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JAARVERSLAG 2020 VAN DE 
STICHTING TOT BEHOUD VAN RIJKSMONUMENTEN 

(BRM-DFM) 
 

1.0. Algemeen: 
 

1.1  Informatie over de Stichting. 

 Met een gemeenteraadsbesluit van 9 april 1991 werd besloten tot het 
oprichten van de Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente 
Gaasterlân-Sleat” (Stichting BMG). 
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 goedgekeurd bij besluit van 3 juni 1992. 
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg (thans Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed) liet op 22 juni 1992 weten dat de stichtingsakte voldoet aan de te 
stellen eisen om als een rechtspersoon te kunnen worden aangemerkt. 
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 verband met de fusie van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Skarsterlân 
en Lemsterland op 1 januari 2014, heeft het bestuur besloten om de 
statuten aan te passen aan deze nieuwe situatie. Op 19 mei 2014 heeft 
deze statutenwijziging plaats gevonden, waarbij de naam van de Stichting 
BMG is gewijzigd in Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten (Stichting 
BRM-DFM). Het werkgebied is per 1 januari 2014 de nieuw gevormde 
gemeente De Fryske Marren geworden. 

 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 
geregistreerd onder no. 41004215. 

 Na de fusie van de 3 gemeenten heeft de stichting op 1 juli 2016 een 
aantal van haar monumenten aan de gemeente overgedragen en zijn er 
gelijktijdig een aantal monumenten van de gemeente De Fryske Marren 
overgedragen aan de Stichting BRM.. 

 De omvang van het eigendom is hiermee gekomen op 25 rijksmonumenten 
en 1 gemeentelijk monument  te weten de klokkenstoel te Bantega. 

 De stichting BRM is aangewezen als een ANBI instelling. 
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1.2  Stichtingsbestuur BRM 2020 

 

 Voorzitter   dhr. Ing. J. Belksma te Rijs 

 Secretaris   dhr. J. de Vries te Ouwsterhaule 

 Penningmeester  dhr. T. Trommelen te Oosterzee 

 Bestuurslid   dhr. M. Dijkstra te Balk 

 Bestuurslid   dhr. Ir. F. Terpstra te Beetsterzwaag 

 Bestuurslid   dhr. J. Dijkstra te Balk 

 

 De bestuursvergaderingen zijn behoudens de januari-vergadering in het 
verslagjaar vervangen door telefonische besprekingen veelal met minimaal 
twee bestuursleden van de driehoek voorzitter-secretaris-penningmeester. 
De reden is de corona-pandemie welke op het moment van het schrijven 
van deze verslaglegging nog altijd heerst. 

 Werkbesprekingen van/met bestuursleden vonden telefonsich en 
ondertussen digitaal plaats. 

 Een bestuurder in overleg met een tweede bestuurslid, sturen zelf de 
voorbereiding en begeleiding aan van de meeste reguliere- en incidentele 
onderhoudswerken. Hiervoor zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en 
specifieke beroepservaring, de objecten toebedeeld aan de verschillende 
leden van het stichtingsbestuur. Ook de woonlocatie van het betreffende 
bestuurslid is hierbij van belang. 

 Het aantal (11) klokkenstoelen heeft negatieve invloed op de hoogte van  
het totaalbedrag aan te ontvangen rijkssubsidies; de vigerende SIM-
regeling is voor klokkenstoelen volstrekt ontoereikend. In meerdere 
schriftelijke-, telefonische- of digitale contacten is deze zorg uitgesproken. 
In verband met de samenhang van ontoereikende SIM-subsidie met de 
beperkte koopkracht van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor de 
bedrijfsvoering van de stichting is de portefeuillehouder op de hoogte 
gebracht van de in toenemende mate voorkomende en ontstane 
onderhoudsachterstand van het bezit aan monumenten van de stichting. 

 

 

1.3. Adres- en bankgegevens. 

 

 De Stichting BRM – DFM heeft haar postadres aan de Wolsmastate 5, 
8513 CN te Ouwsterhaule. 

 Op internet te vinden onder de domeinnaam: www.stichtingbrm.nl 

 Het bestuur is te bereiken als vermeld op de website. 

 Het IBAN-nummer is: NL84INGB0002373456 en de BIC.code is: 
INGBNL2A 

 Als gevolg van het hanteren van negatieve rente door de bank heeft het 
bestuur een extra Rabo-bankrekening geopend. Hierdoor blijven de 
gevolgen beperkt door spreiding van de op onze rekeningen aanwezige 
doelreserves bestemd voor het onderhoud van onze monumenten. 

