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BESTUURSVERSLAG 2021 VAN DE 
STICHTING TOT BEHOUD VAN RIJKSMONUMENTEN 

(BRM-DFM) 

1.0 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 ANBI instelling.
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1.1 Stichtingsbestuur BRM per 31-12-2021 

Voorzitter  dhr. Ing. J. Belksma te Rijs. 
Secretaris  vacature. 
Penningmeester dhr. M. Patist te Lemmer. 
Bestuurslid dhr. M. Dijkstra te Balk. 
Bestuurslid dhr. ir. F.E.Terpstra te Beetsterzwaag. 
Bestuurslid dhr. J. Dijkstra te Balk. 
Bestuurslid dhr. T. Trommelen te Oosterzee. 

• Ons bestuurslid secretaris J. de Vries is na een slopende ziekte overleden 
op 11 november 2021. Hij was vanaf de oprichting van onze stichting, in 
het vorig decennium, volop betrokken bij onze werkzaamheden. Wij 
trachten de ontstane vacature zo spoedig mogelijk in te vullen. De 
werkzaamheden van de secretaris worden voorlopig extern afgehandeld.

• De bestuursvergaderingen  (4x) en werkbesprekingen (8x) zijn in het 
verslagjaar weer vervangen door telefonische- of digitale besprekingen 
met minimaal twee bestuursleden van de driehoek voorzitter-secretaris-
penningmeester. De reden was de nog voortdurende corona-pandemie.

• 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 relatief (te) grote aantal (11) klokkenstoelen heeft een 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 besproken met de gemeente DFM.  In verband met de 
samenhang van ontoereikende SIM-subsidie met de afnemende 
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 onderhoudsachterstand van aan 
rijksmonumenten van de stichting.
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1.2. Adres- en bankgegevens van Stichting BRM-DFM: 

• Het postadres is Postbus 30, 8560 AA Balk.
• Het bezoekadres is  Turfland 56, 8531 JL Lemmer.
• E-mailadres is secretariaat@stichtingbrm.nl 
• Bank:IBAN: NL84INGB 0002 373456.
• BIC-code is: INGBNL2A.
• Website: www.stichtingbrm.nl

1.3 Jaarrekening 2021. 

• De JAARREKENING 2021 met toelichting en de uitvoeringsplanning 2022 zijn
vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 februari 2022. De jaarrekening
2021 wordt als verantwoordingsdocument ingediend bij de gemeente DFM
met een R.A.- samenstellingsverklaring e.e.a. conform de gemeentelijke
subsidievoorwaarden. De jaarrekening wordt tijdig geplaatst op de website
www.stichtingbrm.nl. in het fiscaal bepaalde ANBI-format.

• De Algemene Kosten over het verslagjaar bedroegen € 22.494,-- waarvan aan
verzekeringen € 8.627,--

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

http://www.stichtingbrm.nl/
http://www.stichtingbrm.nl/
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1.4   Open Monumentendag-DFM op zaterdag 11 september 2021. 

• Het landelijk OMD-thema aangepast voor De Fryske Marren was:

