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13 en 14 mei Nationale
Molendag
02 mei 2017

Open Monumentendag trekt
wederom ruim een miljoen
bezoekers
17 september 2015

Evenementen trekken jaarlijks vele honderdduizenden bezoekers en kunnen het publiek
op een laagdrempelige manier in aanraking brengen met verschillende vormen van
erfgoed, zowel materieel als immaterieel. Een evenement is een (meestal) openbare,
tijdelijke en verplaatsbare gebeurtenis op het gebied van muziek, kunst, cultuur, sport,
religie, wetenschap of een combinatie daarvan.
Wat betreft het materiele erfgoed zijn de meest bekende evenementen de Open
Monumentendag, de Natuurwerkdag, het Museumweekend, de Museumnacht en de
Nationale Molendag. Van de hier gepresenteerde evenementen worden structureel
gegevens over openstelling en bezoek bijgehouden.

De Natuurwerkdag
De Natuurwerkdag is een opknapbeurt voor het landschap waarbij vrijwilligers kleine
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren en wordt georganiseerd door Landschapsbeheer
Nederland. Het evenement in een initiatief van LandschappenNL en wordt sinds 2001
elke eerste zaterdag in november georganiseerd.

Nationale Molendag
Tijdens de Nationale Molendag werken bijna alle molens van Nederland en is een aantal
van hen geopend voor bezoekers. Sinds 1974 wordt dit evenement jaarlijks op de tweede
zaterdag in mei georganiseerd door de Vereniging De Hollandsche Molen met
medewerking van de VVV. De data zijn afkomstig van de Vereniging De Hollandsche
Molen. Het aantal opengestelde molens en het aantal bezoekers tijdens de Nationale
Molendag wordt pas sinds 2011 geregistreerd.

Museumweekeind, Museumweek en Museumnacht

Het Museumweekeind is met ingang van 2015 vervangen door de Museumweek, maar
hiervan worden door de organisatoren geen exacte bezoekcijfers bijgehouden. Met
ingang van 2015 zullen daarom de cijfers van de Museumnacht in de monitor worden
weergegeven. De Museumnacht is een jaarlijks terugkerend evenement dat plaats vindt in
musea in diverse steden in Nederland: Amsterdam, Breda, Delft, Den Haag, Leiden en
Rotterdam. De musea zijn dan geopend van 19.00 tot 02,00 uur en organiseren speciale
activiteiten die er vooral op gericht zijn om jongeren naar het museum te trekken. De
cijfers van het Museumweekeind tot en met 2014 zijn nog wel in de database van de
Erfgoedmonitor te vinden.

Open Monumentendag
De Open Monumentendag wordt sinds 1987 jaarlijks gehouden in het tweede weekend
van september en wordt gecoördineerd door de landelijke Stichting Open
Monumentendag. De bezoekcijfers van de Open Monumentendag worden met ingang
van 2015 niet meer in de Erfgoedmonitor gepubliceerd, omdat de organisatie de exacte
bezoekersaantallen niet meer vrijgeeft. De tot 2015 verzamelde cijfers zijn nog wel
vindbaar in de achterliggende database.

Indicatoren bij dit onderwerp
Erfgoedevenementen - aantal bezoekers en locaties
In 2018 werden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 7
erfgoedevenementen gemonitord. De hieronder getoonde
evenementen, de Romeinenweek, de Nationale Archeologiedagen en de
Maand van de Geschiedenis, trokken in 2018 meer bezoekers dan het
jaar daarvoor. Tevens zagen zij allen een stijging in het aantal
deelnemende locaties of partners.
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In de meeste steden is het aantal bezoekers van de Museumnachten ten
opzichte van 2017 gedaald, behalve de Cultuurnacht Breda. Alleen in
Rotterdam is ook het aantal deelnemende locaties gedaald. Sinds 2018
heeft ook Haarlem een Museumnacht, genaamd Haarlemse
Cultuurnacht. Zowel bij de Natuurwerkdag, de Dag van het Kasteel en de
Nationale Molendag stegen het aantal bezoekers en deelnemende
locaties.