 De website van de tichting is in het verslagjaar gemoderniseerd. De site is 
frisser geworden en er zijn onderdelen geoptimaliseerd om beter met de 
geïnteresseerde raadplegerlezer te kunnen communiceren. In het verleden 

http://www.stichtingbrm.nl/
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werd voor de digitale communicatie veelal gebruik van de privé 
mailadressen. Met het optimaliseren is ook het mailadres aangepast en 
heeft deze de extensie @stichtingbrm.nl gekregen. 
 

1.4 Jaarrekening 2020 

 De resultatenrekening 2020, met toelichting en de meerjarenbegroting over de 
periode 2021-2026 zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van 01 maart 
2021. Deze worden o.a. ingediend bij de gemeente DFM met een z.g. 
samenstellingsverklaring van de register-accountant conform de DFM-
subsidievoorwaarden. De jaarrekening wordt t.z.t. geplaatst op de website 
www.stichtingbrm.nl. 

 De algemene kosten over het verslagjaar waren € 23.413,-- waarvan 
verzekeringen € 11.700,-- 

o Administratie 
o Vrijwilligers 
o Financiële verslaglegging 
o Representatie 
o Reiskosten 
o Accountant 
o Verzekeringen 
o Bankkosten 
o Webhosting en websitebeheer 
o Diversen 

 
 

2.0  Activiteiten, bijzonderheden, subsidiëring klokkenstoelen en 
werkzaamheden tot instandhouding van de objecten.  

 

 Open Monumentendag op zaterdag 12 september 2020 
Het landelijk thema  OMD was “Monumenten van weleer”. 
 
Een tocht langs de monumenten van weleer in de Fryske Marren. 
 

In 2020  herinnert ons nog weinig aan de grote armoede van vroeger eeuwen. 

Zowel in de stad  als op het  platteland woonden veel arme dagloners, 

boerenknechten en lieden die in de nijverheid een bestaan vonden. Meestal 

woonden zij in stegen waar het ongedierte vrij spel had. De huisjes van 

dagloners en boerenarbeiders op het platteland hebben de tand des tijds 

vrijwel niet doorstaan of zijn verbouwd tot boerderettes. De stegen zijn in de 

tweede helft van de 20-ste eeuw met de grond gelijk gemaakt. 

De monumenten van weleer  die in de Fryske Marren wel bewaard zijn 

gebleven voor het nageslacht, zijn vooral kerken, adellijke states, voorname 

huizen van kooplieden in bijvoorbeeld Sloten, Balk en Joure,  boerderijen, een 

aantal molens en klokkestoelen. 

Helaas waren de kerken dit jaar op de OMD niet geopend en de torens als 

gevolg van de Coronamaatregelen gesloten.  Er was een mooie tocht uitgezet 

door de gemeente De Fryske Marren. De bezoekers / belangstellenden bleken 

http://www.stichtingbrm.nl/
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duidelijk minder in aantal; de pandemie zal hier vooral debet aan zijn geweest. 

Na een korte presentatie van drs. Minke Hiemstra, voorzitter van de 

Werkgroep OMD, over de inhoud van het programma en de historie van van 

de kerk en het dorp Wyckel waar deze opening van de OMD-dag plaatsvond 

vertelde Ir. Frank Terpstra, bestuurslid van de stichting BRM,  beeldend over 

de historie van de Grevensmolen te Vegelinsoord, één van de 

rijksmonumenten van de Stichting BRM. Hierna werd tenslotte deze OMD-

DFM geopend door de portefeuillehouder Wth. Roel de Jong. 

 
 

    Molenaarsambacht: 

Het molenaarsambacht is op 7 december 2017 ingeschreven op de 

Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij 

UNESCO. Dat is bekend gemaakt tijdens de vergadering van het Comité van het 

UNESCO-verdrag in Zuid-Korea. 

Immaterieel erfgoed bestaat uit tradities, rituelen, gebruiken en ambachten die 

mensen niet verloren willen laten gaan en die ze willen doorgeven aan volgende 

generaties. Voor het behoud van molenerfgoed zijn de vrijwillige molenaars een 

onmisbare schakel. Zij stellen de molens in werking en open voor het publiek en 

houden het molenaarsambacht en kennis over molens in stand 

Door  de inspanningen van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het Gild Fryske 

Mounders, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en Vereniging De Hollandsche 

Molen is het gelukt het molenaarsambacht deze status te geven. 

De stichting BRM-DFM  heeft twee poldermolens in haar bezit, De Groene Molen 

in Joure en de Grevensmolen in Vegelinsoord.  

