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Het totaal aantal bezoeken aan archeologische depots bedroeg in 2018 ongeveer 140.000.,
iets minder dan in 2017. Over het algemeen nam het aantal bezoekers dus af, maar met
name de depots van NAD Nuis (+393), Limburg (+760) en Amersfoort (+1.700) zagen hun
bezoekersaantallen stijgen.
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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 voor de periode vanaf 2012 (provinciale
depots) en 2013 (gemeentelijke depots)..

Totaal aantal bezoeken neemt iets af
In 2018 bedroeg het aantal bezoeken ca. 140.000, ca. 10.000 minder dan in het jaar
daarvoor en ca. 70.000 minder dan het jaar daarvoor. Voor de meeste depots bleef het
aantal bezoeken in 2018 min of meer gelijk of daalde licht tot matig ten opzichte van
2017. Alleen de depots van NAD Nuis (+393), Limburg (+760), Amersfoort (+1.700) zagen
een relatief grote stijging in hun bezoekersaantallen.

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 in 2018 op enige afstand na Utrecht de meeste
bezoekers, 22.785 en 20.000.
Het depot van NAD Nuis kreeg in 2018 net als in 2017 de meeste verzoeken om
informatie (ca. 1.000), al daalde het aantal met 200. Bij de overige depots lag het aantal
informatieverzoeken in 2018 ongeveer op hetzelfde niveau als in 2017, met uitzondering
van die van Noord-Holland (-200), Utrecht (-70) en Eindhoven/Helmond (-100).

Bronnen:
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) - enquête

31 December 2018
Meetfrequentie:
jaarlijks

Verantwoording:
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.

