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1. Ter introductie

De reden van dit advies over gratis museumbezoek is te vinden in het provinciaal Utrechtse
Coalitieakkoord 2003-2007 Werk in Uitvoering. Hierin staat:
"De staten dragen gedeputeerde staten op museumbezoek te stimuleren door in overleg met musea te
bevorderen dat deze maandelijks 1 dag gratis worden opengesteld." Hiervoor stellen provinciale staten
in de periode 2004-2007 jaarlijks € 100.000,- beschikbaar.
Ter uitvoering van deze opdracht heeft de provincie een aantal personen gevraagd zitting te nemen in
een adviserende werkgroep. De werkgroepleden hadden zitting op persoonlijke titel en
representeerden de volgende kringen:
* kleine musea met grote ambities en kleine musea met kleine ambities
* middelgrote en grote musea
* Vereniging van Utrechtse Musea (VUM)
* museumondersteunende deskundigen

De samenstelling van de werkgroep was:
Leo Adriaanse, directeur Stadsmuseum IJsselstein
drs. Mirjam Blott, hoofd presentatie Nationaal Museum Van Speelklok tot Pierement, voorzitter
VUM, voorzitter werkgroep
drs. Fanny Huisman, strategisch beleidsadviseur provincie Utrecht
drs. Annelies Jordens, directeur Erfgoedhuis Utrecht, algemeen museumconsulent
drs. Hiske Land, museumconsulent publiek en educatie Erfgoedhuis
drs. Susanne Weide, conservator Stedelijk Museum Vianen
dr. Gerard IJzereef/drs. Gerard Raven, resp. directeur en conservator museum Flehite Amersfoort.

De werkgroep heeft vanaf begin augustus 2003 vergaderd. Verder heeft zij, voor zover mogelijk,
meningen gepeild bij de grote musea in stad Utrecht en kleinere musea daarbuiten. Ook heeft zij zich
verdiept in de resultaten van gratis openstelling elders in Nederland en Europa. Uiteraard heeft de
werkgroep gebruik gemaakt van het onderzoek Musea en plein publique (februari 2002), dat in
opdracht van het ministerie van OCW is verricht.

2. Ervaringen en meningen

2.1  Gratis museumbezoek elders

Het effect van gratis toegang blijkt volgens onderzoek in binnen- en buitenland sterk af te hangen van
een groot aantal factoren. De aard en presentatie van de collectie, de ligging van een museum, de
attractiewaarde voor lokale bezoekers, het marketing-, communicatie- en educatiebeleid, de
voorkeuren en culturele competenties van de bevolking en de vormgeving van de gratis toegang - deze
zaken bepalen in hoge mate het succes van gratis museumbezoek.

Om te beginnen is duidelijk dat gratis entree alléén niet leidt tot veranderde samenstelling van het
publiek. Mensen met weinig belangstelling voor musea laten zich niet zo snel door een aanbod van
gratis toegang verleiden. Dus nieuwe doelgroepen moet men niet verwachten bij zo'n actie.

Als een museum incidenteel gratis toegankelijk is mag men rekenen op 30% tot 40% meer bezoekers
dan op een dag met betaalde toegang, als tenminste ook de hierboven genoemde andere factoren
meewerken. Ongeveer een kwart van die extra bezoekers blijkt hun geplande bezoek verschoven te
hebben van een reguliere naar de gratis dag. De samenstelling van het publiek wijzigt niet opvallend:
de bekende cultuurconsument consumeert vooral meer.
Daar waar gratis toegang gecombineerd wordt met extra activiteiten, gericht op een specifieke
doelgroep, zoals bijvoorbeeld het Fries Museum doet, blijkt de respons van het publiek veel groter te
zijn en trekt het museum tot drie maal meer dan het normale aantal bezoekers.
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De entreegelden maken voor mensen van buiten de regio slechts een beperkt deel (20%) uit van de
totale kosten van het uitstapje. Reiskosten, consumpties en andere bijkomende kosten vormen
doorgaans het leeuwendeel van de kosten.  Het effect van gratis toegang op die groep is dan ook te
verwaarlozen.
Voor bewoners van binnen de regio is een verandering in het prijsniveau wel van belang. Dit zijn
mensen uit de (directe) omgeving van het museum die wel cultureel geïnteresseerd en actief zijn, maar
weerhouden worden door het prijskaartje. Het gaat vooral om gezinnen met kinderen en studenten.