Ûs Monumint ûs Lânskip 

De Open Monumentendag 2021 werd dit jaar nog enigszins beperkt door de 
invloed die het coronavirus heeft op de samenleving. Onze werkgroep tot 
Behoud van het Cultureel Historisch Erfgoed is er niettemin in geslaagd een 
interessante OMD te realiseren.  
In 2021 staan in de Fryske Marren de Monumenten in ons Landschap  
centraal. Wie Lemmer passeert en op weg gaat naar Balk ziet aan de  
horizon diverse kerktorens staan, dit beeld is bepalend voor het vlakke 
landschap van onze gemeente.  
Deze monumenten van weleer  die in de Fryske Marren bewaard zijn 
gebleven voor het nageslacht, zijn vooral kerken, adellijke states, voorname 
huizen van kooplieden in bijvoorbeeld Lemmer, Sloten, Balk en Joure,  
boerderijen, een aantal molens en klokkenstoelen. 
Bijzondere aandacht verdient de Klokkenstoel van Ruigahuizen, die gelegen is 
aan de rand van de Gaasterlandse bossen. Oorspronkelijk stond hier een 
kerkje, dat al door de geschiedschrijvers in 1421 werd genoemd. Het gebouw 
werd in 1721 getekend door Jacobus Stellingwerff . Op een tekening heeft 
Stellingwerff een vrij van de kerk staande klokkenstoel met schilddak 
afgebeeld. In streken waar weinig werkgelegenheid was, trokken de mensen 
weg en waren de overblijvers vaak niet in staat de kerk voor afbraak te 
behoeden. Er restte slechts een klokkenstoel en deze staat op het kerkhof van 
Ruigahuizen, gelegen op een terpachtig terrein aan de Tsjerkhofleane aan de 
westzijde van het dorp. Wie deze klokkenstoel, gelegen in een oase van rust, 
bezoekt, kan af en toe nog het gefluister horen van Welmoed en haar Agge, 
de zoon van het Wite Wiif fan it Rûchhuster Bosk. 
De kerken waren in het kader van Tsjerkepaed 2021 op de OMD geopend. 
Een mooie tocht uitgezet in het Lanskip fan de Fryske Marren voerde onder 
meer langs gebouwen c.q. gevels die zo kenmerkend zijn voor het Friese 
landschap.  

• Rijksmonument Lemster Slûs winnaar van het Gouden Haske; OMD 2021.
It Gouden Haske 2021 werd tijdens het Symposium over de problematiek van
het veenweidegebied eveneens georganiseerd door de Werkgroep
Cultuurhistorisch Erfgoed in de Fryske Marren, toegekend aan de Lemster
Slûs. Het sluis-complex werd aan het eind van de 19e eeuw gebouwd als
zeesluis maar functioneert nu vooral voor de recreatievaart.
De werkgroep spant zich al 10 jaar in om een mooi programma voor de Open
Monumentendag  aan te bieden. Het uitgangspunt daarbij is de schat aan
monumenten in de Fryske Marren onder de aandacht van een breed publiek
te brengen. Sinds 2018 organiseert de werkgroep ook de aanwijzing van het
mooiste monument van het jaar. Door vertegenwoordigers van de burgers en
de leden van de werkgroep worden Rijks- en Gemeentelijke monumenten
genomineerd die van grote waarde worden geacht.
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Dit jaar werden er 22 monumenten aangedragen. Een jury onder 
voorzitterschap van architect Wytze Bouma kreeg de opdracht uit dit aanbod 
er één te kiezen waar dit jaar het kunstwerk It Gouden Haske, vervaardigd 
door Bram de Smit, kon worden toegekend. Jurylid Frank Terpstra 
presenteerde alle genomineerde projecten en maakte de winnaar bekend. 
Door Johan Heegsma werd de prijs overhandigd aan de wethouders de Jong 
en Veltman  en de heer Zantman als vertegenwoordigers van de eigenaar  De 
Fryske Marren en van de Lemster gemeenschap. It Gouden Haske krijgt een 
plaatsje in het Lemster Museum.

(Werkgroep tot Behoud van het Cultureel Historisch Erfgoed in samenwerking met BRM-DFM)

• Molenaars:
Onze molenaars 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.

• 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.

1.5 Stichting BRM-DFM  heeft twee poldermolens in eigendom, De Groene Molen 
in Joure en de Grevensmolen in Vegelinsoord.  
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1.6 Financiëring van onderhoud BRM-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 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 ingediend. Deze 
aanvraag is in dat jaar ook gehonoreerd door de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed.  
Ergo; er is nu voor deze 8 klokkenstoelen een 6 jarig onderhoudsplan voor de 
periode 2018 t/m 2023; opvolgend worden opnieuw SIM-subsidies 
aangevraagd voor het komend tijdvak t/m 2029. 
De beschikte en nog te beschikken SIM-bijdragen zijn echter dermate 
marginaal dat (als gevolg van de vigerende SIM-rijkssubsidieregeling) van 
enig onderhoud, groot onderhoud en de noodzakelijke restauraties geen 
sprake meer kan zijn zonder extra bijdragen van Gemeente De Fryske 
Marren, de provincie en private fondsen. Bestuurlijk beraad over het hierdoor 
ontstane structurele jaarlijks tekort aan baten is toegezegd maar in 2021 niet 
geëffectueerd. Structureel forse verliezen op de per 2022 nog te herstellen 
klokkenstoelen wordt afgewend door zonodig enkel tijdelijke 
(veiligheids)voorzieningen aan te brengen voor de resterende klokkenstoelen. 

