
 
 
 

VERGADERVERSLAG           20 FEBRUARI 2014 - 20.00 UUR 

        LANTEARNE AKKRUM 
Aanwezig namens: 
 
Stichtingsbestuur: Adviseur stichting:  Gebruikers, beheerders, sleutelhouders: 
Piet Vellinga  Wigle Pasma   Akkrum kerktoren: C. Oosterhoff, A. van der Berg 
Kees de Boer      Akkrum mausoleum: D van der Meulen 
Jan Galama      Aldeboarn kerktoren: H. Brandsma, N.G. Waringa, L. Duits 
       Eagum toren: G. Spijkstra, D. van Gorkum 
       Idaerd kerktoren: G. Spijkstra, D. van Gorkum 
       Nes klokkenstoel: geen 
       Wergea Himpenserpoldermole: S. Mensinga, L. v.d. Meer, 
       B. Hartstra (namens Wetterskip Fryslân) 
       Wergea urinoir: geen      
 

Punt: 
 

Betreft: Actie: 

1. Opening 

 

Voorzitter Piet Vellinga opent de bijeenkomst met een welkom aan iedereen.  
Na de herindeling van de Gemeente Boarnsterhim op 1 januari j.l. heeft de 
Monumentenstichting haar eigendommen in twee gemeenten. Vier monumenten 
in de gemeente Leeuwarden en vier monumenten in de gemeente Heerenveen. 
Het afgelopen jaar is er verschillende malen overleg geweest met de gemeenten 
over de toekomst van de Monumentenstichting Boarnsterhim . Unaniem is 
besloten dat de stichting in haar huidige vorm blijft bestaan. De voorwaarden 
welke met de Gemeente Boarnsterhim waren afgesproken zullen onverkort door 
de nieuwe gemeenten worden overgenomen.  
De Monumentenstichting Boarnsterhim heeft een goed jaar achter de rug. Met een 
extra financiële injectie van de Gemeente Boarnsterhim hebben we op dit moment 
ook financieel de zaken redelijk op orde. Toch dreigt er, als we alle gewenste 
herstelplannen uitvoeren, aan het eind van 2018 nog een te kort van ca. € 
84.000,-. De stichting is, voor de meest actuele restauratieplannen, dan ook 
naarstig op zoek naar fondsen welke ons financieel kunnen ondersteunen.  
Veel werk is er inmiddels gedaan. Met uitzondering van de kerktoren van 
Aldeboarn staan de monumenten er nu dan ook goed bij.    
Voorzitter vertelt nog dat we aanwezig zijn geweest bij: 

 Monumentenmarkt Leeuwarden 

 Opening Tsjerkepaed 2014 in Aldeboarn 

 Overleg met Monumentenstichting Leeuwarderadeel te Grou 

 Bijeenkomst 40 jaar Monumentenwacht te Sneek  

 Informatieochtend Creative Europe van Provinsje Fryslân te HCL 

 Erfgoedfair in Frederiksoord 

 Afscheidsreceptie Gemeente Boarnsterhim te Grou 

 Overleg met Provinsje Fryslân in Akkrum 

 Ingebruikname gerestaureerd torenuurwerk te Jelsum 

  

 

2. Mededelingen en ingekomen 
stukken 
 

Mededelingen:  
Een bericht van verhindering is ontvangen van: Jelle Jasper Tadema (Pleatslik 
Belang Wergea), Hr. W. v.d. Berg (Wetterskip Fryslân). 
Ingekomen stukken: Geen 
 

 
 
 
 

