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VOORWOORD 

 

Na de oprichting van de stichting behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel op 18 

december 2009 presenteren wij als bestuur van de stichting hierbij het tweede verslag met daarin de 

werkzaamheden en financiële verantwoording over de jaren 2013-2014-2015. 

 

Het doel van onze stichting is het in stand houden van de 8 kerktorens en een korenmolen die op 

grond van de Monumentenwet als rijksmonumenten zijn aangewezen.  

 

De benodigde financiële middelen, voor dit onderhoud worden voornamelijk verkregen door 

subsidies, aangevuld met een gemeentelijke bijdrage. 

 

Voor het besturen van de stichting komt het bestuur een aantal keren in vergadering bijeen, met 

ambtelijke ondersteuning van de gemeente Tytsjerksteradiel.  

 

Vanaf de oprichting van de stichting heeft de heer H. Bron de functie van bestuursvoorzitter vervuld. 

Eind 2015 heeft hij zijn functie overgedragen aan Dhr. A. van der Schaaf. 

In de komende jaren zullen we ons oriënteren voor een bestuurswisseling van de secretaris en 

penningmeester. 

 

Vanwege het toekennen van de subsidies over een periode van zes jaar, in ons geval 2011-2017 en 

2012-2018, willen we vanaf heden jaarlijks een overzicht van de werkzaamheden en de daarbij 

behorende financiële verantwoording uitbrengen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Arjen van der Schaaf  (Voorzitter) 
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De Monumenten 

In dit verslag worden de inspanningen vermeld die de Stichting Behoud Monumenten 

Tytsjerksteradiel de laatste jaren heeft verricht ten behoeve van het behoud van de onderstaande 

rijksmonumenten:                             *achter de naam van de kerk staat tussen haakjes het monumentnummer  

1. Toren Pauluskerk te Aldtsjerk (35669) 

Van Sminiaweg 29  9064 KD Aldtsjerk  

2. Toren Kruiskerk te Burgum (35634) 

Nieuwstad 5  9251 LM Burgum 

3. Toren Hervormde kerk te Earnewald (35643) 

Dominee Offerhausweg 1  9264 TH Earnewâld  

4. Toren St.Petruskerk te Jistrum (35645) 

Schoolstraat 2 9251 EC Jistrum  

5. Toren Mariakerk te Oentsjerk (35658) 

Wijnserdijk 9  9062 GP Oentsjerk  

6. Toren Hervormde kerk te Ryptsjerk (35677) 

Slachtedijk 1  9254 HE Ryptsjerk  

7. Toren Hervormde kerk te Sumar (35680) 

Greate Buorren 14  9262 SB Sumar  

8. Toren St.Vituskerk te Wyns (35690) 

Wyns 31  9091 BE Wyns  

9. Korenmolen De Hoop te Sumar (35683) 

Mounepaed 21  9262 NE Sumar  

Het Bestuur 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: 

H. Bron Voorzitter  Jelte Binneswei 3 9063 JN  Mûnein (tot 10 okt 2015) 

A. van der Schaaf Voorzitter  Gytsjerkerhoeke 33 9061 AX  Gytsjerk (vanaf 10 okt 2015) 

A. Schaafsma Secretaris  Preesterlânswei 9  9254 GR  Hurdegaryp 

S. Hogerhuis Penningmeester  Bulthuissingel 98  9251 BX  Burgum  

 

Ambtelijke ondersteuning wordt verleend door: 

G. Scherstra  ambtelijk secretaris 

P. Rollema  financieel adviseur 

S. van der Bijl  bouwtechnisch adviseur 

W. Spijker  juridisch adviseur 

Gegevens  van de  Stichting 

Adres: Postbus 3   9250 AA Burgum   

E-mail:   a.v.d.schaaf7@upcmail.nl of ab.wil.schaafsma@planet.nl 

Bankrekening:      NL 50 RABO 01 03 47 12 86 

KvK:  01169431  

mailto:a.v.d.schaaf7@upcmail.nl
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Overzicht van de werkzaamheden 2013 

 
 

Algemeen: 

Van de molen en de torens zijn de reguliere inspecties, zoals het controleren van de brandblussers 

en het inspecteren van de bliksem beveiliging, uitgevoerd.  

Conform het inspectieschema van de bliksemafleiders zijn in 2013 de torens van Earnewâld, Burgum, 

Ryptsjerk, Jistrum, Oentsjerk, Aldtsjerk en Wyns geïnspecteerd. Ook de bliksem beveiliging van de 

molen is geïnspecteerd.  

 
 

Toren Pauluskerk te Aldtsjerk: 

Er is een storing geweest in het opwindsysteem van de klok in de toren. Er is een nieuwe motor in 

gekomen en er is microschakelaar vervangen.  