1.7 Structurele tekorten meerjarenbegroting MJOP2022 – 2027. 

Bij het opstellen van het bestuursverslag 2020 is duidelijk geworden dat de 
aangevraagde verhoging van de exploitatiesubsidie bij de De Fryske Marren 
tot een max. van 50% van de totale onderhoudslasten van de BRM-DFM 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 doordat private bronnen in’t algemeen niet 
achterstallig onderhoud wensen mede te financiëren. 
De consequentie is dat temporisering van onderhoud van een groot deel van 
het gehele bezit ook voor de boekjaren 2022 en 2023 onafwendbaar is. De 
onderhoudsachterstand zal zonder meer tot verval en nog hogere 
onderhoudskosten leiden.  
Ook van belang is, dat het achterwege moeten laten van regulier onderhoud  
zal leiden/al heeft geleid tot het deels terugvorderen van rijkssubsidies door de 
RCE bij het 6-jaarlijks afrekenen van de diverse beschikkingen. 
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2.0 Informatie activiteiten, onderhoud, financiëring 
van objecten. 

• Door de Monumentenwacht Fryslân c.a. zijn in het verslagjaar 8 x
onderhoudsrapportages / -inspecties van circa 1/3 deel van onze objecten
opgesteld c.q. uitgevoerd.

• De stichting heeft medio het verslagjaar de provincie Fryslân verzocht om 12
maanden uitstel voor de restauratiestart van de (kerk)toren van de grote kerk
in Langweer. Het gevraagde uitstel is inmiddels schriftelijk verleend.

• In het verslagjaar is voor 3 objecten samen 5x een financiële bijdrage
toegezegd/beschikt door benaderde partij(en).

• In het 4e kwartaal is het oprichten van een klokkenluidersgilde geïnitiëerd;
nagenoeg alle klokken van de BRM-DFM hebben geluid in de
nieuwjaarsnacht.

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 te 
gebruiken en er kan bovendien weer met de hand 
worden geluid.  De onderhoudstoestand is goed. De 
onderhoudskosten 2021 zijn beperkt. 

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. 
De onderhoudstoestand is goed te noemen. 
Onderhoudskosten 2021 beperkt. 
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2.3. Kerktoren (dakruiter) te Tjerkgaast 
Herstel van de buitenbetimmering is tot nadere 
beslissing uitgesteld. Uit de recente 
onderhoudsrapportage blijkt dat op middellange 
termijn het onderhoud van enkele constructieve 
delen aangepakt moet worden. De bekende 
aanwezigheid van vleermuizen maakt het 
uitvoeren van onderhoud in de toren lastig. E.e.a. 
leidt er toe dat er vrijwel alleen in najaar en winter 
werkzaamheden kunnen plaatsvinden. Wij laten 
ons terzake adviseren door adviesburo Faunax. 
Kosten in 2021 beperkt. 

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. Onderhoudskosten nihil. 

2.5.    Klokkenstoel Broek 
Het object is qua onderhoudstoestand inmiddels 
beoordeeld als matig tot slecht. In 2020 is wel een 
oorspronkelijk onderdeel van de klokkenstoel hersteld 
namelijk het weer  “vliegend" kunnen vlaggen. De 
gemeenschap van Broek heeft hier haar waardering voor 
uitgesproken. Voor een grondige restauratie is nu 
onvoldoende financiëring beschikbaar ondanks een 
toegezegde bijdrage door een private partij. Het uitblijven 
van tijdige verhoging van de gemeentelijke 
onderhoudssubsidie is hier onder meer debet aan.  
Kosten 2021 c.a  €1.500,-
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2.6. Klokkenstoel Oldeouwer 
Er is projectvoorbereiding gedaan i.c. een herstelplan 
en aanvraag omgevingsvergunning aangevraagd voor 
het restaureren van het achterstallig onderhoud. Op 
de aanvraag voor provinciale subsidie is afwijzend 
beschikt i.v.m. ontoereikend budget. De onderhouds- 
en veiligheidstoestand is slecht.  De private gelden 
verwerving heeft resultaat maar is door de stichting 
opgeschort. In verband met de slechte huidige 
toestand is voor 2022 slechts een tijdelijke 
constructieve voorziening gepland.  
Het uitblijven van tijdige verhoging van de 
gemeentelijke onderhoudssubsidie is hier onder meer 
debet aan. Onderhoudskosten 2021 zijn nihil. 