De molenaars van onze stichting zijn aangesloten bij het Gild Fryske Mounders. 

Twee van onze vrijwilligers, Ane Dijkstra en Popke Timmermans, zijn al sinds de 

intrede van de vrijwillige molenaars, begin jaren 1970, actief op molens in 

gemeente De Fryske Marren. Zij hebben het molenaarsambacht nog kunnen 

leren van de laatste oud-beroepsmolenaars in Friesland en hebben het Gild 

Fryske Mounders in 1975 mee opgericht. 

 

 Subsidiëring klokkenstoelen  
- Voor 1 juli 2016 had de stichting BRM  2  klokkenstoelen in eigendom. Met 

de overdracht van objecten van de gemeente naar de stichting is dit aantal 

met 9 toegenomen tot een totaal van 11 klokkenstoelen. Hiervan hebben 

10 klokkenstoelen de status van rijksmonument en is de klokkenstoel van 

Bantega een gemeentelijk monument. 

Voor wat betreft de 8 klokkenstoelen  Akmarijp, Broek, Oldeouwer, 

Ouwster-Nijega, Rotstergaast, Rottum, Snikzwaag en Teroele bleek bij de 

overname in 2016 geen rijkssubsidiebeschikking te zijn. De stichting heeft 

in het jaar 2019 een gecombineerde subsidieaanvraag samengesteld en 
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ingediend. Deze aanvraag is in dat jaar ook gehonoreerd door de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.  

Dit betekent, dat er nu voor deze 8 klokkenstoelen een 6 jarig 

onderhoudsplan is voor de periode 2018 t/m 2023. 

De beschikte bedragen zijn echter marginaal ( € 170,-- per object/per jaar) 

als gevolg van de vigerende rijkssubsidieregeling waardoor deze objecten 

de facto alsnog buiten de boot vallen voor regulier onderhoud. Bestuurlijk 

beraad over het hierdoor ontstane structurele jaarlijks tekort aan baten is 

gaande maar heeft in het verslagjaar nog niet tot een oplossing van dit 

probleem geleid. 

 

 Structurele tekorten exploitatieve meerjarenbegroting MJOP 2021 -- 2026 

- Bij het opstellen van dit bestuursverslag 2020 is duidelijk geworden dat de 

aangevraagde verhoging van de exploitatiesubsidie van de gemeente voor 

max. circa 50% van de totale lasten van de stichting ook voor de jaren 

2021 en 2022 niet wordt toegekend. Onderstreept wordt dat een 

structureel tekort op deze jaarlijkse subsidie niet kan worden aangevuld 

met private subsidie en ondersteuning vanwege het gegeven dat private 

bronnen altijd alleen maar gelabelde doelsubsidies verstrekken / afrekenen 

en een exploitatiebijdrage van een onderhoudsstichting niet haar 

doelstelling is. 

Een consequentie is dat temporisering van onderhoud aan een groot deel 

van het gehele bezit ook voor de boekjaren 2021 en 2022 onafwendbaar 

is. De onderhoudsachterstand zal zonder meer tot verval en nog hogere 

onderhoudskosten leiden.  

Ook is van belang, dat het her en der achterwege moeten laten van 

regulier onderhoud voor vrijwel alle objecten zal leiden en al heeft geleid 

tot het terugvorderen van Rijkssubsidies door de RCE bij het 6-jaarlijks 

afrekenen van de diverse beschikkingen. 

 
 

Informatie werkzaamheden  onderhoud van de objecten. 
 
 
2.1.Kerktoren (dakruiter) te Sloten 
 

In het jaar 2019 is fors geïnvesteerd is het 
luidmechanisme van deze toren. Ook de klokken 
luiden weer zoals het behoort door een nieuwe 
luidas, juist afgesteld etc. Beide klokken zijn nu 
weer te gebruiken en er kan bovendien weer met de 
hand worden geluid.  Een en ander zoals vermeld in 
het bestuursverslag van 2019. De 
onderhoudstoestand is goed. De onderhoudskosten 
2020 zijn nihil. 
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2.2. Kerktoren (dakruiter) te Sondel  
 
 Enige  jaren geleden is de toren gerestaureerd en 

verhoogd naar de oorspronkelijke toestand in 
samenwerking met het kerkbestuur.  