Graag verwijst de werkgroep naar de bijlage met een samenvatting van het onderzoek Musea en plein
publique, aangevuld met recente gegevens over gratis openstelling in Nederland.

2.2  Reacties van Utrechtse musea

Zonder dat er sprake is geweest van systematisch onderzoek - dat was niet haar opdracht - meent de
werkgroep een redelijk betrouwbaar beeld te hebben gekregen van de meningen over het plan voor een
maandelijkse gratis museumdag. Dat beeld is nogal wisselend.

Een aantal kleinere musea verwacht meer bezoek uit de regio. Andere kleine musea hebben geen
uitgesproken mening. De grote musea zijn terughoudend over het effect op nieuwe publieksgroepen en
over de financiële consequenties. Meerdere musea wijzen erop dat gratis toegankelijkheid maar één
van de factoren is die het museumbezoek beïnvloeden en dat bij dit plan de verwachtingen te hoog
gespannen zijn. Van verschillende kanten wordt naar voren gebracht dat zo'n plan misschien niet
bijdraagt aan een flinke toename van museumbezoek, maar wel bijdraagt aan de algehele promotie van
musea.
Er wordt verschillend gedacht over de noodzaak van 100% compensatie van de gederfde entreegelden
en over het te kiezen uitgangspunt daarbij: de bezoekcijfers over de afgelopen jaren of de werkelijke
bezoekcijfers op de gratis dagen.
Sommigen vinden dat het beschikbare bedrag beter besteed zou kunnen worden aan promotie van
museumbezoek en extra activiteiten om (nieuw) publiek te trekken.
Meerdere musea pleiten voor beperking en concentratie van het aantal gratis dagen, in plaats van
spreiding over het jaar.
Tenslotte geven veel musea aan geen kans te zien voor extra activiteiten tijdens de gratis
museumdagen, zeker als het om 1 dag per maand zou gaan.

Overigens heeft de werkgroep vastgesteld dat er in de provincie enkele musea gratis toegankelijk zijn
voor jongeren tot 18 jaar en/of eenmaal per maand voor iedereen. Er zijn ook musea die na een proef
met gratis toegankelijkheid weer entreegeld zijn gaan heffen.

3.    Het advies

3.1  Randvoorwaarden van de provincie

De provincie heeft de werkgroep de volgende randvoorwaarden voor het advies meegegeven:

* Het moet gaan om een provinciebrede actie voor een algemeen publiek, waarbij alle musea op een
 en dezelfde dag vrij toegankelijk zijn;
* Musea krijgen voor de gederfde entreegelden een uitkoopsom op basis van de gemiddelde
 bezoekcijfers in de jaren 2002-2003;
* De opzet moet ook kleinere musea uitnodigen tot participeren;
* De regeling moet administratief zo sober mogelijk zijn; geen bureaucratische rompslomp;
* De uitvoeringskosten mogen de beschikbare € 100.000,- niet te boven gaan.
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3.2  Mogelijke varianten

De werkgroep heeft zich allereerst gebogen over de verhouding tussen de doelen van de provincie en
het jaarlijks beschikbare bedrag van € 100.000,-. Zij heeft berekend dat dat geld ontoereikend is voor
de ideale situatie zoals die de provincie voor ogen staat. Dat ideaal is:
- (vrijwel) alle musea nemen deel;
- de provincie compenseert de gederfde inkomsten aan entreegelden volledig;
- de musea zijn 1 (aantrekkelijke) dag per maand vrij toegankelijk;
- de provincie gebruikt een klein deel van het beschikbare geld voor promotie en publiciteit.

Op basis van de door de musea verstrekte cijfers over entreegelden en bezoek, raamt de werkgroep dat
met elke gratis museumdag een bedrag van ongeveer € 20.000,-  is gemoeid, met 12 dagen per jaar dus
circa  € 240.000,-. Kiest men een dag in het weekeinde dan valt dit bedrag hoger uit, op een door-de-
weekse dag lager.
Gedeputeerde J.P.G. van Bergen is van deze berekening op de hoogte gesteld. Hij heeft aangegeven
dat het beschikbare bedrag van € 100.000,- een randvoorwaarde voor het project is.

De werkgroep heeft vervolgens gediscussieerd over financieel beperktere varianten. Voor al deze
varianten geldt dat een deel van de beschikbare € 100.000,- wordt gebruikt voor algehele promotie en
publiciteit van het gratis museumbezoek.