2.7.  Klokkenstoel Ouwster-Nijega 
Deze klokkenstoel was qua onderhoud en veiligheid 
slecht en onveilig (instortgevaar). Door een  
provinciale beschikking en de bijdrage van een privaat 
fonds aangemoedigd is in 2021 de restauratie 
uitgevoerd en behoudens enig schilderwerk in het 
voorjaar van 2022 ondertussen afgerond. 
Na aftrek van toegezegde nog te ontvangen bijdrage 
van DFM blijft de eigen inbreng binnen de perken. 
Investering einde werk c.a. € 50.000,- bruto / € 23.000 
(onderdekking) 

2.8.  Klokkenstoel Rotstergaast 
In het verslagjaar zijn geen noemenswaardige 
werkzaamheden uitgevoerd. De onderhoudstoestand 
is verslechterd tot matig/slecht.  
In verband met de slechte huidige toestand is voor 
2022 slechts een tijdelijke constructieve voorziening 
gepland. Het uitblijven van tijdige verhoging van de 
gemeentelijke onderhoudssubsidie is debet aan het 
uitstel van volledig herstel / restauratie.  
Onderhoudskosten nihil. 
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2.9.  Klokkenstoel Rottum. 
In 2020 heeft een restauratie plaats gevonden. 
Herstel van daken en betonrot, schilderwerk en 
waarnodig het maaiveld op hoogte gebracht.De 
onderhoudstoestand is goed.  
Onderhoudskosten 2021 beperkt.  

2.10.  Klokkenstoel Snikzwaag. 
Deze klokkenstoel was qua onderhoud en 
veiligheid slecht en onveilig (instortgevaar). Door 
een  provinciale beschikking en de bijdrage van 
een privaat fonds aangemoedigd is in 2021 de 
restauratie uitgevoerd en behoudens enig 
schilderwerk in het voorjaar van 2022 intussen 
afgerond. 
Kosten 2021 c.a. € 23.000,- (onderdekking) 

. 

2.11.  Klokkenstoel Teroele 
In 2020 is een grootscheepse herstelopdracht 
afgerond. De verflagen zijn volledig verwijderd en 
vervangen door een duurzaam vochtregulerend 
verfsysteem (JOTUN)met grotere 
onderhoudsintervallen. De verflaag is tevens 
minder gevoelig voor vervuiling en aangroei van 
algen. Onderhoudskosten  nihil. 
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2.12.  Klokkenstoel Ruigahuizen. 

In het verslagjaar is de ontstane 
houtrot hersteld en de gehele 
klokkenstoel voorzien van nieuw 
schilderwerk.  
Onderhoudskosten c.a. € 6.200,- 

2.13. Klokkenstoel Mirns. 

In het verslagjaar is de ontstane 
houtrot hersteld en de gehele 
klokkenstoel voorzien van nieuw 
schilderwerk.  
Onderhoudskosten € 6.700,- 

O 
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2.14. Klokkenstoel Bantega. 

Het enige gemeentelijk monument 
van de BRM-DFM. Het onderhoud 
drukt daarmee extra op het 
jaarlijks vanwege DFM ter 
beschikking te stellen 
onderhoudsbudget. Het komt 
immers niet in aanmerking voor 
rijkssubsidies.  
In 2019 heeft een grootscheepse 
restauratie plaatsgevonden. Het 
helmdak werd vernieuwd en de 
treden vervangen. 
De staanders zijn op roestvast 
staal gezet die het regenwater 
afvoeren en rotting zoveel 
mogelijk voorkomen. Er werd 
bovendien een gestrate stenen 

vloer aangebracht ter vervanging van de gebrekkige grindbetonvloer. De 
oorspronkelijke klokkenstoel is hierdoor in oude glorie hersteld.  
Geïnvesteerd in 2018  € 26.822,--, in 2019 € 2.810,-- en in 2020  € 200,- 
Onderhoudskosten in 2021: nihil. 

