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De trend van het aantal bezoeken aan Nederlandse musea van 2009 - 2017 blijft een
stijgende lijn vertonen (+38,8% t.o.v. 2009), alhoewel deze ten opzichte van 2016 iets is
gezakt (39,2% t.o.v. 2009). Het aandeel buitenlandse bezoekers steeg sterk (+156,3%). De
natuurhistorische musea zagen de grootste groei in bezoekersaantallen (105,9%), De nietgeregistreerde en overig geregistreerde musea zagen hun bezoekersaantallen dalen ten
opzichte van 2009.

Totaal

Herkomst

Herkomst

Provincie

Status

Status

Museumcategorie

Bovenstaande grafieken geven de trend in het museumbezoek weer voor de periode
2009-2017 voor het totaal van nederland en per provincie, naar herkomst van de
bezoeker, per museumcategorie en per museumstatus.

Aandeel museumbezoek uit buitenland stijgt
In de periode 2009-2017 nam het totale museumbezoek in Nederland met ongeveer
39% toe. Het percentage bezoeken uit eigen land nam in die periode licht af met 0,2%,
die uit het buitenland nam toe met 15%. Ten opzichte van 2016 daalde het totale
museumbezoek licht met 0,2% (het buitenlands bezoek steeg met 8%, het bezoek uit
eigen land daalde met 4%).
In 2017 zagen 7 provincies een stijgende trend ten opzichte van 2009. Ten opzichte van
2016 daalde in 6 provincies het aantal bezoekers in Zeeland (-7%), Overijssel (-0,4%),
Limburg (-8%), Zuid-Holland (-7%), Groningen (-18%) en Drenthe (-2%).

Percentage buitenlandse bezoekers stijgt vooral in Utrecht en
Flevoland
Het aantal buitenlandse bezoekers nam in de periode 2009-2017 in 8 provincies toe, met
name in Utrecht en Flevoland (+137% ten opzichte van 2009). De provincies Zeeland en
Noord-Brabant volgen op enige afstand met een groei van respectievelijk 80% en 61%.

Natuurhistorische musea zien grote groei
Het bezoek aan de natuurhistorische musea groeide in 2017 ten opzichte van 2009
relatief gezien het meest (55%). Ook nam het aantal bezoeken aan geschiedenis en
beeldende kunst musea gestaag toe, respectievelijk 17% en 11%.

BIS-musea ontvangen meer bezoekers
Alleen de BIS-musea zagen sinds 2009 een lichte stijging in hun bezoekersaantallen
(3,6%). De overig-geregistreerde en niet-geregistreerde musea zagen hun
bezoekersaantallen dalen met respectievelijk 26% en 15%.
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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 2015-2017 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
2016 waren er 27 BIS musea die subsidie ontvingen vanuit het rijk. Er waren in
2017 466 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 bovenstaande dalingen en stijgingen
van het aantal bezoekers per museumcategorie hebben gedeeltelijk te maken
met een verandering van het aantal musea per museumcategorie.
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.
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 2016 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.