 
In 2020 is o.a. de luidmotor hersteld. Het 
buitenschilderwerk is nog als redelijk te 
kwalificeren en aldus gepland voor 2021 
De onderhoudstoestand is goed te noemen. 
Kosten € 1488,-- 

 
 
 
 
 
 
 
2.3. Kerktoren (dakruiter) te Tjerkgaast 
 

Herstel van de buitenbetimmering is tot nadere 
beslissing uitgesteld door de door FANAX 
geconstateerde aanwezigheid van enkele meer-
vleermuizen. Deze omstandigheid leidt er toe 
alleen voor aankomst of vertrek van alle 
vleermuizen aan  betimmering kan worden 
gewerkt. Een korte tijdspanne aldus waar ook nog 
beperkende weersomstandigheden belemmerend 
kunnen werken. 

 De afronding heeft in 2020 wegens de hiervoor 
genoemde omstandigheden niet plaats gevonden 
ook al door de corona-pandemie 
Kosten nihil. 

 
 
 
 
 
2.4. Klokkenstoel Akmarijp 
 

In 2019 is grootschalig en achterstallig onderhoud 
uitgevoerd. Vervangen van drie staanders en aantal 
trekplaten, herstel funderingspoeren, het verwijderen van 
al het bestaande schilderwerk  en vervangen door 
eigentijds dampdoorlatend schilderwerk is in het voorjaar 
van 2020 opgeleverd. Conform het schilderbestek is 
gelijktijdig de 1e voorgeschreven onderhoudsbeurt over 
enkele jaren gecontracteerd. 
Investering 2019 - circa € 37.000;  
Investering 2020 – circa € 5.800,-- 
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2.5.    Klokkenstoel Broek  
 
 Het object is matig qua onderhoudstoestand.  

In 2020 is wel het oorspronkelijk onderdeel aan de 
klokkenstoel hersteld met het weer mogelijk van het 
zogenaamd “Vliegend Vlaggen”. De gemeenteschap van 
Broek heeft haar waardering uitgesproken voor het dit 
volledig herstel van het kunnen vlaggen en het 
voornemen om binnen afzienbare jaren groot onderhoud 
te plegen aan de hoofdkonstruktie. 
Herstelkosten circa €1.900,-- 

 
 
 
 
2.6. Klokkenstoel Oldeouwer 
 
In het verslagjaar is enig klein herstel gedaan.  
Er is projectvoorbereiding gedaan i.c. een herstelplan en aanvraag 

omgevingsvergunning aangevraagd voor grootschalig 
herstel van het achterstallig onderhoud. Op onze 
aanvraag voor een provinciale subsidiebijdrage van 
Fryslân is negatief beschikt i.v.m. ontoereikend budget. 
Voorts heeft het bestuur een bouwhistorisch onderzoek 
laten verrichten, zodat voor een toekomstige aanvraag 
alle noodzakelijke bescheiden al gereed zijn. 
De onderhouds- en veiligheidstoestand is matig tot slecht.  
Intussen hebben wij private- en publieke verwerving van 
extra bijdragen in gang gezet; de eerste bijdragen zijn 

verworven. In verband met de slechte kosten/baten verhouding van de 
onderhoudsfinanciering van onze klokkenstoelen is de uitvoering minstens 
een jaar doorgeschoven. Onderhoudskosten 2020 circa € 2.800,--  
 
 
2.7.  Klokkenstoel Ouwster-Nijega 
 

Deze klokkenstoel is qua onderhoud en veiligheid 
absoluut slecht en onveilig. Door droogte en inkrimping 
van de veenbodem (waarop de fundering ligt die uit keien 
bestaat) blijft de klokkenstoel onderhevig aan 
verzakkingen. In het gemaakte restauratieplan is rekening 
gehouden met de versteviging van de fundering en groot 
onderhoud aan de klokkenstoel. 
Voor dit object heeft het bestuur ook een bouwhistorisch 
onderzoek laten verrichten. 
Ook voor deze klokkenstoel is bij de provincie in het 
verslagjaar een subsidieaanvraag ingediend waaroveer 

positief is beschikt. Eerder waren al sonderingen gemaakt. Met de provinciale 
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bijdrage, de eigen inbreng, fondsenwerving en een eventuele aanjaagbijdrage 
van de gemeente kan in 2021 tot uitvoering worden overgegaan. Kosten in 
2020 circa € 2.500,-- 
 
 
2.8.  Klokkenstoel Rotstergaast 
 

In het verslagjaar zijn geen noemenswaardige 
werkzaamheden uitgevoerd. Wel is er schoongemaakt en is 
waar nodig het schilderwerk  bijgewerkt. De 
onderhoudstoestand is redelijk tot matig. 