2.15. Kerktoren (dakruiter) te Balk. 

Deze dakruiter op de kerk “It 
Breahûs” in Balk is geheel 
schoongemaakt; het plafond 
boven de klokkenstoel is 
gerepareerd en vogelwerend 
gaas aangebracht.  
In het verslagjaar zijn de nodige 
loodsolderingen in de loden vloer 
aangebracht en klimhaken in de 
spits herbevestigd in verband 
met inspectie-veiligheid.

Onderhoudskosten € 350,- 
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2.16. Kerktoren (dakruiter) te Elahuizen. 

Deze  dakruiter is in 2016  in 
onderhoud geweest na 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. 
In 2022 zal de dan aflopende 
rijkssubsidie-periode opnieuw voor een 
periode van 6 jaar de SIM-subsidie 
worden aangevraagd bij de RCE. 

Onderhoudskosten beperkt. 

2.17. Kerktoren (dakruiter) te Oudemirdum. 

I 
In 2019 heeft groot-onderhoud plaatsgevonden. De in eigendom zijnde 
kerktorens van ONS – samenwerkend kerkbestuur- zijn met het onderhavige 
schilderwerk beide voorzien van hetzelfde schildersyteem (JOTUN). dat beter 
bestand is tegen vochtige omstandigheden en het aanhechten van vuil. De 
periodieke schilderkosten worden hiermee gereduceerd. 
Onderhoudskosten 2021:  beperkt.  
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2.18. Toren van de grote kerk in Wijckel. 
Voor het aflopen van de rijkssubsidie-beschikking in 2022 zal herstel 
plaatsvinden ter plaatse van de aansluitingen van verdiepingsvloer op 
buitengevelmetselwerken.  
Onderhoudskosten 2021: c.a. € 1.000,- 

2.19.. Vrijstaande Toren Nijemirdum. 

Grootschalig onderhoud aan deze 
toren heeft in 2012 plaats 
gevonden. 
In 2020 is enig herstelwerk aan 
de vlaggenmast met  hijs-
inrichting uitgevoerd. Conform de  
vigerende onderhoudsrapportage 
wordt het komende jaar beperkt 
regulier onderhoud uitgevoerd.  
Vanaf 2023 voorzien wij herstel 
van voeg- en metselwerk van 
buitengevels, met name aan de 
westkant en noordkant. 
Kosten 2021: c.a. € 5.000,- 
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2.20. Joustertoer  Midstraat Joure 

Op 1 juli 2016 is het eigendom van deze 
toren overgedragen aan de stichting. Van 
de tegen de kerk aangebouwde toren is  
inmiddels de entree / begane grond  
teruggebracht naar een behoorlijke 
toestand passend bij een dergelijk 
monument met o.a. een berging voor 
opslag. De toren is ook invalide-proof 
gemaakt. De nor  (hûnehok) op de 
begane grond en de verdieping zijn van 
verlichtinglicht voorzien, zodat bezoekers  
kunnen ontdekken waar de veldwachter 
zijn arrestanten achterliet.  

• Noodzakelijke restauratiewerkzaamheden  Jouster Toren in 2019-2020.
Na onderhoudswerkzaamheden in de toren is  de open lantaarn met spits
geïnspecteerd. Daar troffen we ernstig achterstallig onderhoud aan. Na
bestudering van de onderhoudsfeiten uit het verleden viel de conclusie te
trekken dat er in 5-20 jaar geen c.q. ernstig tekortkomend onderhoud moet zijn
gepleegd; wellicht zelfs een langere tijdspanne, waarbij door lekkage de hout- 
constructie ernstig verzwakt bleek.
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 verwijderen. Het torendeel
moest geheel opnieuw moeten herbouwd en herplaatst.Dat vond allemaal
plaats in de laatste weken van december 2018.
Investering 2019 c.a. € 36.000,-