 
 

Toren Hervormde kerk te Ryptsjerk: 

De verlichting van de klok deed het niet meer. Deze is gerepareerd.  De deuren aan de westkant zijn 

opnieuw geschilderd. 

 
 

Toren Kruiskerk te Burgum: 

In 2013 zijn er in deze toren uitgebreide renovatie werkzaamheden geweest. Bij deze kerk zijn, waar 

nodig de rotte balken vervangen, een gedeelte van de muren is opnieuw gevoegd en de kozijnen en 

de deuren zijn opnieuw geschilderd. 

 
 

Toren Hervormde kerk te Earnewald: 

Bij de kerktoren van Earnewâld heeft ook een uitgebreide renovatie plaats gevonden. Zo zijn o.a. de 

ankers geconserveerd, waar nodig zijn rotte balken vervangen, een gedeelte van het voegwerk is 

vervangen, de bol en de windvaan opnieuw verguld, de wijzerplaten zijn opnieuw geschilderd en de 

kozijnen en deuren zijn opnieuw geschilderd. 

 
 

Toren St.Vituskerk te Wyns: 

De monumentenwacht heeft een groot aantal dakpannen op deze kerk aangebracht. Deze waren er 

door een storm afgewaaid.  

 
 

Toren Mariakerk te Oentsjerk: 

Ook bij deze kerk heeft de monumentenwacht nieuwe dakpannen aangebracht. Deze waren er door 

een storm  afgewaaid.  
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Overzicht van de werkzaamheden 2014 

 

Algemeen: 

Van de molen en de torens zijn de reguliere inspecties, zoals het controleren van de brandblussers 

uitgevoerd.  Van de kerktorens heeft ook de inspectie van de uurwerken door Vellema plaats 

gevonden. 

Conform het inspectieschema van de bliksemafleiders is in 2014 de toren van Sumar geïnspecteerd. 

 

Korenmolen De Hoop te Sumar: 

Het riet op de kop van de molen is vervangen. In het instandhoudingsplan stond dat riet aangevuld 

moest worden. Maar bij nader onderzoek bleek toch dat het riet van de kop dermate slecht was dat 

besloten is om het in zijn geheel te vervangen. In de molen is ingebroken. Daarbij is het kozijn van de 

toegangsdeur dusdanig beschadigd dat het kozijn vervangen moest worden. 

 
 

Toren Hervormde kerk te Earnewald: 

Door de harde wind waren een aantal leien weg gewaaid. Deze zijn weer aangebracht. 

 
 

Toren Kruiskerk te Burgum: 

 Er is een storing geweest aan het uurwerk. Dit is opgelost door de tussen tandwielen van het 

uurwerk bij te stellen. 

 
 

Toren Hervormde kerk te Ryptsjerk: 

De kerk was aan renovatie toe en aan de toren moest ook het nodige gebeuren. Samen met het 

kerkbestuur is besloten om beide klussen samen te voegen en in een keer aan te besteden. De 

stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Friesland heeft een bestek gemaakt en daarna de uitvoering 

voor zowel de kerk als voor de toren begeleid. De belangrijkste werkzaamheden die verricht zijn wel 

de toren zijn wel het herstellen van slecht voegwerk, het conserveren van de ankers en het 

vervangen van, door rot aangetaste balken. En het houtwerk aan de toren is geschilderd. 

 
 

Toren Mariakerk te Oentsjerk: 

In deze toren heeft een asbestsanering plaats gevonden. Er was asbest aangetroffen in een plaat op 

een deur. Deze plaat was er de oorzaak van er in een groot gebied een verspreiding van asbest 

deeltjes was. Er is een storing geweest aan de luidinstallatie. Deze is opgelost door het vervangen 

van een magneetschakelaar.  
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Overzicht van de werkzaamheden 2015 

 
 

Algemeen: 

Van de molen en de torens zijn de reguliere inspecties, zoals het controleren van de brandblussers 

en het inspecteren van de bliksem beveiliging, uitgevoerd.  

Conform het inspectieschema van de bliksemafleiders zijn in 2015 de torens van Earnewâld, Burgum, 

Jistrum, Oentsjerk, Aldtsjerk, Wyns, Sumar en Ryptsjerk geïnspecteerd. 

Bij de St Vitus toren in Wyns en de toren van Sumar is geconstateerd dat er koper van de 

bliksembeveiliging is gestolen. De koperen leiding is opnieuw aangebracht en voorzien van een 

roestvrij stalen beschermkoker. 

De bliksembeveiliging van de molen in Sumar is ook gecontroleerd. De opmerking was dat er geen 

overspanningsbeveiliging aanwezig was. Deze is daarna aangebracht.   