Varianten die de revue zijn gepasseerd:

A.  Een opzet die uitgaat van minder dagen met vrije toegang dan 12 dagen per jaar; daarbij kan
gedacht worden aan spreiding van de dagen over het jaar of juist concentratie op bepaalde momenten
in het jaar.

B.  Een opzet die geheel is gericht op een doelgroep en niet op een algemeen publiek; gelet op de grote
aandacht in het provinciaal beleid voor cultuureducatie, is de schooljeugd een voor de hand liggende
doelgroep; andere doelgroepen zijn juist de senioren of (groot)ouders met kinderen; en tenslotte kan
ook gedacht worden aan uitsluitend de inwoners van de provincie Utrecht als doelgroep.

C. Een opzet specifiek voor de kleinere en middelgrote musea; de regeling zou dan openstaan voor
musea met bezoekcijfers tot circa 50.000 per jaar; behalve geld voor algemene promotie kunnen ook
bijdragen worden gegeven voor extra activiteiten in de musea waardoor het gratis museumbezoek
aanlokkelijk(er) wordt.

D.  Het loslaten van de volledige compensatie van gederfde inkomsten uit entreegelden; gedacht kan
worden aan compensatie van bijvoorbeeld 50% van de gederfde entreegelden; musea calculeren dit in
bij hun begroting en rekenen verder op meer bezoek buiten de gratis dagen (als gevolg van de
drempelverlagende werking van de vrij toegankelijke dagen) en andere extra inkomsten.

3.3  De keuze van de werkgroep

De werkgroep adviseert de provincie unaniem een opzet te kiezen die zich richt op een algemeen
publiek, waaraan alle musea kunnen meedoen en waarbij de gederfde inkomsten worden
gecompenseerd. Dit betekent kiezen voor minder dan 12 dagen per jaar gratis museumbezoek.

Concreet stelt de werkgroep voor dat de provincie Utrecht jaarlijks twee gratis weekeinden mogelijk
maakt. Deze vormen een toevoeging op het bestaande landelijke Museumweekend, dat jaarlijks in
april plaats vindt en veel bezoekers trekt. De twee gratis provinciale weekeinden vinden plaats in de
zomer (medio juli) en in de herfst (eind oktober ná de herfstvakantie). In beide gevallen gaat het om
luwe momenten in de musea; het gratis museumbezoek geeft daaraan tegengas.
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De voordelen van twee gratis museumweekeinden zijn:
* lenen zich goed voor een brede provinciale actie met bijbehorende publiciteit;
* sluiten aan op het praktijkgegeven dat juist korte impulsen extra publiek trekken;
* goed te plannen en te behappen voor de musea die eventueel extra activiteiten willen
 organiseren;
* tijdens het gratis zomerweekeinde krijgen de musea een gevarieerd nationaal en
 internationaal publiek in huis, terwijl in het najaarsweekeinde het accent ligt op het
 regionale publiek;
* musea die in de weekeinden alleen op zondag of alleen op zaterdag opengaan kunnen
 meedoen;
* bij een zomer- en herfstweekeinde kunnen musea met wintersluiting meedoen.

Uitgaande van de raming van € 20.000,- per dag zal hiermee tenminste € 80,000,- zijn gemoeid. Wat
betreft de compensatie van gederfde inkomsten heeft de werkgroep geen bezwaar tegen een
afkoopsom. Zij adviseert als berekeningsgrondslag te nemen a) de gemiddelde bezoekcijfers 2002-
2003 in het weekeinde in de zomer en eind oktober en b) vergoeding tegen het normale
volwassenentarief; dat geldt ook voor musea met andere tarieven voor kinderen, jongeren en senioren,
en ook voor bezoekers die anders met een kortingskaart zouden betalen.
Op deze manier maken musea winst door mee te doen; de vergoeding is immers hoger dan de
inkomsten onder normale omstandigheden. Dat is de beloning voor het binnenhalen van meer bezoek.
Mocht blijken dat de provinciale weekeinden opvallend meer bezoek trekken, dan geeft de werkgroep
de provincie in overweging de vergoeding met een bonus te verhogen.
Wat betreft de toeslag bij grote tentoonstellingen, deze valt buiten het voorstel. Het gaat er naar het
idee van de werkgroep vooral om meer bezoekers te trekken naar de vaste presentatie. De musea
kunnen de toeslag zelf heffen.

