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Bijlage 3
Exploitaties forten
In deze bijlage worden de resultaten gepresenteerd van drie fortexploi-
taties die zijn doorgerekend: Geofort in Fort aan de Nieuwe Steeg in 
Herwijnen, het Vredeseducatiecentrum in Lunet I in Utrecht en Slot 
Loevestein in Poederoijen. Deze bijlage illustreert hoe de financiële 
huishouding van een fortexploitatie er uit kan zien. De omzet uit de 
exploitaties die zijn geselecteerd lopen uiteen: Slot Loevestein had 
in 2014 64.624 bezoekers, fort aan de Nieuwe Steeg 35.000 en Lunet I 
werd in 2014 door 4.000 mensen bezocht. De drie forten zijn geselec-
teerd omdat ze qua functie hetzelfde zijn (alleen educatief/cultureel), 
terwijl ze verschillen qua grootte in exploitatie en begroting. De 
analyse van de drie exploitaties bevestigt het beeld dat in ieder geval 
deze exploitaties afhankelijk zijn van financiële steun die wordt 
verstrekt vanuit de overheid.

Fort Werk aan de Korte Uitweg in de gemeente Herwijnen, 
exploitant: Geofort. 
De exploitant van fort aan de Nieuwe Steeg is Geofort, een educatief centrum 
en museum gericht op geo-wetenschap.     

Figuur 1  Exploitatieresultaat Geofort in de periode 2009 tot en met 2014.

Bron: jaarverslagen Geofort 2009 tot en met 2014.

Uit figuur 1 blijkt dat de in de periode 2009 tot 2014 structureel een negatief 
exploitatieresultaat is behaald. De onderneming is dus verliesgevend. De 
laatste twee jaar is gaat het beter: het exploitatieresultaat wordt steeds minder 
negatief. Dit heeft voornamelijk te maken met het terugdringen van de kosten 
en het verder stijgen van de omzet.
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Figuur 2  Verstrekkers projectgelden Geofort als onderdeel van het vreemd vermogen in 

percentages in de periode 2009 tot en met 2014.

Bron: jaarverslagen Geofort 2009 tot en met 2014.

Uit figuur 2 blijkt dat Geofort met name projectgelden krijgt die verstrekt 
worden door de Provincie Gelderland. Vanaf 2012 worden meer projectgeld 
gefinancierd aan de hand van regiodeals (waar de provincie overigens ook aan 
bijdraagt) en een aantal fondsen (waaronder  VSB fonds en ANWB fonds). In 
figuur 3.2 en 3.3 in het tweede deel in het proefschrift wordt duidelijk dat de 
voorzieningen voor een groot deel de opbouw van het vreemd vermogen bepalen 
en dat de voorzieningen bestaat uit een breed scala aan verschillende financie-
ringsverstrekkers.

Slot Loevestein in de gemeente Poederoijen 
De exploitant van slot Loevestein,  museum Loevestein is een museum en 
educatief centrum gericht op jeugd en families. Er worden ook zakelijke 
bijeenkomsten en bruiloften georganiseerd.

Figuur 3  Exploitatieresultaat t.o.v. kosten en opbrengsten Museum Loevestein in de periode 

2009 tot en met 2014.

Bron: jaarverslagen Museum Loevestein 2009 tot en met 2014.
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In figuur 3.1 is in de staafdiagrammen te zien hoe per jaar het totale vermogen 
van de onderneming is samengesteld. De verhouding tussen subsidies (groen en 
paars) en resultaten uit exploitatie (rood en blauw) komt steeds meer in balans. 
De totale kosten zijn wel flink gestegen (onder andere door investeringen).

Figuur 4  Verhoudingen tussen eigen en vreem vermopgen Museum Loevestein in de periode 

2009 tot en met 2014.

Bron: jaarverslagen Museum Loevestein 2009 tot en met 2014.

Uit figuur 4.1 valt op te maken dat het eigen vermogen redelijk stabiel is. De 
lange schulden nemen wel toe, met name vanaf 2013. Dit heeft voornamelijk te 
maken met enkele investeringen die in dat jaar zijn gedaan. Het totale vermogen 
in de onderneming neemt daardoor toe. In figuur 5 is te zien waaruit de lange en 
korten schulden zijn opgebouwd. 

Figuur 5  Opbouw vreemd vermogen  tussen eigen en vreemd vermopgen Museum Loevestein in 

de periode 2009 tot en met 2014.

Bron: Jaarverslagen Museum Loevestein 2009 tot en met 2014.
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In figuur 5 staan op de linker-as de percentages waaruit het vreemd vermogen 
is opgebouwd. Op de rechter-as staan de absolute getallen in Euro’s waaruit 
de totale leningen zijn opgebouwd. Opvallend is dat tot en met 2012 een 
groot gedeelte van het vreemd vermogen bestaat uit projectsubsidies, dit is 
vergelijkbaar met de manier waarop de tekorten in de exploitatie van Geofort 
worden gedicht. Vanaf 2013 zet dit door maar door andere financiering: twee 
lange leningen worden aangegaan (“Bommen en Granaten”, een educatief 
programma en “Masterplan 1”, een fysiek investeringsprogramma) die erop zijn 
gericht om projecten te ontwikkelen.
 
Fort Lunet I in de gemeente Utrecht 
De exploitant van fort Lunet 1,  stichting vredeseducatie is een educatief centrum 
gericht op het thema vrede, discriminatie en vooroordelen. 

Figuur 6  Opbouw baten uit subsidies, ontwikkeling exploitatieresultaat en verhouding baten 

uit subsidies tov baten uit exploitatie Stichting Vredeseducatie in de periode 2009 tot en met 

2014.

Bron: jaarverslagen Stichting Vredeseducatie 2009 tot en met 2014.
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Uit figuur 6 valt op te maken de het exploitatieresultaat dat jaarlijks is behaald 
zich negatief ontwikkeld. In 2011 tot 2014, met uitzondering van 2013 is een 
negatief exploitatieresultaat geboekt. De inkomsten van de stichting worden 
slechts voor een beperkte gedeelte uit de exploitatie gehaald. Een groot 
gedeelte bestaat uit inkomsten uit subsidies (de dikke zwarte lijn). In 2012 
is een opmerkelijke daling waarneembaar in de inkomsten uit subsidies. De 
subsidies bestaan uit een groot scala aan verschillende subsidies (zie staaf- 
diagrammen). De gemeente Utrecht, het Gieskes Strijbisfonds en het V fonds 
zijn verantwoordelijk voor meer dan 50 procent van de subsidies vanaf 2012. De 
inkomsten uit exploitatie vormen slechts 20 procent van de totale baten. 


