Na-ijleffecten coronamaatregelen voor monumenten: een paar voorbeelden
Unesco Werelderfgoed Kinderdijk
Stichting Werelderfgoed Kinderdijk is voor de exploitatie voor een groot deel afhankelijk van
het internationale toerisme. In 2020 is als gevolg van de coronacrisis het bezoek dramatisch
ingestort. Vanwege de lockdowns en reisbeperkingen heeft Kinderdijk sinds 2020 te maken
met 10-20% van het normale bezoek (omzet 2019: 4.494.000 euro / omzet 2020: 811.000
euro). De verwachting was dat medio 2021 er herstel zou komen op de markten, nu dit
uitblijft grijpt de crisis dieper in en wordt de financiële opgave groter (prognose omzet 2021:
1.350.000 euro).
Vanaf 2020 heeft Kinderdijk dankbaar gebruik gemaakt van de steunpakketten van de
overheid om zo banen te behouden en de ergste financiële pijn te verzachten. Daarnaast
heeft de organisatie gebruik gemaakt van de Opengestelde Monumentenlening (OML). In
totaal is deze lening nu 3 miljoen euro. Dit zorgt voor een redelijke kaspositie, echter dreigt
een zeer laag Eigen Vermogen of zelfs een negatief Eigen Vermogen. Maar verder bezuinigen
is geen optie, want:
- bezuinigen op het monumentale onderhoud nu (ten behoeve van het instandhouden van
de molens het werelderfgoed-gebied) betekent dat nu de monumentale molens in staat
verslechteren en bovendien in de toekomst de kosten voor onderhoud kwadratisch stijgen.
- bezuinigen op de verdere operatie verzwakt de organisatie en het product en zorgt er in
het beste geval voor dat herstel nog vele jaren extra gaat kosten.
Kortom, meer en gerichte steun is nodig om het werelderfgoed in goede staat te houden!

Kasteelmuseum Sypesteyn
Door de lockdown maatregelen zijn de financiële reserves van het kasteelmuseum Sypesteyn
in Loosdrecht uitgeput. Het jaarlijkse aantal bezoekers van 10.000 is meer dan gehalveerd.
Een deeltijd conservator en deeltijd tuinman zijn de enige betaalde krachten. De 70
vrijwilligers zijn op leeftijd en niet zwaarder te belasten. Sypesteyn had gespaard om een
coördinator aan te stellen, die meer vrijwilligers kan werven, zodat het kasteelmuseum meer
dagen open kan zijn. Dat zou weer meer inkomsten opleveren. Helaas is dat spaargeld nu op.
De uitbater van de horecagelegenheid in het kasteelmuseum heeft vanwege
inkomstenderving door de coronamaatregelen opgezegd. Sypesteyn heeft nu alleen nog
financiële middelen voor 1,2 fte en noodzakelijk onderhoud en reparaties, maar niet meer
voor een coördinator, marketing en publiciteit. Om Sypesteyn uit de neerwaartse spiraal te
krijgen is een financiële gift van € 60.000 gedurende 3 jaar noodzakelijk, zodat het
kasteelmuseum de bedrijfsvoering weer op orde kan brengen en weer op eigen benen kan
staan.

Pieterskerk Leiden
De Pieterskerk is een monumentale kerk en historische evenementenlocatie, die het
onderhoud van de kerk financiert uit de exploitatie. De Pieterskerk richt zich op grote, vaak
internationale congressen, bruiloften en grand diners, beurzen, zakelijke en culturele
presentaties én een aantal kerkdiensten. Door de lockdown maatregelen kon de Pieterskerk
gedurende 1,5 jaar geen bijeenkomsten programmeren. De eigen inkomsten zijn daardoor
nagenoeg geheel weggevallen. De noodzakelijke uitgaven konden betaald worden door
bijdragen uit de generieke steunmaatregelen en de Opengestelde Monumenten Lening. De
Pieterskerk verwacht dat de na-ijleffecten van de coronapandemie nog jarenlang merkbaar
blijven en leiden tot een terugval in boekingen met 30% in 2022 (een terugval met 30%
betekent een verlies van 3 ton euro), 15% in 2023 en 5% in 2024. Dat betekent dat het
aantal boekingen pas weer op het niveau is van 2019 in 2025. Dat betekent ook dat de
Pieterskerk de komende 4 à 5 jaar nog te maken zal hebben met een negatief
exploitatieresultaat, ondanks de steunmaatregelen. Pas na 2025 zal de Pieterskerk in staat
zijn om weer positieve resultaten te boeken en langzamerhand de eigen reserves weer op
peil te brengen. Daarbovenop komt dat de Opengestelde Monumenten Lening dan
terugbetaald moet gaan worden.

Artis Amsterdam
De verwachting is dat Artis door de verplichte sluiting en daaropvolgende beperkende
coronamaatregelen afstevent op een miljoentekort van 20 miljoen euro, op een jaaromzet
van 25 miljoen euro. De verwachtingen voor de rest van 2021 zijn nog steeds zorgelijk,
omdat het bezoek achterblijft doordat mensen nog steeds terughoudend zijn in het
opzoeken van locaties met veel publiek. Ook worden er minder evenementen
georganiseerd. Artis verwacht pas medio 2022 de bezoekersaantallen weer op het niveau
van vóór de coronapandemie te hebben. De grote uitdaging is om met deze oplopende
tekorten het cultureel erfgoed overeind te houden. Het kost elke dag 60.000 euro om Artis
draaiende te houden, met de generieke steunmaatregelen kan je dit niet opvangen.
Verlenging van de Opengestelde Monumentenlening (OML) helpt al, maar meer maatwerk
om de bijzondere exploitatie van een rijksmonumentale dierentuin overeind te houden zal
zeker nog een jaar nodig zijn.
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