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JAARVERSLAG 2015 VAN DE 
STICHTING TOT BEHOUD VAN RIJKSMONUMENTEN 

IN DE GEMEENTE DE FRYSKE MARREN 
 
 
De gemeenteraad heeft op 9 april 1991 besloten tot het oprichten van een stichting, 
die de naam “Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Gaasterlân-
Sleat” draagt. 
De notariële akte werd op 17 maart 1992 verleden bij notaris Mr. G.A. de Gelder te 
Balk. 
Het besluit tot oprichting van de stichting is door Gedeputeerde Staten van de 
Provincie Fryslân goedgekeurd bij besluit van 3 juni 1992. 
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist liet op 22 juni 1992 weten dat de 
stichtingsakte voldoet aan de te stellen eisen om als een rechtspersoon te kunnen 
worden aangemerkt. 
In verband met de fusie van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Skarsterlân en 
Lemsterland naar de gemeente De Friese Meren op 1 januari 2014 heeft het bestuur 
besloten om ook de statuten aan te passen. Op 19 mei 2014 heeft een 
statutenwijziging plaats gevonden, waarbij de naam van de Stichting BMG is 
gewijzigd in Stichting BRM (Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten). Het 
werkgebied is dus per 1 januari 2014 de gemeente De Friese Meren geworden. 
Vervolgens heeft de gemeenteraad besloten om de naam van de gemeente per 1 juli 
2015 te veranderen in De Fryske Marren. Het werkgebied van de Stichting BRM is 
derhalve de gemeente De Fryske Marren. 
Het doel van de stichting is het bevorderen van de instandhouding van de 
monumenten als bedoeld in de Monumentenwet 1988, voor zover gelegen binnen de 
grenzen van de gemeente DFM. 
De stichting is ingeschreven bij de kamer van Koophandel en Fabrieken en is 
geregistreerd onder no. 41004215. 
De formele juridische overdracht van de rijksmonumenten aan de Stichting BMG 
heeft op 26 november 2002 bij notaris Mr. A.J. Nicolai te Balk plaatsgevonden. 
In het verslagjaar is de heer M. Dijkstra te Balk is toegetreden tot het bestuur 
 
Bestuurders van de Stichting waren in 2015: 

- Voorzitter:   de heer ing. J. Belksma te Rijs 
- Secretaris+ administratie: de heer J. de Vries te Ouwsterhaule 
- Penningmeester:  de heer J.B. van Vegten te Balk (tot 31-10-2015) 
- Bestuurslid:   de heer Th. Coehoorn te Leeuwarden 
- Bestuurslid:   de heer M. Dijkstra te Balk (vanaf 1-11-2015)  
- Adviseur voor molens: de heer Frank Terpstra te Beetsterzwaag 
 

 

                           STICHTING 
               TOT BEHOUD VAN 
           RIJKSMONUMENTEN  

WERKGEBIED GEMEENTE DE FRYSKE MARREN           



3 
 

Zoals in het jaarverslag van 2013 reeds is aangekondigd zijn voorbereidingen 
getroffen om de stichting om te vormen tot een z.g. POM, de afkorting van 
Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud. In 2015 kon nog geen formele 
aanvraag worden gedaan omdat de afronding van de overdracht van de 
rijksmonumenten die eigendom zijn van de voormalige gemeente Lemsterland en de 
gemeente Skarsterlân helaas nog niet zijn beslag kon krijgen. Wij verwachten dat in 
2016 de afronding van de overdracht wel plaats kan vinden, zodat verder gewerkt 
kan worden om in 2017 de formele aanvraag dan wel te doen.  
 
In het verslagjaar werden 4 bestuursvergaderingen en een aantal werkbesprekingen 
gehouden. De werkbesprekingen stonden in het teken van de voortgang van de uit te 
voeren werkzaamheden aan de monumenten. 
 
Objecten 
Onderstaand een overzicht van de belangrijkste werkzaamheden die aan de 
objecten van de Stichting BRM in het verslagjaar zijn uitgevoerd.
 
