
 
 
 

ACTIVITEITENVERSLAG 2020                       
               
 
Punt: Betreft: Actie: 

Algemene zaken 2020 - Begin van dit jaar heeft onze voorzitter Piet Vellinga aangegeven zijn 
bestuursfunctie binnen de Monumentenstichting Boarnsterhim te willen 
beëindigen. We hebben Piet Dijkstra uit Akkrum bereid gevonden om het 
voorzitterschap van de vereniging op zich te nemen. Piet Dijkstra is 
bekend met de Monumentenstichting Boarnsterhim als mede 
samensteller van het plan “Hempensermeerpolder in beeld”. Begin 2021 
zal Piet V. de voorzittershamer overdragen aan Piet D.  

- In januari heeft onze molenaar Lolke van der Meer aangegeven te willen 
stoppen als molenaar op de Himpenserpoldermole. Lolke heeft vele jaren 
met veel plezier, enthousiasme en inzet op de molen gedraaid.  

- Als nieuwe molenaar op de Himpenserpoldermole konden we Johannes 
Vuijk begroeten. Samen met Stef Mensinga en Paul Drent hebben we nu 
een drietal molenaars op onze molen.  

- Op verzoek van de Monumentenstichting Boarnsterhim is dit jaar door 
het “Gild Fryske Mounders” de Himpenserpoldermole aangewezen als 
lesmolen. Aspirant molenaars kunnen daar nu, onder leiding van onze 
molenaar Johannes Vuijk, een molenaarsopleiding volgen. 

- Mede ten gevolge van de corona-beperkingen hebben we dit jaar weinig 
aan het plan “Hempensermeerpolder in beeld” kunnen doen. We hopen 
in de loop van 2021 weer met verschillende partijen te kunnen 
overleggen hoe we een vervolg kunnen geven aan het plan.   
 

 

Acties monumenten in 2020 Het overzicht “Actuele stand van zaken verschillende monumenten” geeft een 
goed beeld van de huidige financiële en technische positie van alle monumenten. 
Betreffende het afgelopen jaar 2020 kan nog worden opgemerkt:   

- Kerktoren Akkrum:  
De geplande restauratie van het dak is dit jaar naar tevredenheid 
uitgevoerd. Bij het schoonmaken van de zolders is nog een vergane 
randbalk ontdekt. Eind dit jaar willen we ook die nog laten vervangen.  

- Mausoleum Akkrum:  
Om de benodigde restauratiekosten te kunnen financieren is, na overleg 
met Monumentenwacht en Provincie Fryslân, in september een 
aanvraag ingediend voor een provinciale restauratie subsidie (SuMo). 
Eind van dit jaar verwachten we te horen of een subsidie is toegekend. 
Een uitvoering van het werk zal dan in 2021 zijn.  

- Kerktoren Aldeboarn: 
Eind 2019 is de toren geheel geschilderd. In de loop van 2020 
constateerde Hâns Brandsma dat steeds meer lampjes doofden van de 
wijzerverlichting van de torenklokken. De bedrading blijkt onder invloed 
van UV straling te zijn vergaan. Met veel creativiteit en hulp uit het dorp 
zijn de wijzers begin oktober al abseilend verwijderd om door Vellema 
Torenuurwerken gerepareerd te worden. Deze maand zullen de wijzers 
weer teruggeplaatst worden.      

- Toren Eagum: 
Geen aanvullende bijzonderheden 

- Kerktoren Idaerd: 
De restauratie van het torenuurwerk is begin dit jaar opgeleverd. Het 
uurwerk ziet er weer prachtig uit en kan weer tientallen jaren mee..     

- Klokkenstoel Nes: 
Geen aanvullende bijzonderheden 

- Himpenserpoldermole: 
In 2020 is/wordt, op basis van het dit jaar opgestelde inspectierapport, 
door Bouwbedrijf Kolthof een vrij grote post onderhoudswerk uitgevoerd.  
Daarnaast is door Wetterskip Fryslân is in het voorjaar de schakelkast 
en enkele elektrische onderdelen vervangen. Het onderhoudswerk aan 
de inlaat en het molenerf is nog niet uitgevoerd. We hopen dat dit werk 
deze herfst nog kan worden uitgevoerd. In verband met de covid-
beperkingen hebben we dit jaar op de molen geen klus-dag kunnen 
organiseren. Hopelijk lukt dit volgend jaar wel weer.  