De werkgroep benadrukt tot slot van deze paragraaf opnieuw dat begeleidende publiciteit en
toeristische promotie van groot belang zijn voor het welslagen van de gratis weekeinden. Laat de
provincie, als subsidiënt, hierbij het voortouw nemen; en zij kan zelf profiteren van de publiciteit. In
de voorgestelde opzet blijft geld hiervoor beschikbaar.

3.4  Over de afgevallen varianten

Een doelgroepenbenadering leek de werkgroep na rijp beraad niet geschikt voor een provinciebrede
activiteit.

Wat de buitenschoolse jeugd betreft, verschillende musea zijn al gratis voor jongeren tot 18 jaar.
Zonder extra inspanningen kunnen musea deze doelgroep niet binnenhalen; subsidiëring hiervan valt
echter buiten het plan van de provincie.
Scholieren in het voortgezet onderwijs krijgen al vouchers voor het bezoek aan culturele instellingen.
Meerdere actieve musea hebben vaste afspraken met basisscholen voor museumbezoek; zij geven aan
niet nog meer scholen te kunnen verwerken. Tegelijkertijd hebben vooral kleine musea geen
mogelijkheden om groepen scholieren adequaat te ontvangen en te begeleiden. Verder ziet het er naar
uit dat het rijk in de nieuwe cultuurbeleidsperiode 2005-2008 meer geld zal steken in cultuureducatie
in schoolverband.
En tenslotte is deze variant in administratief opzicht behoorlijk bewerkelijk.

De doelgroep inwoners van de provincie Utrecht zou huis aan huis moeten worden benaderd. Dat kan
onder meer via de huis-aan-huisbladen met een bon voor gratis museumbezoek. In een enkele
gemeente heeft men hiermee goede ervaringen opgedaan. Als zo'n actie op provinciaal niveau resultaat
zou hebben, zou daarmee het hele budget voor vier jaar in één keer op zijn. Tegelijkertijd wijzen de
ervaringen op de Vakantiebeurs uit dat bonnen voor gratis toegang vrijwel niet gebruikt worden. De
uitkomst van deze variant is dus behoorlijk ongewis.
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De doelgroep senioren vormt al een belangrijk segment van het museumpubliek. Zij stellen hoge eisen
en zullen alleen vaker komen als er kwalitatief goede en nieuwe activiteiten worden geboden. Daar
leent het provinciale plan zich niet voor.
De werkgroep zag voorts geen (administratief) eenvoudige mogelijkheden voor gratis museumbezoek
voor specifiek (groot)ouders met kinderen.

Varianten waarbij de grote musea worden uitgesloten of gederfde inkomsten ten dele gecompenseerd
raadt de werkgroep af. Een goed streven zou hierdoor een slechte afloop krijgen. Publicitair is het
onderscheid groot-klein museum niet over te brengen. Wat onbedoeld wel wordt overgebracht is het
onjuiste idee dat de provincie de grote musea niet van belang acht, dat weliswaar alle musea gelijk zijn
maar sommige meer gelijk dan andere.
Wat de vergoeding betreft, (vrijwel) volledige vergoeding is doorslaggevend voor de deelname van de
musea.

4.  Het belang van evaluatie

In paragraaf 2. staat het een en ander over reacties op en ervaringen met gratis museumbezoek. Succes
van gratis museumbezoek is kennelijk niet verzekerd. Bovendien gaat dit advies uit van een aantal
aannames. Daarom adviseert de werkgroep het plan voor gratis museumdagen te bezien als een
gezamenlijke praktijkproef van musea en provincie. Aan de hand van vooraf geformuleerde criteria
zullen direct vanaf het eerste jaar 2004 de gratis museumweekeinden geëvalueerd moeten worden; het
Erfgoedhuis lijkt ons daarvoor de aangewezen organisatie. Bij die criteria valt te denken aan een
kwantitatief beoogd resultaat en de mate waarin de musea tevreden zijn met dit middel tot
publieksbereik.
Wat de toename van het museumbezoek betreft waarschuwt de werkgroep voor overspannen
verwachtingen. Tijdens de gratis weekeinden zullen er wel meer bezoekers komen dan tijdens niet-
gratis weekeinden in dezelfde periodes van het jaar. Op jaarbasis echter zal het museumbezoek
waarschijnlijk minder groeien dan velen wensen en hopen.

