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In 2016 hielden de 688 musea in Nederland in totaal 2.140 tentoonstellingen in het eigen
museum een stijging van 22% ten opzichte van 2015. De musea in de provincie ZuidHolland hielden de meeste (525) tentoonstellingen in eigen huis.
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Bovenstaande grafieken tonen het totaal aantal tentoonstellingen in eigen museum per
provincie in 2016 en de trend vanaf 2009 voor het totaal aantal tentoonstellingen in
eigen museum per provincie, museumstatus en museumcategorie.

Meeste tijdelijke tentoonstellingen in Zuid-Holland
In totaal hielden de musea in Nederland in 2016 2.140 tentoonstellingen in eigen
museum. In de musea in Zuid-Holland waren de meeste tentoonstellingen (525), gevolgd
door die in Noord-Holland (398). In Drenthe was het kleinste aantal tentoonstellingen in
eigen huis (46).

Aantal tentoonstellingen 2016 iets lager dan in 2009
Tussen 2009 en 2016 vond een afname van het aantal tentoonstellingen in het eigen
museum plaats met 6%, waarmee de trend zich sterk herstelt ten opzichte van vorig jaar
toen dit nog een daling van 23% ten opzichte van 2009 was. Tot 2015 was er in alle
provincies sprake van een dalende trend ten opzichte van 2009, met uitzondering van
Utrecht en Flevoland waar het aantal in 2009 en 2015 gelijk bleef. In 2016 was er in
zeven provincies echter weer een stijging ten opzichte van 2009.

Tentoonstellingen BIS-musea nemen toe
Als we kijken naar de status van de musea, dan is alleen bij deBIS-musea het totaal aantal
tentoonstellingen in 2016 positief ten opzichte van het aantal in 2009 (+18%). Na een
aanvankelijke stijging van 37% in 2011 en een daling daarna tot 12% neemt nu het aantal
weer toe. Bij de overig-geregistreerde en de niet-geregistreerde musea is na een
constante neerwaardse trend in het aantal tentoonstellingen nu eveneens een opgaande
lijn zichtbaar die nog net onder het niveau van 2009 ligt (respectievelijk -4% en -14%).
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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 en 2016. 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 en 2016 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 2016.
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
2016 waren er 29 BIS musea die subsidie ontvingen vanuit het rijk. Er waren in
2016 457 geregistreerde musea die stonden ingeschreven bij de stichting
Museumregister Nederland. Daarnaast zijn er in 2016 202 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 2016 waren
er 84 kunst-, 407 geschiedenis-, 40 natuurhistorische-, 18 volkenkundige- en
139 bedrijf, wetenschap en techniek musea.
De cijfers voor de museumcategorieën ‘bedrijf, wetenschap en techniek’ en
volkenkunde in 2015 zijn door het CBS niet afzonderlijk vrijgegeven, omdat deze
herleidbaar zijn naar individuele musea. Hetzelfde geldt voor de cijfers over de
publieke middelen van natuurhistorische musea in 2011. 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.
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 en
2016.
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 2015 zijn raad te plegen op Statline van het CBS.