3. Verslag vorige vergadering 
 

A. Vaststelling verslag vergadering d.d. 14 februari 2013 
-  Verslaglegging akkoord  

B. Afhandeling actiepunten (voor zover niet aan de orde bij de overige 
agendapunten) 

- De gemeente Boarnsterhim heeft eind vorig jaar de traptreden 
 aangebracht op de brug naar de Himpenserpoldermole. 
- Het kerkbestuur heeft opdracht gegeven om de bomen rond het kerkhof 
 van Eagum dit jaar te snoeien. De kerktoren van Eagum zal daardoor 
 beter zichtbaar zijn.  
- Met de studentenvereniging Vindicat is moeilijk contact te krijgen. Het 
 contact wat er is geweest heeft nog niet geleid tot een afspraak over het 
 vernieuwen van de herdenkingstegel bij de kerktoren van Eagum. Een 
 keramiste (kennis van Kees) is gevraagd de tegel na te maken.  
- De provinciale bijdrage voor het onderhoud aan de kerktoren van Idaerd 
 is verrekend tussen Kerkbestuur en Monumentenstichting. 
- Afgelopen najaar heeft het Wetterskip Fryslân de sloot naar de 
 Himpenserpoldermole flink opgeschoond. In het kader van het 150 jarig 
 bestaaan van de molen is daarop, met verschillende direct betrokkenen, 
 een vaartochtje georganiseerd vanuit Wergea tot aan de molen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Onderhoud en financiering Aan de hand van de met de uitnodiging meegezonden lijst wordt door Kees de 
Boer de actuele stand van zaken van de verschillende monumenten doorgenomen 
en waar nodig toegelicht. Hierover wordt nog het volgende opgemerkt en 
aangevuld: 
- Kerktoren Akkrum:Afgelopen zomer is het exterieur van de kerktoren 
 gerestaureerd. Dankzij extra giften konden ook de aandrijving van de 
 wijzerwerken en de wijzerplaten worden vernieuwd. Aan de noord-
 westzijde van de toren is een extra vierde wijzerplaat aangebracht.  
 Door Hankel`s Technisch Bedrijf wordt eens per twee jaar de 
 bliksemafleider-installatie van de kerktoren geïnspecteerd. Van het 
 opgestelde inspectierapport d.d. 24-01-2014 wordt, ter informatie, een 
 kopie aan het kerkbestuur overhandigd.    
- Mausoleum Akkrum: Geen opmerkingen. Piet Vellinga vertelt dat, in 
 het kader van de jubilerende toneelvereniging, medio mei van dit jaar 
 het Mausoleum het decor wordt van it iepenloftspul “De dream fan 
 Akkrum”. 
- Kerktoren Aldeboarn: Voor dit jaar staat de restauratie van de 
 kerktoren van Aldeboarn gepland. De kosten voor het totale plan worden 
 begroot op € 243.151,-. Aan subsidies is inmiddels een bedrag van  
 €119.200,- toegezegd. De stichting heeft zelf een inspannings-
 verplichting groot  € 85.103,-. Er resteert dan ook nog een te kort van 
 bijna € 40.000,-. Met hulp van acties en fondsen hoopt de 
 Monumentenstichting het te kort weg te kunnen werken.  
 Door Hankel`s Technisch Bedrijf wordt eens per twee jaar de 
 bliksemafleider-installatie van de kerktoren geïnspecteerd. Van het 
 opgestelde inspectierapport d.d. 31-01-2014 wordt, ter informatie, een 
 kopie aan het kerkbestuur overhandigd.    
- Kerktoren Eagum: Geen opmerkingen. 
- Kerktoren Idaerd: De kerkvoogdij heeft aan Hiemstra Installatietechniek 
 te Sneek opdracht gegeven tot het uitvoeren van een keuring van de 
 elektrotechnische installaties. In het inspectierapport staan verschillende 
 verbeteringen genoemd. Ook in de toren dienen enkele kleine zaken te 
 worden aangepast. Het kerkbestuur geeft opdracht een en ander te 
 herstellen. De verbeteringen in de toren zullen ook voor rekening van 
 het kerkbestuur worden uitgevoerd.  
 De twee jaarlijkse keuring van de bliksemafleider-installatie van zowel 
 de toren als het kerkgebouw worden in opdracht en voor rekening van 
 de Monumentenstichting Boarnsterhim uitgevoerd. Van het  door 
 Hankel`s  Technisch Bedrijf opgestelde inspectierapport d.d. 31-01-2014 
 wordt, ter informatie, een kopie aan het kerkbestuur overhandigd.    
- Klokkenstoel Nes: De klokkenstoel is afgelopen voorjaar geheel 
 geschilderd. Dankzij het “Hulpfonds Restauratie Klokkenstoelen” kon de 
 windvaan worden verguld. 
- Himpenserpoldermole: Deze molen kan dankzij de beschikbare rijks- 
 en provinciale subsidies goed worden onderhouden. Groot onderhoud 
 staat gepland voor het jaar 2015.  
 In goeg overleg met het Wetterskip Fryslân wordt gewerkt aan een 
 actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). Naar aanleiding van de 
 gezamenlijke bespreking heeft Binne Hartstra (Wetterskip) deze 
 inmiddels opgesteld. De Monumentenstichting kan haar specifieke 
 molenrisico`s hier nog aan toevoegen en waarderen. 
 Het uitdiepen van de vaart naar de molen blijft een punt van aandacht. 
 Wellicht dat we een en ander in groter verband moeten oppakken. De 
 stichting overweegt om voor de bevaarbaarheid van de opvaart en 
 mogelijk de gehele vaart rond de Himpensermarpolder een apart project 
 te maken. Lolke van der Meer vertelt dat ook de eigenaar van Gasterij 
 De Waldwei belangstelling voor de plannen heeft getoond.  
 Door Hankel`s Technisch Bedrijf wordt jaarlijks de bliksemafleider-
 installatie van de molen geïnspecteerd. Van het opgestelde 
 inspectierapport d.d. 31-01-2014 wordt, ter informatie, een kopie aan 
 Binne Hartstra van It Wetterskip overhandigd.    
- Urinoir Wergea: In de eerste helft van 2014 zal het nodige onderhoud 
 worden gepleegd. Een bron van zorg is de slechte walbeschoeiing, 
 waardoor het gebouwtje schuin zakt. De gemeente is gevraagd een en 
 ander op te lossen. Met de gemeente is ook de afspraak gemaakt dat de 
 plaatselijke brugwachter het urinoir in de zomermaanden zal schoon 
 maken.  
- Algemeen: Kees de Boer vraagt de flyers van de Kerktoren van Eagum, 
 van de Kerktoren van Idaerd en van de Himpenserpoldermole nog eens 
 zorgvuldig te bestuderen. Dit voorjaar zullen deze opnieuw worden 
 gedrukt, zodat het nu de tijd is om gewenste correcties, aanpassingen, 
 aanvullingen op te geven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur Mon.St. 
 