Lemsterpoort en Woudsenderpoort  in Sloten 
Na de restauratie van het metselwerk nabij de waterlijn bij de beide poorten in Sloten 
in 2013 hebben voor beide poorten geen investeringen plaatsgevonden omdat de 
onderhoudssituatie als goed kan worden gekwalificeerd. 
 
Kerktoren te Harich 
In 2014 heeft een grote restauratie plaats gevonden van het interieur van de toren 
van Harich.  
De bevolking van Harich en Ruigahuizen is bij het project betrokken geweest. Door 2 
inwoners zijn tijdens het hele restauratie proces foto’s gemaakt. In het voorjaar van 
2015 is er in het Dorpshuis ‘Ons Gebouw’ te Harich een informatie bijeenkomst 
geweest. Deze bijeenkomst had tot doel om de foto’s, die tijdens het restauratie 
proces waren gemaakt, aan de bevolking van de beide dorpen te laten zien. De 
bijeenkomst werd druk bezocht. Zowel door het bestuur als door fotograven, de heer 
Bram de Smit en mevr. A. Meinesz, werd duidelijke uitleg gegeven hoe de 
werkzaamheden waren uitgevoerd en waar de foto’s waren gemaakt.   
 
Kerktoren te Sloten 
De kertoren in Sloten is in 2011 helemaal opgeknapt. In 2015 zijn geen belangrijke 
werkzaamheden uitgevoerd.  
 
 
Kerktoren in Wijckel 
In 2011 en 2012 is de toren aan de binnenkant helemaal opgeknapt. In het 
verslagjaar zijn aan de toren in Wijckel geen investeringen gepleegd. 
 
Kerktoren te Balk 
De dakruiter in Balk is in 2011 aan de buitenkant helemaal opgeknapt. In het 
verslagjaar bleek dat de loden vloer onder de luidklok en boven het orgel in de kerk, 
lekkage vertoonde. Voor het orgel was dit een aandachtspunt. Het bestuur wilde 
voorkomen dat het orgel door vocht zou worden beschadigd. Boven het orgel zijn in 
2015 voorzieningen getroffen om te voorkomen dat bij een volgende lekkage vocht in 
de orgelpijpen zou kunnne komen. Om de kwaliteit van de loden vloer te verbeteren 
zijn gesprekken met Installatiebedrijf Douwe Bijlsma uit Tjerkgaast gevoerd om te 
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komen tot het uitvoeren van doeltreffende voorzieningen. Verwacht wordt dat die in 
het jaar 2016 zullen worden uitgevoerd. 
 
Kerktoren te Sondel 

In het jaarverslag van 2012 is 
uitvoerig ingegaan op de technische 
onderhoudstoestand van de toren in 
Sondel en het vezoek van de 
Protestantse Gemeenten ONS 
(Oudemirdum, Nijemirdum en 
Sondel) en Plaatselijk Belang Sondel 
om tijdens het herstellen de toren ook 
weer te verhogen. In 2014 is een 
aanvang gemaakt met het 
reconstrueren van de nieuwe toren 
inclusief de verhoging en het maken 
van een nieuwe torenspits. Dit was 
noodzakelijk omdat de oude 
torenspits er zo slecht uitzag dat 
herstel niet tot de mogelijkheden 
behoorde.  Tijdens de winterperiode 
is de complete toren in de werkplaats 
bij Bouw en Molenbouwbedrijf Bertus 
Dijkstra te Sloten gemaakt. De 
nieuwe torenspits is in het vroege 
voorjaar van 2015 weer op de kerk 
geplaatst. De nieuwe toren werd met 
een dieplader van de werkplaats in 
Sloten naar de defintieve bestemming 
gereden en met een grote 
telescoopkraan weer op zijn plaats 
gehezen. 

 
Toren te Nijemirdum 
Grootschalig ondehoud heeft in 2012 plaats gevonden. In 2015 zijn derhalve geen 
noemenswaardige investeringen gedaan.  
 
Kerktoren te Oudemirdum 
In het verslagjaar hebben aan deze toren geen investeringen plaats gevonden plaats 
gevonden. In 2016 zal worden getracht het scheef hangende torenkruis te herstellen. 
 
