Plan van gemeente Utrecht voor bijdrage aan erfgoed

Toegang tot Domkerk gaat straks geld kosten
Vorig jaar trok de Domkerk een
recordaantal van 371.000
bezoekers.

Kun je toeristen laten betalen voor een
bezoek aan de Dom? In het buitenland
is het heel normaal.
FOTO ANGELIEK DE JONGE

UTRECHT

Overigens voorziet Jansen wel
enige obstakels. ,,Als er
entreegelden worden ingevoerd,
moeten eerst stappen worden
gezet. Er zal een entreepoortje en
een kassa bij de ingang gebouwd
moeten worden. Bovendien moet je
je toeristisch product op orde
hebben. Wat laat je zien in de
kerk? Een reliekschrijn achter glas
moet beveiligd worden. Gidsen
moeten rondleidingen geven.''

PETER VAN DE VUSSE

Keuze
Bezoekers van de Domkerk gaan
mogelijk entree betalen. Een
toegangskaartje is een
mogelijkheid toeristen te laten
bijdragen aan het onderhoud. Op
dit moment kunnen bezoekers een
vrijwillige bijdrage geven.
Woordvoerder Henk Jansen, die de
onlangs verschenen conceptvisie
religieus erfgoed heeft geschreven,
zegt dat de gemeente samen met
Toerisme Utrecht in gesprek gaat
met de Protestantse Gemeente
Utrecht (de eigenaar van de
Domkerk) over entreeheffing.
,,Toerisme wordt steeds
belangrijker voor de stad. Kun je
toeristen laten betalen voor een
bezoek aan de Dom en zo laten
bijdragen aan het dure onderhoud
van het cultureel erfgoed? Van de
eigenaar van de kerk willen we
weten of hij daar iets in ziet.''

,,Van belang is dat de
kerkeigenaren een principiële
keuze maken of de Domkerk en de
andere historische kerken in de
binnenstad een toeristische functie
hebben of primair een open
Godshuis zijn.''
Frans Ritmeester, directeur van de
Protestantse Gemeente Utrecht,
die vier kerken in de binnenstad
bezit waaronder de Domkerk,
vraagt zich af of entreeheffing de
oplossing is om extra inkomsten te
krijgen. ,,Aan bezoekers van de
Domkerk wordt nu een vrijwillige
bijdrage gevraagd. Dat is ook een
vorm van entreegeld. Hoeveel
bezoekers vallen er af als je geld
gaat vragen? Toeristen willen er
bovendien wat voor terugkrijgen.''
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Volgens Jansen is het in het
buitenland bij veel kerken de
normaalste zaak dat je een kaartje
koopt. Een bezoek aan de St.
Paul's Cathedral in Londen kost
omgerekend bijna 19 euro. Ook
voor de Sint-Servaasbasiliek in
Maastricht is een entreebewijs
nodig. Extra inkomsten uit
entreegelden kunnen bijdragen aan
de hoge kosten van onderhoud.

© AD

maandag 01 augustus 2016

Pagina 1 (1)

