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Activiteitenverslag 2016
Ook in het boekjaar 2016 zijn planmatige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in het kader
van het meerjaren BRIM of provinciale restauratieregeling aan onze rijksmonumenten.
 Onderhoud klokken en inspecties diverse monumenten.
 Klein herstel aan torens Franeker, Firdgum, Tzummarum en Oosterbierum.
 Groot onderhoud/ restauratie toren te Sexbierum: algeheel cascoherstel
 Klein onderhoud molens Duivenhok en Fatum; smeerwerk gaandewerk
 Groot onderhoud molen Arkens; casco en nieuwe vijzelbak
 Overige monumenten; divers klein cascoherstel t.b.v. instandhouding
 Theekoepel; groot onderhoud casco / gemetselde trap.
 Noorderpoort; restauratie hekwerken en natuursteen pijlers
In verhouding met voorgaande jaren is in 2016 een bovengemiddelde hoeveelheid onderhoud
uitgevoerd aan de monumenten. Door de verplichting in de provinciale beschikking moest de
restauratie van de Noorderpoort in 2016 worden uitgevoerd. Van de toren te Sexbierum was
2016 het laatste jaar in de lopende BRIM periode. In goed overleg met de kerkrentmeesters is
aan de toren en kerk het volledige BRIMbudget besteed. Het is de verwachting dat in de
nieuwe /huidige Brim-periode (2017 – 2022) minimaal onderhoud zal volstaan.
De technisch zeer slechte hekwerken van de Noorderpoort zijn uitgenomen en door de smid
gerestaureerd. I.v.m. afwijkende maatvoering van de ijzerwerken moest materiaal uit
Engeland komen. De hekwerken zijn weer op de oorspronkelijke plaats in de natuursteen
pijlers aangebracht, ingegoten in lood volgens oorspronkelijk methode.
Voor uitvoering onderhoud molens is een opname van onderhoud uitgevoerd met molenaars
en molenmaker. Aan de hand van de gebreken opnamelijst is een offerte uitgebracht door de
molenmaker en zijn werkafspraken gemaakt. In 2016 is voor ca. € 27.000,-- onderhoud aan
molens uitgevoerd. Van molen Arkens was het noodzakelijk dat de schroefbak werd
vervangen. Voor deze molen is het besteedbare budget inmiddels besteed. Voor de resterende
periode (2017 en 2018) zal derhalve minimaal onderhoud aan Arkens worden uitgevoerd.
Klein onderhoud en smeerwerk aan het gaandewerk van de molen wordt deels door de
molenaar zelf uitgevoerd. Vandaar dat de molenaar wordt betrokken in het vaststellen van de
onderhoudswerkzaamheden en krijgt de molenaar een jaarlijkse vergoeding.
Het jaar 2016 was het tweede jaar dat onderhoud aan de “kleine” monumenten kon worden
uitgevoerd. De ontvangen beschikkingen beslaan de periode 2015 – 2020. Voor het
Korendragershuisje is het beheer en instandhouden in overleg met stichting
Korendragershuisje besproken. Deze gezamelijke technische opname zal jaarlijks
plaatsvinden. Stichting Korendragershuisje Franeker heeft ook in 2016 zorggedragen voor de
openstelling en de permanente expositie van het Korendragershuisje. Van de drie theehuisjes
is klein onderhoud uitgevoerd en is inbraakschade hersteld. Van de Theekoepel is groot
onderhoud uitgevoerd aan vensters en de gemetselde trap. De nota is in 2017 betaald.

Verder is onze stichting ook actief geweest met hulp aan derden voor instandhouding van hun
rijksmonument. Voor de toren te Pietersbierum is (onze) hulp nog steeds gewenst. De
beschikkingen verlopen, waardoor de restauratie in gevaar komt.
Verder is er een orienterend overleg geweest met “gemeentelijke” monumentenstichtingen
van Het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel over mogelijke fusie in de toekomstige
gemeente Waadhoeke. In 2017 zal hieraan verdere uitwerking plaatsvinden.
De begeleiding van de instandhouding van onze monumenten wordt waar mogelijk door ons
zelf gedaan. Voor de bouwtechnische begeleiding van onze eigendommen en ondersteuning
van onze stichting wordt, na ontvlechting uit de gemeentelijke organisatie met ingang van
2007, de Stichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân per kalenderjaar ingehuurd. Doordat
onze stichting naast instandhouding van meer monumenten ook veel energie heeft moeten
steken in andere zaken, zoals meerdere gevallen van inbraak maar ook het wijzigen van onze
statuten, is er in 2016 totaal 350 uur aan ondersteuning noodzakelijk geweest.
Voor deze externe ondersteuning en instandhouding van onze monumenten heeft gemeente
Franekeradeel in 2016 een subsidie van € 64.752,-- verstrekt aan onze stichting. De
onderverdeling hiervan volgt uit onze meerjaren instandhouding en vaste lasten. Hierdoor is
voor beheerkosten, verzekering en ondersteuning is € 38.500,-- besteed, € 7.000,-- voor
instandhouding torens, voor instandhouding van de drie molens is € 6.252,-- geboekt en voor
de “kleine” monumenten € 13.000,--.
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