Klokkenstoel te Mirns 

De klokkenstoel van Mirns is in de zomer van 2015 
helemaal opnieuw geschilderd. De klokkenstoel staat 
er dus weer prima bij. 
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Klokkenstoel te Ruigahuizen 
De klokkenstoel is in 2015 helemaal opnieuw 
geschilderd, nadat het object van te voren 
helemaal was gereinigd en van een vuile laag 
was ontdaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kerktoren te Elahuizen 
Nadat in 2013 de werkzaamheden aan de luidklok (het herstellen van scheuren in de 
wand van de klok) en reparaties van verrotte onderdelen van de houtsconstructies 
aan de toren hebben plaats gevonden, is in 2015 de houtendraagconstructie verder 
hersteld en verstevigd. 
 
Teernstrabrug Balk (Luts) 
Voor de Teernstrabrug is in het verleden een beschikking ontvangen op grond van 
het Brim. Enkele jaren geleden zijn de landhoofden volledig gerestaureerd. Het was 
de bedoeling om het verslagjaar een restaurateiplan voor het stalengedeelte op te 
starten, maar in overleg met de gemeente De Fryske marren is afgesproken om dit 
op te schorten totdat de overdracht van bepaalde monumenten aan de gemeente De 
Fryske Marren heeft plaats gevonden, zodat deze zaken door de gemeente De 
Fryske Marren kunnen worden geregeld. Het is bij ons bestuur bekend dat de 
gemeente in het verslagjaar initiatieven heeft genomen om tot een restauratieplan te 
komen. 
 
Raadhuis 
In het Raadhuis zijn geen bedragen, buiten de gewonen reguliere exploitatie en klein 
onderhoud om, geïnvesteerd .  
 
Museum Stédhûs Sleat 
Aan het voormalige stadhuis Sloten heeft in het verslagjaar geen noemenswaardig 
onderhoud plaatsgevonden omdat die werkzaamheden eerder werden uitgevoerd. 
De afgeronde voorbereidingen om de brandveiligheidssituatie aan te passen aan een 
ontruimingsinstallatie hebben in 2013 plaats gevonden. Wel zijn bedragen 
geïnvesteerd in het onderhoud van de cv en de technische installatie. Ook is in het 
verslagjaar opdracht gegeven om devluchttrap te verwijderen, vanwege het feit dat 
de brandmeldinstallatie was omgebouwd van een vluchtweginstallatie naar een 
ontruimingsinstallatie.  
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Jaarrekening 
De secretaris heeft de jaarrekening en de meerjarenbegroting voor 2016 en de 
volgende jaren opgesteld. Het bestuur heeft geconstateerd dat de voorzieningen 
voor 2016 op een voldoende niveau zijn om de geplande 
onderhoudswerkzaamheden verantwoord uit te kunnen voeren. 
Het lag in de bedoeling om met ingang van het boekjaar 2016 ook de over te dragen 
rijksmonumenten van de gemeente De Fryske Marren te gaan onderhouden 
(ondanks dat de formele juridische overdracht nog niet had plaats gevonden), maar 
tot deze deal is het niet gekomen omdat er tussen het bestuur en de gemeente een 
verschil van mening is ontstaan over de voorwaarden die in de akte van overdracht 
moeten worden opgenomen. Dit heeft tot extra overleg geleid. Verwacht wordt dat in 
het voorjaar van 2016 deze verschillen zullen zijn opgelost. Er is in ieder geval 
afgesproken om de oude situatie voor het 1ste halfjaar van 2016 nog door te laten 
lopen, zoals dat voorheen ook het geval was. Op 1 julie treedt de nieuwe situatie in 
werking en zal ook de overdracht van de vewschillende objecten plaats vinden. 
Zowel het jaarverslag als de jaarrekening 2015 en de begroting 2016 worden 
ingediend bij de gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC te Joure. 
 
Postadres 
De Stichting BRM – DFM heeft tot 30 april 2015 haar postadres gehad aan de Auke 
Stellingwerfstraat 4, 8561 CL te Balk. Vanaf 1 mei 2015 is het postadres gewijzigd in  
Wolsmastate 5, 8513 CN te Ouwsterhaule. 
Het IBAN nummer is: NL84INGB0002373456 en de BIC.code is: INGBNL2A 
 
 
Balk, april 2016  
 
 