 
 
Bestuur Mon.St. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen 
 

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

 Akkrum kerktoren Geen bijzonderheden, kerkvoogdij complimenteert de stichting met uitgevoerde 
restauratie van de toren. 

 

 Akkrum mausoleum Geen bijzonderheden  

 Aldeboarn kerktoren Het kerkbestuur ziet graag de entreeruimte naar de kerk in de toren opgeknapt. 
Afhankelijk van de financiële mogelijkheden zou een en ander mogelijk samen met 
de restauratie van het exterieur uitgevoerd kunnen worden. Zodra er duidelijkheid 
is over aanbesteding en uitvoering van het werk zullen we dit bespreken. 

 
 

 Eagum toren Durk van Gorkum vertelt dat het toegangshek dit jaar zal worden opgeknapt. 
 

 



 Idaerd kerktoren Durk van Gorkum informeert wie het tegen de kerktoren aangebouwde houten 
bergschuurtje dient te schilderen. Het schuurtje vormt geen onderdeel van het 
monument kerktoren en is dan ook niet in onderhoud bij de Monumentenstichting. 
De gebruiker van het schuurtje cq. het kerkbestuur zal deze dan ook moeten 
onderhouden.   
Daarnaast vertelt hij dat de vleermuizen de kerktoren flink vervuilen. De 
Monumentenstichting heeft het plan om eens per jaar de binnenkant schoon te 
maken. 
Het slot van de buitendeur is in opdracht van het kerkbestuur gerestaureerd en 
sleutels worden bijgemaakt. Afgesproken wordt dat ook de Monumentenstichting 
een nieuwe sleutel krijgt.  

 
 
 
 
 
 
 
Mon.Stichting 
 
 
 
Kerkbestuur 

 Nes klokkenstoel Geen bijzonderheden  

 Wergea 
Himpenserpoldermole 

Stef Mensinga vertelt dat het jaarverslag van de molenaars inmiddels is opgesteld. 
In 2013 is 136 uren met de molen gedraaid en zijn er 270 bezoekers geweest. Het 
verslag zal op de website van de Monumentenstichting worden gepubliceerd.  
Stef Mensinga vertelt dat de namen van de molens van de Stichting “De Fryske 
Mole” inmiddels alle zijn “verfriest”. Voor onze molen besluiten we tot de naam 
“Himpenserpoldermole”.  
Toeristisch Wergea heeft gevraagd of we ook flyers ter beschikking willen stellen 
om in het dorp aan de toeristen te kunen verspreiden. De suggestie wordt gedaan 
of een A3 raamposter ook beter / voordeliger zou zijn.   

 
 
 

 Wergea urinoir Geen bijzonderheden  
 

 

7. Rondvraag * Durk van Gorkum vertelt dat zij van de Gemeente Leeuwarden een uitnodiging 
hebben ontvangen voor een bijeenkomst op 1 maart ter voorbereiding op de Open 
Monumentendag 2014 welke in het teken zal staan van “de nieuwe dorpen” van 
de Gemeente Leeuwarden. Ook Aldeboarn heeft een uitnodiging gekregen. Hâns 
Brandsma stuurt ons het betreffende schrijven per mail. 
* Voorzitter vertelt dat de Monumentenstichting Boarnsterhim een Beleidsnota 
heeft opgesteld. Met name voor het aanvragen van een bijdrage uit de 
verschillende fondsen kan dit van belang zijn. De Beleidsnota is inmiddels ook op 
onze website (kopje WELKOM / ANBI-verantwoording) geplaatst.     
 

 
 
 
 
Hâns Brandsma 

6. Lezing + Power Point presentatie Piet Vellinga vertelt over “Probleem behoud kerkgebouwen in Fryslân” 
Aan de orde komt hoe de monumentenzorg in Frieslân is georganiseerd, de 
ontwikkelingen in het algemeen, de zorgen voor de toekomst, hoe verder, 
voorbeelden van samenvoegingen en ee uitleg over het werl van de Stichting Alde 
Fryske Tsjerken.   
 

 
 
 
 
 

8. Sluiting  
 

Met applaus wordt Piet Vellinga bedankt voor zijn interessante inleiding.  
Voorzitter sluit de bijeenkomst om ca. 22.45 uur met dank aan iedereen voor de 
inbreng en de plezierige en enthousiaste medewerking. Volgend jaar zal opnieuw 
een gezamenlijk overleg worden georganiseerd.  
 

 

Voor akkoord: 
 
Piet Vellinga        Kees de Boer 
Voorzitter        Secretaris 


