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Het totaal aantal bezoeken aan archeologische depots bedroeg in 2017 ongeveer 150.000,
ca. 60.000 minder dan in 2016. Met name de depots van de gemeenten Utrecht en Den
Bosch zagen hun bezoekersaantallen dalen.
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Bovenstaande grafieken tonen het (vaak geschatte) aantal fysieke bezoekers van de
provinciale- en gemeentelijke archeologische depots, evenals het aantal
informatieverzoeken per telefoon of email in 2016 en 2017.

Aantal bezoeken in 2017 met kwart gedaald
In 2017 bedroeg het aantal bezoeken ca. 150.000, ca. 60.000 minder dan het jaar
daarvoor. De depots van Utrecht en Den Bosch zagen de grootste daling in
bezoek, respectievelijk 50.000 en 28.000 minder dan het jaar daarvoor. In 2016 bedroeg
het totale aantal bezoeken aan archeologische depots ruim 210 duizend, ca. 150.000
meer dan in het jaar daarvoor, waarbij vooral de depots van Utrecht (120.000 t.o.v. 0 in
2015) en Den Bosch (30.000 t.o.v. 2.000 in 2015) hun bezoekersaantallen sterk hadden
zien stijgen. In Utrecht werd in 2016 het Castellum Hoge Woerd geopend met daarin een
expositie van het Romeinse scheepswrak De Meern en archeologische objecten van de
gemeente Utrecht, dat veel bezoekers trok. In Den Bosch trok vooral de Jeroen Bosch
tentoonstelling veel aandacht en leidde daardoor tot een forse toename van het aantal
bezoekers aan het archeologische depot.

Depot Utrecht meeste bezoekers, NAD Nuis meeste
informatieverzoeken
Hoewel het bezoek aan het depot van Utrecht met ca. 50.000 daalde in 2017 ontving dit
depot evenals het voorgaande jaar verreweg de meeste bezoekers, 70.000. De depots van
Maastricht en Haarlem ontvingen na Utrecht de meeste bezoekers, 36.000 3en 20.000.
Het depot van NAD Nuis kreeg in 2017 net als in 2016 de meeste verzoeken om
informatie en zag zelfs bijna een verdubbeling (711 in 2016 en ca. 1.200 in 2017). Bij de
overige depots lag het aantal informatieverzoeken in 2017 ongeveer op hetzelfde niveau
als in 2016.
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Responsibility:
De cijfers betreffen een grove schatting van de depots zelf, omdat zij de
bezoekersaantallen en de informatieverzoeken niet precies bijhouden.
De gegevens zijn verzameld middels een enquête die de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed heeft gehouden bij 10 provinciale archeologische depots, 1
Nationaal Depot voor Scheepsarcheologie en 27 gemeentelijke archeologische
depots.
Vanaf 2014 worden de cijfers van de meeste indicatoren jaarlijks door de
depothouders zelf bijgehouden en geactualiseerd. Alleen de indicator met
betrekking tot de beschikbare opslagruimte van de depots en de
indicator betreffende het aantal verpakkingseenheden en records binnen de
depots zullen eens in de vijf jaar worden geupdate.
Lees hier meer informatie over het onderwerp Archeologische depots.