 
  
 
 
 
 
 
 
2.9.  Klokkenstoel Rottum. 
 

In het jaar 2019 is voor deze betonnen klokkenstoel een 
herstelplan gemaakt. In 2020 heeft een restauratie plaats 
gevonden. Herstel van daken en betonrot, schilderwerk en 
waarnodig het maaiveld op hoogte gebracht.De 
onderhoudstoestand is goed. Kosten 2020 circa € 30.000,--  

 
 
 
 
 
 
 
2.10.  Klokkenstoel Snikzwaag. 
 

In het verslagjaar zijn geen noemenswaardige 
werkzaamheden uitgevoerd. De toestand van deze 
klokkenstoel is zeer slecht; herstelkosten worden 
geraamd op minimaal € 60.000,-- De veiligheid is in het 
geding; luidverbod noodzakelijk. Voor deze 
klokkenstoel is in het verslagjaar een subsidieaanvraag 
bij de provincie Fryslân ingediend welke positief is 
beschikt. Onze fondsenwerving bij private- en publieke 
partijen is opgestart. Met deze bijdragen kunnen wij 
mogelijk nog in 2021tot uitvoering te komen. 
Kosten 2020 circa € 1.700,-- 
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2.11.  Klokkenstoel Teroele 
 

In 2019 is begonnen met een grootscheepse 
herstelopdracht. De oplevering heeft in het verslagjaar 
plaats geonden. De verflagen zijn volledig verwijderd en 
worden vervangen door een duurzaam vochtregulerend 
verfsysteem met langere onderhoudsintervallen. De 
verflaag is teven minder gevoelig voor vervuiling en 
aangroei algen. 

 Investering totaal circa € 36.000,-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.12. Kerktoren (dakruiter) te Balk 
 

Deze dakruiter op de kerk It Breahûsin Balk is in 2019 
geheel schoongemaakt; het plafond boven de 
klokkenstoel is gerepareerd en vogelwerend gaas 
aangebracht. De nodige loodsolderingen in de loden 
vloer herstellen staat voor 2021 op het programma. 

 Onderhoudskosten circa € 800,-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.13. Kerktoren (dakruiter) te Elahuizen. 
 

Deze dakruiter is in 2016 in onderhoud geweest na in 
2013 (BMG) een groot onderhoudsbeurt te hebben 
gehad incluis de reparatie van de klok welke toen 
tegelijk vliegend-luidend is gemaakt met een 
vernieuwde luidas. De verwachting is dat in 2022-
2023 een volgend onderhoud noodzakelijk is. 
Kosten circa € 200,-- 
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2.14. Kerktoren (dakruiter) te Oudemirdum. 
 

Na in 2019 een groot onderhoudsbeurt te hebben 
uitgevoerd met een volledige schilderbeurt is er in 
het verslagjaar geen onderhoud nodig geweest. 
De toren staat staat er goed bij.  
Voor wat betreft het schildersysteem dat is 
toegepast wordt verwezen naar het 
bestuursverslag van 2019; deze toren is evenals 
de dakruiter Sondel geplaatst op kerken in bezit 
en gebruik bij het kerkbestuur van ONS en 
hebben aldus nu hetzelfde verfsysteem.  
In het verslagjaar zijn er geen onderhoudskosten 
geweest. 

 
 
 
 
 
2.15. Kerktoren Wijckel 
 

In het verslagjaar zijn aan de binnenzijde van 
deze forse gemetselde toren onderhouds- en 
herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Specielagen 
en bouwkundige tekort -komingen aan balklagen 
en vloeren zijn aangepakt. 
Voor het aflopen van de BRIM.beschikking na een 
onderhoudsperiode van 6  
jaar moet aan de buitengevels nog het nodige 
voeg- en metselwerk worden hersteld. Het 
bestuur hoopt deze werkzaamheden binnen de 
lopende beschikbare periode uit te voeren. 
Kosten 2020 circa € 26.000,-- 

 
 
 
 
2.16. Toren Nijemirdum 

Grootschalig onderhoud aan deze toren heeft in 
2012 plaats gevonden en vertoont sindsdien nog 
altijd een goede onderhoudstoestand. In het vorige 
verslagjaar is herstelwerk aan de vlaggenmast met 
zijn hijsinrichting uitgevoerd. 
In april 2020 is een nieuwe aandrijfketting voor de 
luidinstallatie van de klok aangebracht. Conform de 
vigerende onderhoudsrapportage wordt de 
komende jaren beperkt regulier onderhoud 
uitgevoerd aan het voegwerk a/d binnenzijde. 
Onderhoudskosten circa € 1.100,--- 
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2.17.  Klokkenstoel Ruigahuizen. 
 