 
 

Toren Pauluskerk te Aldtsjerk: 

De klok heeft een tijd stil gestaan. Het uurwerk was vast gelopen door te weinig smeering. 

 
 

Toren Kruiskerk te Burgum: 

Het klokluid apparaat van de toren is vervangen. De klok was niet meer handmatig te luiden.  

 
 

Toren Hervormde kerk te Earnewald: 

De synchroonmotor van de klok is defect geweest. Daardoor liep de klok constant achter.  

 
 

Toren St.Vituskerk te Wyns: 

Bij de toren van Wyns is een grote onderhoudsbeurt uitgevoerd.  Het voegwerk van de toren is 

aangepakt, dakpannen zijn vervangen en vastgezet, roestige muurankers zijn voorzien van een 

nieuwe beschermlaag en verrotte balken zijn vervangen. Ook het uurwerk en de klok ophanging 

hebben het nodige onderhoud gehad. 

De balken van de kerk zijn geïmpregneerd tegen de boktor. Dit is gebeurd volgens een nieuw 

procedé dat door Hoekstra uit de Tijnje is ontwikkeld. Dit nieuwe systeem laat nauwelijks enige 

sporen achter.  

 
 

Korenmolen De Hoop te Sumar: 

Het riet op de romp is bijgestopt.  En een verrotte plank van de omloop is vervangen.  

 
 

Inspectie van de torens door de Monumentenwacht: 

Bij de torens van Ryptsjerk, Earnewâld, Wyns, Oentsjerk, Aldtsjerk, Jistrum, Sumar en de Kruiskerk in 

Burgum heeft de monumentenwacht een inspectie uitgevoerd.  

Bij de toren van Wyns zijn de opmerkingen van de monumentenwacht zoveel mogelijk meegenomen 

in de grootonderhoudsbeurt die is uitgevoerd. 
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Financiële verantwoording 2013 

 
 
          

Inkomsten     Uitgaven   

          

Rente spaarrekening 2012 3.270,10   Algemene kosten 168,00 

BRIM subsidie 37.556,00   Molen Sumar 880,01 

      Toren Aldtsjerk 1.573,98 

      Toren Burgum 18.216,58 

      Toren Earnewâld 55.973,26 

      Toren Jistrum 692,59 

      Toren Oentsjerk 1.246,71 

      Toren Ryptsjerk 1.641,09 

      Toren Sumar 490,84 

      Toren Wyns 943,03 

          

      uren personeel gemeente 9.183,90 

          

totaal inkomsten 40.826,10     91.009,99 

          

          

Uitgaven 2014 91.009,99       

Inkomsten 2014 40.826,10       

          

Tekort over 2014 50.183,89       

  17.183,89   inzet eigen vermogen   

          

  33.000,00   bijdrage gemeente   
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Financiële verantwoording 2014 

 
          

Inkomsten     Uitgaven   

          

Rente spaarrekening 2014 2.346,37   Algemene kosten 288,50 

BRIM subsidie 30.885,00   Molen Sumar 14.816,71 

Particulier subsidies 3.000,00   Toren Aldtsjerk 859,66 

      Toren Burgum 784,90 

      Toren Earnewâld 2.746,26 

      Toren Jistrum 599,47 

      Toren Oentsjerk 19.854,91 

      Toren Ryptsjerk 40.401,88 

      Toren Sumar 520,71 

      Toren Wyns 450,24 

          

      uren personeel gemeente 6.980,37 

          

totaal inkomsten 36.231,37     88.303,61 

          

          

Uitgaven 2014 88.303,61       

Inkomsten 2014 36.231,37       

          

tekort over 2014 52.072,24       

  12.072,24   inzet eigen vermogen   

          

  40.000,00   bijdrage gemeente   
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Financiële verantwoording 2015 

 
          

Inkomsten     Uitgaven   

          

Rente spaarrekening 2014 1.953,83   Algemene kosten 1.125,02 

BRIM subsidie 30.885,00   molen Sumar 1.587,53 

      toren Aldtsjerk 1.212,97 

      toren Burgum 1.901,65 

      toren Earnewâld 1.278,82 

      toren Jistrum 744,09 

      toren Oentsjerk 967,68 

      toren Ryptsjerk 19.576,83 

      toren Sumar 2.797,20 

      toren Wyns 48.054,37 

          

      uren gemeente personeel 8.148,38 

          

totaal inkomsten 32.838,83   totaal uitgaven 87.394,54 

          

          

Uitgaven 2015 87.394,54       

inkomsten 2015 32.838,83       

          

tekort over 2015 54.555,71       

  24.555,71   inzet eigen vermogen   

          

  30.000,00   bijdrage gemeente   

 

 