- Urinoir Wergea: 
Geen aanvullende bijzonderheden 
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Actuele stand van zaken verschillende monumenten 
Opmerkingen/ 
speciale acties: 

• Akkrum kerktoren 
Nr. 35935 

Onderhoudstoestand goed; 
* Inspectierapport aug. 2017 door Monumentenwacht/ Door SBKGNN is 01-02-2018 PIP2019-2024 € 
166.141,- opgesteld. Voor de aanvraag bij RCE is door SBKGNN (op basis van herbouwwaarde) een 
deelbegroting opgesteld van € 36.853,-. Op 29-08-2018 door RCE SIM2018 beschikking van € 18.427, - 
afgegeven. Door SBKGNN op 17-09-2018 aanvraag SuMo2018 ad. € 128.828,- ingediend. Op 11-12-
2018 van provincie een beschikking van € 63.855,- ontvangen. Voor aanvullende financiering is 
€24.000,- aan fondsen toegezegd.   
* In 2019 is het kozijn en de toegangsdeur van de toren hersteld en geschilderd. De 
restauratiewerkzaamheden uit de SuMo2018 en het schilderwerk uit PIP2019-2024 zijn, totaal voor € 
121.935,- incl. btw en meer-/minderwerk, augustus 2020 opgeleverd. September 2020 opdracht 
gegegeven aan  Bouwbedrijf Swart Eastermar voor herstel vloer uurwerkzolder voor € 16.995,- (incl.btw). 
In 2021 staan geen werkzaamheden gepland.  

 

• Akkrum mausoleum 
Nr. 514873 

Onderhoudstoestand redelijk/matig;  
* Inspectierapport sept. 2020 door Monumentenwacht. Door SBKGNN (op basis van herbouwwaarde) 
maart 2017 SIM2018-2023 € 8.165,- ingediend. Op 29-09-2017 door RCE (max.)subsidie van € 3.645, - 
toegekend. Voor restauratie werkzaamheden is bij de provincie op 14-09-2020 een subsidie (SuMo2020) 
aangevraagd totaal voor € 38.044,-. 
* In 2019 en 2020 zijn geen werkzaamheden uitgevoerd. In 2017 advies gevraagd aan RCE H.J. 
Tolboom voor de restauratie van natuursteen en onderhoud dak. Op basis hiervan is van Steenhouwerij 
De Vries een prijsopgaaf groot € 18.843,- ontvangen. Bij een tweede inspectie door RCE/ H.J. Tolboom 
is een scheur in de graftombe beoordeeld, wellicht een gevolg van roestende ankers. Pas na lichting van 
de afdekplaat kan hierover duidelijkheid worden verkregen. In overleg met Monumentenwacht, SBKGNN 
en Provincie is een herstelplan en een monitoring van de vochthuishouding besproken. Afhankelijk van 
de toekenning SuMo2020 uitvoering hiervan in 2021.  

 

• Aldeboarn kerktoren 
Nr. 35950 

Onderhoudstoestand goed;  
* Inspectierapport feb. 2019 door Monumentenwacht / PIP2020-2025 € 79.572, - en SIM zijn opgesteld en 
door SBKGNN op 25-03-19 bij RCE ingeleverd, op 20-08-2019 beschikking SIM2020-2025 € 32.279,-  
De totale kosten voor de Brim2013 ad. € 30.765,- zijn d.d. 11-09-2019 zelf vastgesteld. De subsidie wordt 
ambtshalve vastgesteld (€15.309,-). 
* September-oktober 2019 hebben De Vries Schilders en Aann. V.d. Werff Dokkum buiten-schilder-
/onderhoudswerk uitgevoerd, totale kosten ca. € 55.000,-. Deze werkzaamheden kunnen gefinancierd 
worden uit het budget PIP2014-2019 plus een deel uit SIM2020-2025. In het laatste kwartaal van 2020 
wordt de wijzerverlichting van de torenklokken vervangen. In 2021 staan geen werkzaamheden gepland.  

 
 

• Eagum kerktoren 
Nr. 22880 

Onderhoudstoestand goed;  
* Inspectierapport aug. 2018 door Monumentenwacht / Door SBKGNN is d.d. 13-03-2017  PIP2018-2023 
€ 14.913,- en door RCE op 29-08-2017 SIM2017 beschikking € 7.457.- afgegeven. Door SBKGNN is de 
financiële eindverantwoording BRIM2011 opgesteld en d.d. 19-06-2018 aan totaal voor € 64.224,- 
goedgekeurd. Eind 2017 zijn een aantal fondsen aangeschreven om het dreigende tekort zo veel 
mogelijk terug te dringen totaal is daarmee € 25.000,- ontvangen. 
* Reatauratiewerkzaamheden 1e fase zijn eind 2012 opgeleverd. In 2014, 2015 en 2016 zijn geen 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Mei 2015 is door AutoClean Akkrum de noordgevel 
schoongemaakt. Van de 2e fase van de restauratiewerkzaamheden is de eerste helft in 2017 en de 
tweede helft in 2018 uitgevoerd.. De werkzaamheden uit de BRIM2011 zijn op 12 juni 2018 opgeleverd. 
In het voorjaar van 2019 is rond de toren nog een grindgoot aangelegd en een storing aan de 
uurwerkinstallatie verholpen. In 2020 is de wijzeraandrijving vervangen. In 2021 staan geen 
werkzaamheden gepland.  