 Er zijn geen noemenswaardige werkzaamheden 
uitgevoerd.  
De onderhoudstoestand is Redelijk. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.18. Klokkenstoel Mirns. 
 

Er zijn geen noemenswaardige werkzaamheden 
uitgevoerd.  
De onderhoudstoestand is Redelijk.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
2.19. Joustertoer  Midstraat Joure 
 

Op 1 juli 2016 in eigendom gekomen bij de 
stichting. Een toren die tegen de kerk aan is 
gebouwd met een rechtszaal op de1e verdieping. 
Inmiddels is de entree / begane grond aangepast 
en naar een monumentwaardige toestand 
gebracht. Een nette toegang naar de kerk, een 
torenportaal voor de toren en een berging voor 
opslag is het resultaat. 
Alles is in overleg met Protestantse Gemeente 
Joure en het bestuur van het Gilde tot stand 
gekomen. De toren is vanaf nu meteen ook 
invalide-proof gemaakt. De nor (hûnehok) op de 
begane grond en de verdieping zijn van gedimpd 

licht voorzien, zodat bezoekers  kunnen ontdekken waar de veldwachter zijn 
arrestanten achter liet. Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. 
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 Noodzakelijke Restauratiewerkzaamheden  Jouster Toren in 2018 
- 2018 Na onderhoudswerkzaamheden in de toren is de bovenste laag n.l. 

de open lantaarn met spits etc. geïnspecteerd. Daar troffen we ernstig 
achterstallig onderhoud aan. Na bestudering van de onderhoudsfeiten uit 
het verleden is de conclusie te trekken dat er de afgelopen 5-20 jaar geen 
c.q. ernstig tekortkomend onderhoud moet zijn gedaan; wellicht zelfs een 
langere tijdspanne, waarbij door lekkage de houten constructie ernstig is 
verzwakt.  
Voor de Stichting BRM-DFM is de aangetroffen bouwvalligheid, mede 
vanwege het zekeren van de veiligheid,de reden geweest de bovenste 
laag met spits en torenkruis binnen enkele dagen te laten verwijderen. Het 
torendeel zal geheel opnieuw moeten worden herbouwd waarna het  
herplaatst kan worden. Dat vond allemaal plaats in de laatste weken van 
december 2019.Investering 2019 circa € 36.000,-- 

 

 Financiering van de herstelkosten 
Het jaar 2019 is vooral gebruikt om de financiëring rond te krijgen. Met 
vertegenwoordigers van de gemeente DFM is destijds intensief overlegd. 
Het bestuur van de Stichting BRM en de voormalig eigenaar (de gemeente 
De Fryske Marren) verschilden van mening over de verantwoordelijkheid 
c.q. aansprakelijkheid voor de tekortkomingen van het geleverde object. 
De Stichting BRM was derhalve niet bereid de herstelkostren voor haar 
rekening te nemen. Voor het stichtingsbestuur was dat aanleiding om geen 
opdracht tot het restaureren van de lantaarn te geven, omdat de 
financiering niet geregeld was. Door een redactionele bijdrage in de 
Leeuwarder Courant kwam plotseling een oplossing in zicht. De gemeente 
DFM bleek € 200.000 voor haar rekening te gaan nemen en private partij 
bleek bereid het tekort voor haar rekening te gaan nemen.  
 

 Restauratie in 2020 
- In het verslagjaar is de lantaarn en de spits toren vrijwel geheel vernieuwd. 

Begonnen werd met de z.g. spin die werd samengesteld in een vooraf 
gemaakte mal van het vergane exemplaar om maatafwijkingen te 
voorkomen. Op de spin komt de slof te liggen. Een zwaar stuk hout van 70 
cm breed en 20 cm dik. In het midden van de slof is een pen en gat 
verbinding gemaakt waarop de spil is geplaatst. De spil is een zo’n 6 m1 
lange eikehouten kolom die onderaan een afmeting heeft van circa 50 cm 
4-kant. Deze spits verjongt over de gehele lengte naar het hoogste punt. 
Uiteindelijk komt bovenop deze spil/kolom een stalen constructie met de 
haan. De complete lantaarn met loden bekleding is in het najaar van 2020 
per schip van Sneek naar Joure vervoerd en met een dieplader naar de 
Torenstraat vervoert. Vervolgens is deze complete prefab-constructie met 
een telescoopkraan weer op z’n plaats gehesen., Herstelkosten in het jaar 
2020 circa € 227.000,-- exclusief bijkomende kosten als steiger huur, 
transport, toezicht  e.d. 
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- Carillon Jouster Toren. 