5.  Tot slot

Dit advies staat ver af van het oorspronkelijke plan van de provincie om de Utrechtse musea in staat te
stellen 12 dagen per jaar gratis toegankelijk te zijn. In dit voorstel zijn dat er 4, geconcentreerd in 2
weekeinden. Ondanks dat hoopt de werkgroep dat de provincie dit advies zal lezen met evenveel
genoegen als waarmee het is opgesteld. Dat geldt ook voor de musea: de provincie daagt hen uit en is
bereid er geld in te steken. Het is nu aan de musea om de handschoen op te nemen.

Mocht uit de evaluaties blijken dat het gewenste resultaat uitblijft, dan dringt de werkgroep er bij de
provincie op aan dat zij blijft bij haar lofwaardige streven om het publieksbereik van musea te
versterken. Laat zij dan samen met de Utrechtse museumwereld zoeken naar alternatieve manieren om
- met het beschikbare geld - het museumbezoek te stimuleren.

Bovenal hoopt de werkgroep dat het Gratis Museum in de provincie Utrecht een klinkend succes
wordt.
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Bijlage

Gratis openstelling in perspectief

Het Erfgoedhuis Utrecht heeft voor de werkgroep een samenvatting gemaakt van het
onderzoeksrapport Musea en plein publique (februari 2002), en deze aangevuld met recente gegevens
over binnenlandse initiatieven. De aanvullende informatie staat in cursief; bij hele tekstblokken is
alleen de kop gecursiveerd.

I Inleiding
Gratis openstelling van musea is de laatste tijd in de belangstelling komen te staan. Na een periode in
de jaren '90, waarin de nadruk lag op sterkere profilering ‘in de markt’ en het verhogen van eigen
inkomsten is de aandacht meer gericht op het slechten van drempels voor museumbezoek, op
verhoging van de publieke toegankelijkheid. Dit mede door het beleid van het ministerie van OC&W
(Van der Ploeg). Die drempels kunnen zowel van fysieke, mentale als van financiële aard zijn. Deze
aandacht komt niet alleen voort uit het participatie-ideaal, maar wordt ook gevoed door de – ondanks
bevolkingsgroei en toename van het aantal musea – stagnerende groei van het aantal museumbezoeken
en de vergrijzing van het museumpubliek. Gratis openstelling wordt gezien als één van de mogelijk
beleidsopties ter promotie van museumbezoek. Een andere beleidsoptie is gratis toegang bij
georganiseerde schoolbezoek van met name de basisscholen.

Toegangsprijzen en samenstelling
Het beoogde effect van gratis toegang is het vergroten van de toegankelijkheid van het museum. Gratis
toegang kan ook tot gevolg hebben dat de vaste museumbezoekers de  musea vaker bezoeken. Dan
neemt wel het aantal bezoeken toe, maar wijzigt de samenstelling van het publiek niet. Uit ervaringen
in het buitenland blijkt dat bij toe- en afname van entreeprijzen de samenstelling zich niet significant
wijzigt.

Museumbezoeker, of niet
Museumbezoek wordt bepaald door een groot aantal factoren. Naast economische factoren zoals het
inkomen van de (potentiële) museum bezoeker, de hoogte van de toegangsprijzen, de prijzen van
andere concurrerende vormen van vrijetijdsbesteding, en de bijkomende kosten van museumbezoek,
zoals bijvoorbeeld reiskosten, spelen veel andere factoren een rol. Van lagere toegangsprijzen of gratis
toegang mogen we daarom geen wonderen, als het gaat om nieuwe publieksgroepen. Daarvoor zijn
andere middelen nodig, zoals gerichte educatie om preferenties en competenties te vormen, en
marketing, communicatie en wijze van presentatie die aansluiten bij die preferenties en competenties

Het effect van gratis toegang hangt sterk af van een groot aantal specifieke factoren. De aard en
presentatie van de betreffende collectie, de ligging van het museum, de attractiewaarde voor lokale
bezoekers, het marketing-, communicatie- en educatiebeleid, de preferenties en culturele competenties
van de bevolking en de vormgeving van de gratis toegang zijn in belangrijke mate bepalend voor de
effecten van gratis toegang op het aantal bezoekers. Voor wie een reis onderneemt en er een dagje-uit
van maakt, vormt het entreegeld ruwweg slechts 20% van de totale kosten. Reiskosten, consumpties
en andere bijkomende kosten vormen doorgaans het leeuwenaandeel van de alle uitgaven.
Buitenlandse toeristen en bezoekers die van verre komen zijn daardoor minder gevoelig voor de
hoogte van de toegangsprijzen. Dat geldt zeker voor mensen die museumbezoek niet op hun repertoir
hebben staan; zij zullen door gratis toegang niet worden aangemoedigd tot museumbezoek buiten hun
regio.