• Financiering van de herstelkosten
Het jaar 2019 is met name benut voor het dekkend krijgen van de financiëring.
Stichting BRM en voormalig eigenaar De Fryske Marren verschilden van
mening over aansprakelijkheid voor de tekortkomingen van het aan haar
geleverde object. BRM was derhalve niet bereid de  herstelkosten voor haar
rekening te  nemen. Door een redactionele bijdrage in de L.C.kwam een
oplossing in zicht. De DFM bleek € 200.000 voor haar rekening te gaan
nemen. Een tijdelijk anonieme Jouster bood kort hierna aan het hoge
resterend tekort voor zijn rekening te nemen. Partijen hebben hier dankbaar
gebruik van gemaakt.
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• Restauratie in 2020
In het verslagjaar is de lantaarn en de spits vrijwel geheel vernieuwd. 
Begonnen werd met de z.g. spin die werd samengesteld in een vooraf 
gemaakte mal van het vergane exemplaar om maat-afwijkingen te 
voorkomen. Op de spin komt de slof te liggen. Een zwaar stuk hout van 700 
mm breedte en 200 mm hoogte. In het midden van de slof is een pen en gat 
verbinding gemaakt waarop de spil is geplaatst. De spil is een circa 6 m1 
lange eikenhouten 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 torenkruis-constructie 
met de haan. De complete lantaarn met loden bekleding is in het najaar 2020 
per schip van Sneek naar Joure vervoerd en met een dieplader naar de 
Torenstraat vervoerd. Vervolgens is deze complete prefab-constructie met 
een telescoopkraan weer op z’n plaats gehesen.
Herstelkosten jaar 2020: c.a. € 227.000,-
Afronding van restauratie torenspits + enige nakomende reguliere 
onderhoudswerkzaamheden aan wijzerplaten, buitenschilderwerk c.a. heeft in 
het verslagjaar plaatsgevonden. Kosten 2021: c.a. € 92.500,-

• Op 13 november 2021 is tijdens een feestelijk “TORENFEEST” in de Hobbe 
van Baerdt kerk onder de muzikale klanken van Concordia de voltooiing van 
de restauratie van de torenspits gevierd. Na het opheffen van de anonimiteit 
bleek de heer A.S. de Jong de “gulle gever”te zijn. Door de voorzitter BRM 
werd nogmaals stilgestaan bij deze hartverwarmende gift en een dankwoord 
uitgesproken. Hierna is een gedenkplaat aan de buitengevel van de toren a/d 
Midstraatzijde met toepasselijke tekst met naamgegevens onthuld door 
burgemeester Fred Veenstra samen met de heer De Jong.
(elders in dit bestuursverslag treft u terzake enkele foto’s en digitale informatie 
aan).

• Carillon Jouster Toren.
Het onderhoud van de toren bleek meeromvattend te zijn dan werd verwacht.
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 geraamde investering bedraagt circa
€ 50.000,-. Deze onvoorziene lastenpost moet nog worden gefinancierd en
wordt daarom uitgesteld tot een nader te nemen bestuursbesluit.
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2.21. 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 2018 is  € 9.528,-- geïnvesteerd.  
In 2019 is de vloer in de toren hersteld naar een bruikbare vlakheid.  
Kosten € 1.560,- 
In 2020 is enig schilderwerk a/d buitenzijde van de toren uitgevoerd.  
Kosten € 3.258,-- 
Stichting Oud Lemmer en BRM-DFM hebben overlegd over uitvoering en 
financiëring van haar voornemen een verbeterde aanlichting van de toren te 
realiseren.   
Voor het verlichtingsplan bleek het nodig de gedateerde E-installatie van de 
toren aan te passen en te upgraden naar een verantwoorde hedendaagse 
toestand. In dat kader heeft het bestuur besloten om deze upgrade voor haar 
rekening te nemen omdat door de gelijktijdige aanpak doelmatiger wordt 
gewerkt waardoor kostenvoordeel ontstaat.  
De onderhoudskosten in het verslagjaar bedragen c.a. € 29.000,- inclusief 
aanpassing/digitale bediening etc., carillon met upgrade digitale 
muziekbestanden. 
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2.22. Westermartoren Joure, (Geert Knolweg 4) 