In de loop van het jaar bleek het weer ter hand genomen periodieke 
onderhoud van de toren meer inhoud nodig te hebben dan werd verwacht. 
Deze tegenvallers qua tijd en kosten zullen in de loop van het jaar 2021 
duidelijk worden. Gelijktijdig bleek het carillon forse gebreken te vertonen 
met de conclusie dat onderhoud en herstel noodzakelijk is van zowel 
mechanische, electronische en ergonomische aard (beiaardier). De 
investeringen bedragen € 50.000,-- een lastenpost die nog in z’n geheel 
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moet worden gefinancierd en dus wordt uitgesteld tot nader 
bestuursbesluit. 

 
 
2.20. Toren Lemmer (Lemstertoer Kerkhof 1) 
 

            
 
De toren lijkt vrijstaand te zijn gebouwd, maar blijkt ook deels ingebouwd in de 
kerk. Na het grootschalig onderhoud in 2017 heeft in 2018 de eindafrekening 
plaats gevonden. In 2019 is de vloer in de toren hersteld naar een bruikbare 
vlakheid. In 2018 is nog € 9.528,-- geïnvesteerd. In het vorige verslagjaar 
bedroegen de kosten € 1.561,-- In 2020 is enig schilderwerk a/d buitenzijde 
van de toren uitgevoerd. Kosten € 3.258,-- 
In het verslagjaar zijn er ook contacten gelegd met de Stichting Oud Lemmer. 
Het bestuur van die stichting heeft een aanlichtingsplan ontwikkeld om de 
gehele toren te verlichten. Hoewel die kosten niet voor rekening van de 
Stichting BRM komen, moeten wel een groot aantal elektriciteitsleidingen in de 
toren omhoog worden gebracht om de armaturen op de toren van stroom te 
voorzien. In dat kader heeft het bestuur besloten om de E-installatie  aan te 
passsen. Het bleek een warboel aan leidingen, meterkasten en soortgelijk te 
zijn. Uiteraard zal de stichting die kosten voor haar rekening nemen welke 
noodzakelijk zijn om de E-leidingen te optimaliseren, maar door de duo-
uitvoering kan wel doelmatiger worden gewerkt. Verwacht wordt dat in het jaar 
2021 dit onderdeel zal worden afgerond. 
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2.21. Westermeer-toren Joure (Geert Knolweg 4) 
 

Deze toren is bij  de uitwisseling van 
objecten in eigendom gekomen van de 
Stichting BRM. Een grote restauratie bleek 
nodig. Uitvoering daarvan heeft in 2019 
plaatst gevonden. Met de planvorming van 
destijds is ook onderzoek naar de 
grondwaterstand gedaan in het kader van 
de standzekerheid van dit monument. Dit 
stabiliteitsonderzoek loopt gedurende een 
periode van 3 jaar en is in het verslagjaar 
nog niet tot een eind gekomen.  
In het verslagjaar zijn een paar kleine 
verrichtingen uitgevoerd, zoals het 
aanbrengen van een nieuwe klepel in de 
luidklok omdat de oude klepel was 
afgebroken. De torenlijke staat van 
onderhoud is goed (G) 

 Kosten circa € 7.000,-- 
 
 
 
2.22 Toren  Langweer  
 

Per 1 juli 2016 is de toren in eigendom 
gekomen van de stichting.BRM. Een 
markant object in het dorp Langweer. De 
rijkssubsidie-beschikking t/m 2020 was 
geheel besteed bij overname. Bij eerste 
mogelijkheid (2021) zal een nieuwe 
aanvraag om rijkssubsidie moeten worden 
gedaan. Dat is gebeurd en de nieuwe 
BRIM beschikking loopt nu weer van 2021 
tem 2026. De onderhoudstoestand wordt 
als zeer matig gekwalificeerd. Zowel in 
bouwkundig opzicht als ook met het 
uurwerk zullen noodzakelijke 
investeringen niet uit kunnen blijven. 
In verband met het tijdig verkrijgen van 
financiering voor groot-onderhoud is in 
2018 een restauratieplan gereed gemaakt 
(geraamde herstelkosten prijspeil 2019 

zijn € 330.000). 
De Stichting BRM heeft in het verslagjaar een aanvraag ingediend bij de 
provincie. Die is gehonoreerd. Het bestuur zal zich inzetten om ook bij private 
fondsen te aqcuireren om deelbudgetten te verwerven. Verwacht wordt dat in 
het jaar 2021 daar meer duidelijkheid in zal komen. 
Gemaakte kosten in 2020 € 7.431,-- 
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2.23. Kerktoren Harich 
 