Voor lokale bewoners, die geen reis maken, blijkt wijziging in het prijsniveau wel significant. Voor
hen vormt het entreegeld immers het merendeel van de kosten. Ook hier geldt dat mensen met weinig
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belangstelling voor musea laten zich in beginsel niet snel via lagere prijzen of gratis bezoek verleiden
tot een bezoek. Wel leidt gratis toegang eerder tot toevallig bezoeker en bezoeken uit
nieuwsgierigheid. Want bij gratis toegang is het minder snel een probleem als het bezoek tegenvalt.
De grootste effecten zijn dus te verwachten op lokaal bezoek, zoals de praktijk dan ook uitwijst.

II   Beleid ten aanzien van gratis entree

Overheidsbeleid in de onderzochte landen
Het beleid in de onderzochte landen leert ons een aantal zaken. Dat beleid hangt nauw samen met de
nationale opvattingen over het bezit van cultureel erfgoed. In Frankrijk en Groot-Brittannië
beschouwen bevolking en overheid gratis entree eerder als recht dan als gunst. De bereidheid middelen
vrij te maken voor de stimulering van museumbezoek is in deze landen dan ook groter dan in
Duitsland en Nederland, zowel bij musea als overheid. Groot-Brittannië en Frankrijk voeren een
actieve politiek op nationaal niveau. In Engeland ziet men in dat alleen maatregelen rond de
entreeprijs onvoldoende zijn. Daar maakt gratis entree deel uit van een breder toegankelijkheidsbeleid.
In Duitsland en Nederland ontbreekt een nationaal prijsbeleid voor de musea. Duitse initiatieven rond
gratis toegang vinden vooral op decentraal niveau plaats. In Nederland kwam tot 2002 gratis toegang –
afgezien van doelgroepbeleid – alleen voor bij een aantal kleinere musea. Sindsdien is de discussie
hier losgebrand en doen steeds meer musea ervaring op van vormen van vrij entree.

Gratis toegang in het buitenland
Uitgelichte musea in de case studies:
Louvre, Parijs
Victoria  & Albert, Londen
Staatliche Museen, Berlijn
Het onderzoek beperkt zich tot grote musea met internationale uitstraling.

Parijs: Het Louvre hanteert sinds 1996 een maandelijks gratis zondag. De overwegingen voor deze
stap zijn: er is sprake een beperkt substitutie-effect, het is een “happening’’, gewenning door
frequentie (tegenover één maal per jaar) en redelijke financiële onafhankelijkheid vanwege alle andere
wel betaalde dagen. Het experiment werd door museum en overheid gezien als een succes. Op de
gratis zondag ligt het bezoekcijfer 60 % hoger dan op zondagen met entreeheffing, met een grotere
opkomst van jongeren tot 25 jaar, vooral studenten (van 18 % op een dag met entree naar 25,5%) en
gezinnen met kinderen en 20% meer toeristen. De grootste stijging zit bij de Franse bezoekers (130%
ten opzichte van een normale zondag). Van belang hierbij is dat veel categorieën bezoekers,
waaronder mensen uit de lagere sociaal-economische klassen, altijd al vrije toegang in het kader van
het Franse doelgroepenbeleid. Op de gratis zondag zou hun aantal echter groter zijn dan op andere
dagen, mogelijk omdat dat minder stigmatiserend is (percentages ontbreken; elders meldt het rapport
dat de samenstelling naar sociaal-economische groep zich niet wijzigt). De bestedingen in de
museumwinkel en andere verkooppunten is per persoon lager, maar wordt gecompenseerd door de
grotere aantallen.
Het museum ziet de extra kosten voor bemensing en bewaking als investering in de toekomst en
daarom acceptabel.
Vanwege het succes heeft de Franse overheid de maandelijks gratis zondag ingevoerd in alle
rijksmusea.

Het Louvre ontvangt van de Franse overheid een vergoeding die gelijk is aan het inkomsten uit entree
op een normale zondag. Het Louvre gebruikt de gratis zondagen om meer inzicht te krijgen in de
voorkeuren en gedrag van nieuwe bezoekers. Het museum besteedt verder – op een gratis folder met
plattegrond na – geen extra aandacht aan de nieuwe bezoekers.
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Gratis toegang is een succes door:
- het feit dat het museum de gratis entree beschouwd als een recht voor de Franse bevolking
- een intensieve reclamecampagne om de gratis dag over het voetlicht te brengen
- het feit dat het museum de toestroom aankan
- de aard van de collectie (een in brede kring bekend cultureel erfgoed)
- de ligging van het museum.

