkrum) en Hâns Brandsma (Aldeboarn)
Plaatselijk Belang Wergea is wegens een bestuurscrisis ook niet
vertegenwoordigd
Ingekomen stukken:
Geen

3. Verslag vorige vergadering

Vaststelling verslag:
Het verslag van de vergadering van 11 mei 2017 wordt onveranderd goedgekeurd.
Afhandeling actiepunten (voor zover niet aan de orde bij de overige
agendapunten):
Geen

4. Onderhoud en financiering

Het overzicht “Actuele stand van zaken verschillende monumenten” is met de
uitnodiging voor deze vergadering meegezonden naar de deelnemers. Aan de
hand van deze lijst wordt uitleg gegeven hoe alle monumenten er nu bij staan.
Hierover wordt nog het volgende aangevuld en opgemerkt:
Kerktoren Akkrum:
Als de SUMO2018 aanvraag bij de provincie wordt gehonoreerd zal
volgend jaar een restauratie aan dak en constructie worden gestart.
Mausoleum Akkrum:
Ten gevolge van uitzetting/krimp zijn op de hoeken van het gebouwtje
kleine haarscheurtjes in de zandsteenblokken ontstaan. Op advies van
een natuursteendeskundige van de RCE zal volgend jaar contact
worden gezocht met een natuursteenbedrijf hoe een en ander opgelost
kan worden.
Kerktoren Aldeboarn:
Voor volgend jaar is uit het onderhoudsprogramma nog ca. € 14.000,beschikbaar.
Toren Eagum:
Restauratie exterieur dit jaar afgerond.

Actie:

Kees

-

-

-

-

Kerktoren Idaerd:
Begin december zal gestart worden met de restauratiewerkzaamheden
aan het torenuurwerk en de luidklokken. Om deze restauratie te kunnen
financieren zijn bij verschillende fondsen / instanties een aanvraag tot
steun gedaan.
Klokkenstoel Nes:
Ondanks het feit dat de klokkenstoel geheel in de zeer duurzame
houtsoort red cedar was uitgevoerd bleek bij de uitvoering van het
onderhoudsschilderwerk dat binnenste delen van de zware staanders
plaatselijk zeer zwaar ingerot waren. Totaal zijn vier staanders geheel of
voor het grootste deel vervangen. Het werk is inmiddels opgeleverd.
Himpenserpoldermole:
Na de restauratie in 2016 is dit jaar is alleen regulier onderhoud
uitgevoerd. Op het programma staat nog, door het Wetterskip Fryslân uit
te voeren, onderhoudswerk aan de inlaat en de elektrische installatie.
Waarschijnlijk wordt dit werk begin 2019 uitgevoerd.
Urinoir Wergea:
Geen aanvullende bijzonderheden

Gemeld wordt nog dat, ten gevolge van de aangepaste rijkssubsidieregeling,
waarbij de financiële steun op basis van de herbouwwaarde van het object wordt
bepaald, voor zowel de klokkenstoel te Nes als het urinoir in Wergea geen nieuw
PIP is opgesteld en subsidieaanvraag is gedaan. De verwachte
subsidietoekenning weegt niet op tegen de kosten van de aanvraag.
5. Verschillende monumenten


Akkrum kerktoren

Visie van gebruikers / beheerders / sleutelhouders m.b.t. beheer en onderhoud
Verondersteld wordt dat het ruitje boven de toegangsdeur nog niet hersteld is.
De schakeling voor de luidklokken is lastig en niet logisch, maar functioneert wel
goed. Besloten wordt daar geen wijzigingen in aan te brengen. Van de totale
elektrische installatie in kerk en toren is geen actueel installatieschema beschikbaar.
Vooreerst ondernemen we hiertoe geen actie. Als de installatie (in kerk of toren)
door nieuwe aanpassingen wordt gewijzigd zal de betreffende installateur worden
gevraagd een en ander naar de nieuwste situatie aan te passen.
Klaas Dirk van der Heide maakt melding van een scheur tussen kerk en toren, die
genoemd wordt in het inspectierapport Monumentenwacht van het kerkgebouw. In
het rapport van de toren wordt hierover niet gesproken. Kerkvoogdij informeert bij
SBKGNN wat hieraan te doen.



Akkrum mausoleum

Twee van de drie grote bomen naast het mausoleum zijn dit jaar gerooid. Douwe
van der Meulen vertelt dat de derde dit najaar/winter door de gemeente zal worden
verwijderd.