 

• Idaerd kerktoren 
Nr. 22919 

Onderhoudstoestand goed; 
* Inspectierapport nov. 2015 door Monumentenwacht/ PIP2017-2022 € 57.604, - (incl. restauratie 
luidklokken en torenuurwerk) / € 4.504,- SBKGNN. Door SBKGNN is op 18-09-2017 bij de provincie een 
aanvraag restauratiesubsidie voor klokken en uurwerk ingediend. Rapportage en advies d.d. 09-08-2017 
luidklokken Jaap Pompstra en offerte Vellema zijn hiervoor de basis geweest. Op 19-12-2017 is de 
beschikking afgegeven SuMo2017 € 36.179,-. Voor aanvullende financiering zijn september 2018 
verschillende fondsen aangeschreven, waarop toezeggingen tot € 23.500,- zijn ontvangen. De 
eindverantwoording voor de SuMo ad. € 62.658,32 is 24-04-2020 ingediend. Op 30-09-2020 vaststelling 
door Provincie Fryslân € 31.329,- 
* In 2016 is, onder directie van SBKGNN, onderhoudswerk uitgevoerd door SD van der Vegt (laagste 
inschrijver € 34.482,-). In voorjaar 2017 nog binnenschilderwerk uitgevoerd. Totale kosten incl. 
directievoering ca. € 38.500,-. Aan SBKGNN september 2018 opdracht gegeven voor directie/ begeleiding 
van de restauratiewerkzaamheden aan luidklokken en torenuurwerk. Aan Vellema opdracht € 45.250,- Op 
22-08-2019 zijn de werkzaamheden aan de luidklokken opgeleverd. In het laatste kwartaal van 2019 is het 
torenuurwerk  gerestaureerd. Op 30-01-2020 is dit werk opgeleverd. In 2020 is een luidkabel vervangen. 
In 2021 staan geen werkzaamheden gepland.  

 

• Nes klokkenstoel 
Nr. 35942 

Onderhoudstoestand goed;  
* Inspectierapport jun. 2020 door Monumentenwacht/ PIP 2013-2018 € 14.018, - en BRIM zijn opgesteld 
door SBKGF ingeleverd op 16-01-12; Op 02-06-2012 door RCE subsidie van € 8.411, - toegekend. Gelet 
op de lage herbouwwaarde wegen de kosten voor het opstellen van een nieuwe PIP/SIM niet op tegen 
de te verwachten subsidie, deze is dan ook niet aangevraagd. In 2022 de mogelijkheid van een 
combinatieaanvraag met urinoir en toren Idaerd overwegen. 
* In 2013 geheel geschilderd en windvaan verguld. In mei 2015 en juni 2017 is door AutoClean Akkrum 
schilderwerk schoongemaakt. In 2014, 2015, 2016, 2017 en 2019 zijn geen onderhoudszaamheden 
uitgevoerd. Op 01-06-2018 opdracht gegeven voor schilderwerk € 6.321,-. Juli 2018 blijkt dat binnen in 
de staanders zwaar rottende delen zijn ontstaan. Opdracht gegeven aan V.d. Vegt Weidum tot herstel op 
regiebasis (richtlijn € 20.350,-) Aan fondsen is in 2018 totaal een bedrag van € 9.000,- toegezegd.Het 
werk is op 8-10-18 opgeleverd. Totale kosten voor herstel en schilderwerk zijn uiteindelijk ca. € 35.500,- 
In het voorjaar van 2020 is het schilderwerk van de klokkenstoel schoongemaakt. In 2021 zal het 
schilderwerk weer worden schoongemaakt en klein onderhoudswerk worden uitgevoerd.  

 

• Wergea molen 
Nr. 34603 

Onderhoudstoestand goed; 
* Inspectierapport juli 2020 door Monumentenwacht. Voor de SIM periode 2019-2024 is door Van 
Reeuwijk Bouwmeester een nieuw instandhoudingsplan € 63.690,- opgesteld, februari 2018 ingediend. 
Door RCE 29-08-2018 SIM2018 beschikking € 30.000,- afgegeven. Op 17-12-2019 van provincie 
SuMo2019 beschikking van € 9.000,- ontvangen 
* In 2016 is groot onerhoud gepleegd. In 2017, 2018, en 2019 is regulier onderhoudswerk uitgevoerd. In 
2020 worden, naast het reguliere onderhoud, in het laatste kwartaal nog werkzaamheden uit het 
inspectierapport 2020 uitgevoerd (ruim € 8.000,-. In opdracht van Wetterskip Fryslân is in het voorjaar 
het elektrisch van de gemaalinstallatie gemoderniseerd. In het najaar is onderhoud aan de inlaat en het 
molenerf uitgevoerd. In 2021 staat alleen regulier onderhoudswerk gepland.    

  

• Wergea urinoir 
Nr. 514878 

Onderhoudstoestand goed;  
* Inspectierapport nov. 2015 door Monumentenwacht / Gelet op de lage herbouwwaarde wegen de 
kosten voor het opstellen van een nieuwe PIP/SIM niet op tegen de te verwachten subsidie, deze is dan 
ook niet aangevraagd. In 2022 de mogelijkheid van een combinatieaanvraag met klokkenstoel en toren 
Idaerd overwegen.  
* Juni 2015 onderhoudswerk uitgevoerd door Bouwbedrijf De Jong Workum. In 2016 t/m 2020 zijn geen 
werkzaamheden uitgevoerd. In 2021 staan ook geen werkzaamheden gepland. 

 



 