Londen: Victoria & Albert Museum
Het V&A was sinds haar oprichting gratis. In 1985 zag het museum zag zich genoodzaakt een
vrijwillige bijdrage te vragen. In 1996 is deze verplicht geworden. De bezoekercijfers kelderden
vervolgens dramatisch. De Labourregering heeft vanaf 1999 gefaseerd de gratis toegang (opnieuw)
ingevoerd. Sinds december 2001 is de gratis toegang voor alle rijksmusea een feit. Dit viel samen met
de opening van The British Galleries. Het is de vraag of de grote belangstelling direct na invoering
beklijft. V&A probeert bij de bestaande preferenties van het publiek aan te sluiten. Tot op heden is het
museum er niet in geslaagd meer publiek uit de lagere sociaal-economische klassen te trekken.

Berlijn: Staatliche Museen. Het betreft hier 17 grotere en kleinere musea met uiteenlopende
collecties. Deze musea hebben geen grote internationale aantrekkingskracht: slechts 35% van de
bezoekers bestaat uit buitenlandse toeristen. De samenvoeging van Oost- en West-Berlijnse musea
leidde tot prijsaanpassingen. De musea in West waren gratis, in Oost ongeveer 1 Ostmark. Tevens
werd de overheidssubsidie in 1992 verlaagd. Alleen de zondag werd/bleef gratis. In de jaren daarna
kregen de musea te maken met tegenvallende inkomsten: het publiek kwam vooral op de gratis zondag
en niet op de andere dagen (substitutie-effect). In 1996 werd de gratis zondag beperkt tot één zondag
per maand, en de entreeprijzen verhoogd met 50%. In 2001 werden de prijzen opnieuw met 50%
verhoogd.
Op de gratis zondag per maand komt 60% meer bezoekers dan op betaalde zondagen. De tijdelijke
tentoonstellingen zijn zoveel mogelijk ook gratis toegankelijk.
Er komen op die zondag  meer middenklasse gezinnen met kinderen (geen percentages vermeld) en
lokale bewoners (25 % meer dan op normale zondagen). Niet alle faciliteiten zijn gratis: koptelefoons
die normaal inbegrepen zijn in de entreeprijs moeten apart worden betaald. Een gering aantal mensen
heeft daar geld voor over. Het verblijf duurt dan ook een stuk korter. De lagere sociaal-economische
klassen en allochtonen maken vrijwel geen gebruik van de gratis toegang.

Deze cijfers over de toename van het aantal bezoekers krijgen in het rapport enige relativering. De
groei wordt vertekend door de wijze van of minder zorgvuldige registrering. Een algemene bevinding
is dat bij gratis toegang op zondag één keer in de maand het substitutie-effect beperkt is en het effect
op bezoekcijfers eveneens (0,9 % op jaarbasis). Op basis van nadere informatie mag een toename van
30 – 40 % wordt reëel geacht. Er treedt geen wezenlijke verandering op in de sociaal-economische
samenstelling van het publiek.

Gratis museumbezoek in Nederland
Betreft: Bonnefantenmuseum, Maastricht
Westfries Museum, Hoorn
Van Abbemuseum, Eindhoven
Museum Het Valkhof
Fries Museum, Leeuwarden (in onderzoek APE niet uitgewerkt ivm recente invoering, wel
mondelinge toelichting aan Erfgoedhuis Utrecht)
Historisch Museum, Maarssen (mondelinge informatie aan Erfgoedhuis Utrecht)

Permanent gratis toegankelijk
Maastricht, Bonnefantenmuseum
West-Fries Museum
Bonnefantenmuseum is op proef gratis toegankelijk geweest. Wel moest entreegeld worden betaald
voor de tijdelijke tentoonstellingen. De vaste presentatie wordt op zijn Angelsaksisch gezien als
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openbaar kunstbezit waarvoor al via de belasting betaald is. De proef viel tegen. Vooral lokaal publiek
is niet te verleiden tot een (eerste) bezoek vanwege de ligging en het negatief imago dat het museum
lokaal heeft. Er kwamen slechts 1000 mensen meer dan in het voorafgaande jaar, men had ‘last’ van
toeroperators. Het Bonnefantenmuseum heeft de conclusie getrokken dat het op eigen kracht vrijwel
onmogelijk is van gratis toegang een succes te maken. Dit is alleen weggelegd voor topmusea.