Aldeboarn kerktoren

Namle Gerrit vertelt dat uurwerk nu probleemloos functioneert. De buitenverlichting
van de toren / kerk wordt nog aangepast. Verder geen bijzonderheden.



Eagum toren

- Geen bijzonderheden



Idaerd kerktoren

- Het plafond en de kantelaven rond de kozijnen in de torenhal dienen nog wit
gesausd. Hiervoor is aan De Vries Schilders Dokkum opdracht gegeven.
- Ook de ventilatie in het luik in het trapgat moet nog verbeterd worden.
- Bij de restauratie van torenuurwerk en luidklokken zullen ook de luidmotoren
worden vervangen. Als de elektrische installatie wordt gewijzigd dient ook het
installatieschema te worden aangepast. Vellema Torenuurwerken hierop wijzen.
- Durk van Gorkum vraagt om over de op handen zijnde restauratie van uurwerk
en luidklokken een artikeltje te schrijven in dorpskrant “Linepraat”.
- Geen bijzonderheden



Nes klokkenstoel



Wergea
Himpenserpoldermole



Wergea urinoir

7. Rondvraag

- Op de molen heeft zich een jonge nieuwe (derde) molenaar aangemeld. De
stichting en de molenaars zijn hiermee zeer ingenomen.
- Voor het “schuiven” van de kapconstructie zal een duurzame oplossing gezocht
moeten worden. Jaap Tiedema (Van Reeuwijk Bouwmeesters) zal hier eerdaags
naar gaan kijken.
- Nadat twee jaar terug de molen geheel is gerestaureerd vertelt Lolke van der
Meer dat het schilderwerk weer flink vuil wordt. In het voorjaar 2019 zal dit schoon
gemaakt moeten worden. Mogelijk heeft Jaap Tiedema een suggestie wie hiervoor
in te schakelen.
- De scheur in het metselwerk van het molenhuis nabij de inlaat baart ook zorgen.
Wellicht dat herstel mogelijk is als Wetterskip Fryslân hier onderhoudswerk
uitvoert.
- Geen bijzonderheden
- Piet Vellinga maakt melding van het project “Hempensermeerpolder in beeld”.
Kees de Boer vertelt de huidige stand van zaken. Na de presentatie van het
programmaplan in 2017 is met verschillende partijen weer overleg geweest en dit
heeft geresulteerd in een planuitwerking van het noordelijke deel van de ringvaart.
Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is een omgevingsvergunning
aangevraagd.

Kees

Klaas Dirk

Kees

Bestuur Mon.St.
Kees

Bestuur

Naast financiële bijdragen van Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, Gasterij De
Wâldwei wordt ook een bijdrage gevraagd van de Monumentenstichting
Boarnsterhim. Voor deze laatste zal de stichting proberen een dekking te vinden
via verschillende fondsen. De Hempensermeerpolder is sinds kort ook opgenomen
in de lijst van Gemeentelijke Monumenten Leeuwarden.
- Kees bespreekt en actualiseert met de aanwezigen de contactenlijst die de
Monumentenstichting hanteert.
Namle Gerrit informeert bij zijn moeder, mevr. G. Waringa de Vries (scriba), wie de
juiste contactpersonen zijn tussen PG Aldeboarn en de Monumentenstichting.
Presentatie Piet Vellinga over de
Boerderijenstichting Fryslân

8. Sluiting

Met ondersteuning van een PowerPoint presentatie vertelt Piet over het werk van
de Boerderijenstichting Fryslân. Deze stichting beijvert zich voor het behoud van
de monumentale boerderijen en haar bijgebouwen in de provincie Friesland.
De stichting maakt onderdeel uit van het “Platform Fryske Monuminteorganisaasjes”. Deze stichting wisselt ervaringen uit en ondersteunt elkaar waar
mogelijk. Door de informerende functie en de onderlinge contacten wordt dit
platform als zeer waardevol ervaren.
Piet vertelt dat over het algemeen de monumentenzorg in Friesland zeer goed is
georganiseerd en staan onze (rijks)monumenten er goed voor.
Kees de Boer bedankt Piet Vellinga voor zijn enthousiaste verhaal en sluit de
bijeenkomst om ca. 22.15 uur met dank aan iedereen voor de inbreng en de
plezierige en enthousiaste medewerking.

Voor akkoord:
Piet Vellinga
Voorzitter

Kees de Boer
Secretaris

