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In 2017 werd 33,2 miljoen maal een museum in Nederland bezocht, 1,1 miljoen maal
minder dan in 2016. Iets minder dan de helft (14,5 miljoen) van alle bezoeken was aan een
museum in Noord-Holland. Eén op de 3 bezoekers kwam uit het buitenland, 2 op de 5
bezoekers betaalden het volle tarief.
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Bovenstaande kaart van Nederland geeft het aantal bezoekers weer uit binnen- en
buitenland per provincie, de grafieken de bezoekcijfers naar museumstatus en
naar entréeprijs 2017.

Gemiddeld 30% museumbezoek uit buitenland
In 2017 zijn de Nederlandse musea ruim 33,2 miljoen keer bezocht. De bezoekers
kwamen voor het grootste deel uit eigen land (23,2 miljoen), ongeveer 30% van alle
bezoekers kwam uit het buitenland (ruim 10 miljoen). De BIS-musea ontvingen in
totaal ca. 10 miljoen bezoekers, waarvan iets minder dan de helft uit het buitenland
kwam (4,2 miljoen). De meeste bezoeken werden aan de overige geregistreerde musea
afgelegd, bijna 19 miljoen, een kwart door bezoekers uit het buitenland (4,5 miljoen). De
niet-geregistreerde musea werden 4,3 miljoen keer bezocht. Ongeveer 1 op de
3 bezoeker kwam uit het buitenland.

Musea in Noord-Holland meest bezocht
In totaal vonden de meeste bezoeken in 2017 plaats aan musea in Noord-Holland (bijna
14 miljoen), waarbij de bezoeken uit het buitenland de overhand hadden (7,4 miljoen).

41% bezoekers betalen volledige entreeprijs
De meeste (ruim 41%) bezoekers betaalden in 2017 de volledige entreeprijs. Van de
Museumjaarkaart werd in 26% van de bezoeken gebruik gemaakt. 16% van de bezoekers
betaalde een gereduceerd tarief en 17% kwam gratis binnen.
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Verantwoording:
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de enquête Museumstatistiek die hetCBS
heeft gehouden onder de totale museumpopulatie in Nederland in 2009, 2011,
2013, 2015, 2016 en 2017. Vanaf 2015 vindt deze enquête jaarlijks plaats in
samenwerking met de Museumvereniging (MV) en de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE). Deze samenwerking heeft geleid tot een herziene
museumpopulatie, die op basis van gezamenlijk vastgestelde criteria tot stand is
gekomen.
Om een vergelijking te kunnen maken tussen de resultaten van 2009 t/m 2013 en
de vernieuwde enquête van 2015, 2016 en 2017 is er voor de bovenstaande
cijfers gebruik gemaakt van een panel van musea die in alle jaren de enquête
hebben ingevuld. Het gaat hier dus niet om de antwoorden van de totale
museumpopulatie zoals vastgesteld in 2017.

In bovenstaande cijfers zijn de musea onder andere opgedeeld in
Basisinfrastructuur (BIS) musea, overig geregistreerde musea en ongeregistreerde
musea. Deze populatie is gezamenlijk vastgesteld door de RCE, MV en het CBS. In
2017 waren er 29 BIS musea die subsidie ontvingen vanuit het rijk. Er waren in
2017 466 overi-geregistreerde musea die stonden ingeschreven bij de stichting
Museumregister Nederland. Daarnaast zijn er in 2017 204 ongeregistreerde
musea die zijn opgenomen in de museumpopulatie van de RCE, omdat deze
voldoen aan de gestelde criteria. Het gaat hier vaak om kleine en/of particuliere
musea. De musea zijn ook op te delen in vijf museumcategorieën. In 2017 waren
er 131 kunst-, 439 geschiedenis-, 30 natuurhistorische-, 12 volkenkundige- en
72 bedrijf, wetenschap en techniek musea. Sinds de meting van 2017 hebben
musea zelf kunnen aangeven tot welke museumcategorie zij behoren. In
voorgaande jaren is deze indeling door de RCE uitgevoerd. In enkele gevallen
komt het dus voor dat musea in een andere museumcategorie zijn ingedeeld dan
in voorgaande jaren. Ook nieuw in 2017 was de mogelijkheid dat musea konden
aangeven niet tot een van de vijf vooraf gedefinieerde categorieën te behoren. De
13 musea die dit hebben aangegeven zijn ingedeeld in de categorie 'overig'.
De cijfers voor Flevoland zijn opgeteld bij die van Utrecht. Dit omdat de cijfers van
de kleine museumpopulatie van Flevoland herleidbaar zijn tot individueel
museumniveau.
Vanaf 2017 wordt er gewerkt met afgeronde cijfers. De cijfers over eerdere jaren
zijn met een groter detailniveau weergegeven.
De bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de antwoorden van de responderende
musea uit de door de RCE, MV en CBS vastgestelde museumpopulatie. Download
hier de de cijfers van het aantal responderende musea per provincie,
museumcategorie en museumstatus over de jaren 2009, 2011, 2013, 2015, 2016
en 2017.
De gegevens zijn gebaseerd op voorlopige cijfers. De voorlopige cijfers voor de
totale populatie van 2015 zijn terug te vinden in de databank. De definitieve
cijfers van 2016 zijn raad te plegen op Statline van het CBS.
Lees hier meer over de museumpopulatie en de criteria enhier meer over het
onderwerp Museumbezoek. De volledige lijst van musea in de populatie en de
gebruikte labels vindt u hier.