Het West-Fries museum zegt als gevolg van de gratis toegang 25% meer bezoekers te trekken, onder
meer door meer mensen uit de regio, meer gezinnen met kinderen en meer groepen via toeroperators.
De gemeente Hoorn is echter van mening dat de toename eerder te danken is aan (betere)
tentoonstellingen en de extra (lokale) publiciteit. Slechts 30 % van het bezoek is op de hoogte van de
gratis toegang. Het experiment is overigens wel verlengd. Het musea draagt zelf zorg voor de
financiering.

1 dag(deel) per week gratis toegankelijk
Eindhoven, Van Abbemuseum
Gratis toegankelijk op donderdagavond. Dit dagdeel is gekozen vanwege aanloop in de stad en de
reeds bestaande activiteiten in het gebouw waardoor personeel aanwezig toch al is. Men richt zich op
de lokale/regionale bewoner. Sponsor van deze actie is Philips, die het Van Abbemuseum zelf deze
bestemming aan het sponsorgeld heeft laten gegeven. De gratis openstelling is voor de duur van één
jaar.

Leeuwarden, Fries Museum
Vanaf 1 januari 2002 gratis toegankelijk op de woensdag. Dit is te beschouwen als een
doelgroepbeleid, want op deze dag bereikt men voornamelijk - ouders met - kinderen uit Leeuwarden
en directe omgeving. De keuze is op een doordeweekse dag gevallen om tot meer spreiding van
bezoek te komen. De actie is een groot succes volgens het museum en leidt tot 2 à 3 keer het normale
aantal bezoekers op woensdag. Het museum dankt het succes aan de extra activiteiten die het museum
op de woensdagmiddag ontplooit. Hierdoor komt wekelijks extra publiciteit los, onder meer via
advertenties en Omroep Friesland. Het extra publiek is lokaal en regionaal. Het is nog niet bekend of
de sociaal-economische samenstelling van het publiek verandert. Friesche Vlag is sponsor en biedt het
museum een uitkoopsom. Het contract is met een jaar verlengd tot eind 2004.

1 dag per maand
Nijmegen, Museum het Valkhof
Vanaf maart 2002 gratis open op eerste woensdag van de maand op dringend verzoek van de
subsidiërende gemeente en provincie. De gederfde inkomsten zijn kostenpost voor het museum. De
opzet was dat op deze manier groepen naar het museum zouden komen die anders nooit binnen zouden
komen. Na anderhalf is vast te stellen dat er veel meer publiek komt. Voor de start had het museum
berekend dat op een gratis woensdag in de maand ca. 2% van het totale bezoek binnen zou komen. Het
blijkt om ca. 9% van het totale bezoek te gaan. Als het gaat om nieuwe bezoekers die voor de eerste
keer het museum betreden, is er ook succes. Dit is namelijk 40% van het bezoek op deze dagen. Ook
de andere 60% komt op deze gratis dagen af, maar is geen nieuw publiek. Ook het schoolbezoek
neemt explosief toe op de gratis dagen. De consequentie van deze toename is dat het museum extra
kosten moet maken om op de gratis dagen voldoende toezicht te kunnen houden. Zo kost de gratis
toegang het museum een dubbele prijs: gederfde inkomsten en extra lasten voor toezicht.

Museum Maarssen
Sinds een jaar is het Museum Maarssen één zondag in de maand gratis toegankelijk. In Maarssen zijn
de cijfers nog niet formeel naar buiten gebracht. Intern ziet men op de gratis zondag per maand een
grote toestroom van lokale bewoners, vooral van mensen die niet eerder binnen zijn geweest. De
publiciteit wordt ook afgestemd op de lokale bewoners middels het huis-aan-huisblad.
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De opvatting van Nederlandse Museum Vereniging, uitgever van de Museumkaart
De museumkaart wordt al 25 jaar uitgegeven en verschaft de bezitter gratis of gereduceerd toegang
tot ca. 250 musea. De kosten bedragen op dit moment € 25.- per jaar. Dat is in verhouding een luttel
bedrag.
De Museumkaart vindt gratis entree geen sterk signaal naar publiek, alsof musea eigenlijk (te) duur
zijn. Bij andere culturele instellingen, zoals schouwburgen en concertzalen, speelt een dergelijke
discussie niet, hoewel daar de toegangsprijzen vele malen hoger liggen.


