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Achtergrond

▪ Verzoek Kunst & Cultuur gemeente Amsterdam om actuele bezoekaantallen musea en 

podia & (muziek)theaters in verband met besluitvorming over extra financiering herstel 

sector

▪ Data verzameld bij musea via Visitor Insight op maandbasis over 2019 (n=32), 2020 

(n=32), 2021 t/m oktober (n=32)

▪ In verband met privacy zijn geen data beschikbaar op niveau van de individuele 

instellingen. Bijgesloten is een lijst met deelnemende instellingen. 

▪ Sluiting instellingen vanwege corona maatregelen: 2020 (medio maart, april, mei en 

vanaf medio december) / 2021 (januari t/m mei)



Belangrijkste conclusies musea 

▪ De impact van de coronamaatregelen op de bezoekaantallen van Amsterdamse musea is 

groot. Voor musea liggen de bezoeken ten opzichte van 2019 (13,7 mln bezoeken op 

jaarbasis) in 2020 68% lager en in 2021 (t/m oktober) 76% lager. 

▪ In een regulier jaar zijn vooral de maanden juli en augustus de topmaanden met in 2019 

in totaal 2,7 miljoen bezoeken. Echter in 2021 kwam het bezoek in oktober (697.000) iets 

hoger uit dan in juli of augustus (resp.526.000 en 695.000). 

▪ Indien de musea op basis van bezoekaantallen 2019 worden ingedeeld naar omvang

lijken de (middel-)grote musea (>50.000 bezoeken p/jr) iets sterker getroffen dan de 

musea waarvan de bezoeken onder de 50.000 liggen.  



Inhoud van de presentatieMUSEA



Gegevens musea aangaande bezoekaantallen 
vanaf 1 januari 2019 t/m 31 oktober 2021

Bron: Visitor Insight
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▪ Over 2019 hebben de musea in 
totaal bijna 13.7 miljoen 
bezoeken ontvangen. In de 
periode t/m oktober was dit 
11,7 miljoen.

▪ Over heel 2020 was dit 4.4 
miljoen, een daling ten opzichte 
van 2019 met 68%. In de periode 
t/m oktober was dit 4,1 miljoen; 
een daling van 65% ten opzichte 
van 2019.

▪ Over 2021 (t/m oktober) lagen 
de bezoeken op 2,8 miljoen; een 
daling opzichte van de vergelijk-
bare periode in 2019 van 76%.

▪ In 2019 had augustus het hoogste 
aantal bezoeken met 1,4 mln. In 
2020 was dit januari met 957.000 
en in 2021 was dit oktober met 
697.000 bezoeken.  

NB: enkele musea worden niet meegenomen in de 
analyse omdat zij geen volledige datareeks hebben.

InzichtTotaal aantal bezoeken op maandbasis
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Gegevens musea aangaande bezoekaantallen 2021 
Juni tm oktober 2019 – 2020 - 2021

Bron: Visitor Insight
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▪ De musea zijn in 2019 het gehele 
jaar geopend geweest. In 2020 
vanaf juni t/m medio december en 
in 2021 ook weer vanaf juni. 

▪ De periode juni t/m oktober kunnen 
we dus goed vergelijken over de 
drie jaren. In 2019 was er sprake 
van 6,1 miljoen bezoeken, in 2020 
waren dit er 1,8 mln; een daling van 
70%. In 2021 lag het aantal 
bezoeken op 2,7 miljoen; dit ligt 
56% lager dan 2019. 

Totaal aantal bezoeken
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Gegevens musea aangaande bezoekaantallen 2021 
Juni tm oktober 2019 – 2020 - 2021

Bron: Visitor Insight
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▪ De maanden juni en vooral juli en 
augustus zijn in een regulier jaar de 
topmaanden in bezoek. Duidelijk is 
dat oktober met de herfstvakantie 
ook veel bezoek trekt.

▪ In juni 2020, na bijna drie maanden 
sluiting starten de musea voor-
zichtig. Heel duidelijk is dat het 
bezoek in het hoogseizoen veel 
lager ligt dan normaal. Ook oktober 
levert hier niet het gebruikelijke 
schouderseizoen op. Juli en 
augustus blijven wel de maanden 
met het meeste bezoek.

▪ 2021 kent, na de opening van 
musea, vanaf juni in bezoek-
aantallen een stijgende lijn t/m 
augustus. September vertoont een 
dip, en oktober ligt op niveau van 
augustus. 

InzichtTotaal aantal bezoeken
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Gegevens musea aangaande bezoekaantallen naar omvang bezoek
vanaf 1 januari 2019 t/m 31 oktober 2021

Bron: Visitor Insight
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▪ De musea op basis van 
bezoekaantallen 2019 zijn 
ingedeeld naar omvang
< 50.000 p/jr (klein)
50.000 < 200.000 (middel)
≥ 200.000 (groot)

▪ De kleine musea hebben ten 
opzichte van 2019 in 2020 
62% minder bezoeken gehad. 
In 2021 (periode t/m oktober) 
was dit 72% minder.

▪ De middelgrote musea hebben 
ten opzichte van 2019 in 2020 
64% minder bezoeken gehad. 
In 2021 (periode t/m oktober) 
was dit 78% minder. 

▪ De grote musea hebben ten 
opzichte van 2019 in 2020 
68% minder bezoeken gehad. 
In 2021 (periode t/m oktober) 
was dit 80% minder. 

InzichtAantal bezoeken naar omvang instelling
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Inhoud van de presentatieDeelnemende culturele instellingen  

Musea

Allard Pierson
Amsterdam museum
Anne Frank Huis
ARCAM
Artis
Bijbels museum
De Appel Arts Centre
De Hortus
Eye Film Instituut Nederland
Fashion for Good Museum
Foam_Fotografiemuseum
Amsterdam
Hermitage Amsterdam
Huis Marseille
Joods Cultureel Kwartier
Klederdracht Museum
Koninklijk Paleis
Luther Museum
Museum Geelvinck

Museum Het Grachtenhuis
Museum Het Schip
Museum Ons' Lieve Heer op 
Solder
Museum Van Loon
Nederlands Uitvaart Museum 
Tot Zover
NEMO Science Museum
Nieuwe Kerk
Oude Kerk
Rembrandthuis
Rijksmuseum
Scheepvaartmuseum
Stadsarchief Amsterdam
Stedelijk museum
Tropenmuseum
Van Gogh museum
Verzetsmuseum
VU Hortus Botanicus
Willet Holthuysen
Woonbootmuseum