Deze toren is in eigendom bij de stichting 
sinds 2016. Een grote restauratie bleek 
nodig. Uitvoering heeft in 2019 plaats- 
gevonden. Onderdeel van de restauratie 
was controle van de stand-zekerheid 
over een periode van totaal drie jaren 
vanaf de oplevering. Dit stabiliteits-
onderzoek heeft geen noemenswaardige 
meetverschillen opgeleverd. Besloten is 
dan ook dat opnieuw een 
stabiliteitsmeting zal worden gedaan in 
het jaar 2025 e.e.a. in samenwerking met 
adviesbureau Econstruct Leeuwarden.  
In 2021 zijn geen werkzaamheden nodig 
gebleken. De toren is in een goede staat 
van onderhoud. 
Afrekening onderzoekskosten in verband 
met de stand-zekerheid c.a. € 6.800,-

2.23. Toren  grote dorpskerk Langweer. 

De onderhoudstoestand wordt als matig tot slecht 
gekwalificeerd. Bouwkundig onderhoud van 
vloeren, klokkenstoelen, gevels en daken is 
noodzakelijk. Tevens is het historisch belangrijke 
gesmede uurwerk en slagwerk, thans buiten 
gebruik gesteld, dermate van belang dat hiervoor 
een grootschalige restauratie wordt voorbereid. 
De bedoeling is het torenuurwerk met slagwerk 
te herplaatsen en weer in gebruik te nemen. Het 
voornemen is in 2022 de restauratie en het 
onderhoud op te starten en in 2023 op te leveren. 
BRM heeft in 2019 subsidie-beschikking 
ontvangen van de de provincie Fryslân. De 
stichting zet zich in om bij private partijen verder 
aanvullende bijdragen te verwerven. 
Onderhoudskosten 2021 c.a. € 2.000,-

 



20 

2.24. 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 onderhoudstoestand van de 
toren is redelijk / goed, 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. 
Onderhoudskosten 2021: c.a. € 1.000,- 

2.25. Groene Molen Joure. 
Wederom een jaar dat anders was dan 
voorgaande jaren. Minder gasten op de 
molen, omdat we tijdens de 
coronaperiode helaas geen bezoekers 
konden toelaten in de kleine ruimten in 
de molen. In 2021 heeft de molen 
ongeveer 50 draaiuren gemaakt. 
In de 2021 zijn de houten roeden 
doorgehaald en is het gedeelte van de 
roeden dat in de askop zit 
geconserveerd. Tevens zijn twee 
stellingschoren vervangen. 
Vrijwillige molenaar: Bauke Bos 
Onderhoudskosten 2021: c.a. € 5.200,- 



21 

2.26. Grevensmolen te Vegelinsoord  
In 2020 zijn onderhoudswerk- 
zaamheden aan de wieken uitgevoerd 
(doorsteken)  Ook werd het houten 
toilet geheel vernieuwd 
overeenkomstig het vergane 
exemplaar. Dit nieuw opgezette z.g. 
huske is door onze molenaars zelf 
uitgevoerd waarvoor dank namens het 
bestuur van de stichting.  
Open Monumentendag 2021 konden 
we als vanouds open en ontvingen we 
diverse belangstellende bezoekers. In 
2021 heeft de molen 44,25 uren belast 
gedraaid. Hierbij heeft de bovenas 
25768 omwentelingen gemaakt. In 
2021 zijn de roeden doorgehaald en is 

het riet van de kap door de rietdekker nagekeken, schoongemaakt en 
behandeld tegen mos- en alggroei. In de kap zijn de achterste aangelaste 
stukken van de voeghouten, die in 1993 zijn aangebracht, versterkt. De 
oplossing is ontwikkeld met de inzet van circa 80 eigen manuren. In 2021 is de 
nieuwe secreet (wc boven de sloot) bij de molen afgebouwd. Dit project is in 
2020-2021 volledig door de vrijwilligers zelf gerealiseerd.  
- Vrijwillige molenaars: Job Koehoorn en Frank Terpstra, molenvrijwilligers:

Ane Dijkstra en Popke Timmermans
- Onderhoudskosten 2021: c.a. € 12.000,-

jb/md/jd/ft –  april 2022 




