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Feiten en cijfers over het erfgoed
In deze Up2Date van 2018 heeft Erfgoedmonitor.nl opnieuw een aantal
erfgoeddata van het afgelopen jaar in de schijnwerpers gezet. Onder 'lees verder'
vindt u meer informatie over deze onderwerpen.
Ook zijn er weer 2 mooie infographics met de cijfers over het afgelopen jaar die u
kunt downloaden. Op Erfgoedmonitor.nl vindt u alle feiten en cijfers over het
erfgoed in Nederland. De data worden verzameld door de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (OCW).
Veel lees en kijkplezier!
Het Erfgoemonitor team.
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En...

Er is nog veel meer!
Bekijk de cijfers online
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