In 2014.heeft een grote restauratie plaats- 
gevonden van het interieur van de toren. In 
het verslagjaar is enkel enig incidenteel 
onderhoud gedaan. Voor de komende 
jaren wordt onderhoudswerk van beperkte 
omvang voorzien in hoofdzaak van de 
buitengevels, daken en de luid-as (niet 
stabiel). De onderhoud-toestand van de 
toren is verder voldoende, maar er zijn wel 
zorgen over de waterdoorlatendheid van 
het metselwerk van de toren. Het bestuur 
doet onderzoek hoe de vochthuishouding 
in de toren door middel van ventilatie kan 
worden verbeterd. 

 De kosten voor regulier onderhoud 
bedroegen in 2020 € 1.172,-- 

 
 
 
 
2.24. Groene Molen Joure 

 

Afgelopen jaar was het ook aan de 

Griene Dyk in Joure een raar jaar. 

Normaal gesproken worden 

bezoekers gastvrij in de molen 

ontvangen, maar dit jaar moest de 

deur helaas gesloten blijven. 

Anderhalve meter afstand houden 

gaat nu eenmaal niet in De Groene 

Molen. Toch hebben diverse 

belangstellenden van buitenaf van 

de molen en de uitleg van molenaar 

Bauke Bos kunnen genieten. 

Demolen heeft 25 uren belast en 

14,5 uur onbelast gedraaid. 

Hierbijheeft de bovenas 14150 

omwentelingen gemaakt. Het in 

2020 geplande onderhoud wordt in 

2021 uitgevoerd.  

 

De onderhoudskosten zijn in 2020 nihil geweest. 

 
 



18 

 

2.25. Grevensmolen te Vegelinsoord  

 

 Ook Grevensmolen kende een jaar 

met relatief weinig bezoekers. Open 

Monumentendag 2020 was de molen 

voorzichtig open en lag aan de route 

welke door de Werkgroep Open 

Monumentendag De Fryske Marren 

was uitgezet. ’s Morgens verzorgde 

molenaar Frank Terpstra bij de 

opening van de dag in de kerk van 

Wijckel een korte presentatie over de 

geschiedenis van de 

Haskerveenpolder. Geheel tegen de 

gewoonte in, heeft de molengroep zelf 

geen persbericht uitgebracht, om de 

bezoekersaantallen laag te houden. 

Door deze aanpak konden op Open Monumentendag circa 15 bezoekers op 

veilige wijze binnen anderhalve meter worden ontvangen. Bezoekers waren 

deze dag onder meer wethouder Roel de Jong en beleidsadviseur erfgoed 

Dorien Haagsma van gemeente De Fryske Marren. Radio Spannenburg 

maakte een mooi videoverslag van de malende molen met uitleg van 

molenaar Job Koehoorn, dat online nog is terug te kijken. 

Demolen heeft 99,5 uren belast gedraaid. Hierbij heeft de bovenas 57.700 

omwentelingen gemaakt. Het meeste onderhoud dat in 2020 gepland stond, 

wordt in 2021 uitgevoerd. De onderhoudskosten zijn in 2020 circa € 2.200 

geweest 

 

 

2.26 Klokkenstoel Bantega. 

 

Dit monument betreft de status van een 

gemeentelijk monument en komt alleen in 

aanmerking voor subsidies zijdens de 

gemeente. 

 Er is in 2019 een volledige restauratieplan 

uitgevoerd. Het helmdak is helemaal 

vernieuwd en de treden zijn vervangen. 

De staanders van de stoel stonden op 

poeren, maar onjuist gedetailleerd waardoor 

rotting onderaan de poten kon ontstaan. Met 

de restauratie zijn RVS-ondersteuningen 

gemaakt die op een goede wijze het regenwater afvoeren waarmee rotting tot 

het verleden behoort.  
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In 2019 is de stenen vloer aangebracht ter vervanging van de in verval 

geraakte grindbetonvloer. Ook is de rollaag rondom de stenen vloer in zijn 

geheel opnieuw gevoegd. Daarmee is ook de historische situatie van de 

klokkenstoel weer in oude glorie hersteld.  

Geïnvesteerd in 2018 € 26.822,--, in 2019 € 2.810,-- en in 2020 een bedrag 

van circa € 200,-- 

 
 
 
 
jdv/jb –  maart 2020 
 
 
 
 


