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Gentse musea houden stand ondanks
coronacrisis

De coronacrisis liet zich sterk voelen bij de Gentse musea en monumenten. De

musea houden echter goed stand met 67% van de bezoekers ten opzichte van 2019.

Dat is mede te danken aan een bezoekersrecord voor het MSK. De Historische

Huizen halen ondanks het gebrek aan toeristen nog 200.000 bezoekers.
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De musea en Historische Huizen moesten door de coronacrisis ruim drie maanden

noodgedwongen de deuren sluiten, tussen 13 maart en 18 mei en van 28 oktober tot 1 december

2020. Bovendien werd de maximale capaciteit fors teruggeschroefd, waren school- en

groepsbezoeken niet meer mogelijk en stond het toerisme op een laag pitje.

 

De zes Gentse musea (MSK, S.M.A.K. , Design Museum Gent, Huis van Alijn, Industriemuseum

en STAM) lokten in 2020 in totaal toch 303.166 bezoekers. In 2019 waren dat er 451.050.

Ondanks de moeilijke omstandigheden en de dubbele lockdown hielden onze
musea goed stand. Het succes van de tentoonstelling 'Van Eyck, een optische
revolutie' in het MSK speelt natuurlijk een belangrijke rol in de totaalcijfers. Het
belangrijkste is dat veel Gentenaars tijdens deze periode onze eigen musea
overduidelijk hebben herontdekt. De Historische Huizen hadden een moeilijk
jaar door het ontbreken van toeristen, maar dat komt niet als een verrassing na
een jaar als 2020.
— Sami Souguir, schepen van Cultuur 

Met 154.253 bezoekers ontving het MSK in 2020 meer kunstliefhebbers dan ooit. Daarin

speelde de grote Van Eyck-tentoonstelling natuurlijk een belangrijke rol. Van de opening op 1

februari tot de vroegtijdige sluiting op 13 maart kwamen 127.338 bezoekers over de vloer.

Het S.M.A.K. klokt af op 39.786 bezoekers in 2020. Opvallend: de grote bezoekersaantallen

afgelopen zomer en in de maand december. In die maanden werd het aantal bezoekers van

2019 overtroffen.

Design Museum Gent wist met de tentoonstelling Kleureyck 46.356 bezoekers te bereiken.

Het museum, dat normaal gezien 50% toeristen aantrekt, merkt dat heel wat dagtrippers uit het

hele land naar de tentoonstelling afzakten. December en juli waren de drukste maanden sinds

de start van de expo.

Het Huis van Alijn verwelkomde 20.891 bezoekers. Door de coronamaatregelen sloot de

expo 'Mijn Legerdienst' iets vroeger dan gepland de deuren. Deze zomer opende de expo ‘Circus

Onderweg’, die nog tot eind augustus 2021 loopt.

Het Industriemuseum ontving 15.770 bezoekers. Afgelopen jaar was het sluitstuk van een

jarenlange vernieuwingsoperatie. De nieuwe expo ‘100% Textiel’ opende op 7 december de

deuren, en was zo de derde en laatste permanente tentoonstelling die een volledige make-over

kreeg.



Het STAM telde 26.110 bezoekers in 2020. Na de sluiting door corona in het voorjaar bleef de

vaste tentoonstelling ‘Het verhaal van Gent’ gesloten voor een grondige make-over die intussen

voltooid is. De tijdelijke expo’s ‘Housing Apart Together’ en ‘Ondergronds’ heropenden op 18

mei. Het vernieuwde ‘Verhaal van Gent’  lokte sinds de heropening op 7 december al 4.361

bezoekers.

Minder toeristen voor Historische Huizen

In 2020 bezochten 207.159 personen de Historische Huizen van de stad. Dat is 27% van het

cijfer van 2019. Het Gravensteen moest het zonder de belangrijkste doelgroep stellen,

namelijk toeristen. De burcht klokt af op 120.294 bezoekers, iets meer dan een kwart van de

normale bezoekersaantallen. Na de Van Eyck-expo in het MSK is het Gravensteen wel nog de

meest bezochte bezienswaardigheid van de stad.

In 2020 bestegen 42.613 bezoekers de middeleeuwse trappen van het Belfort.

De Sint-Pietersabdij verwelkomde  26.773 bezoekers. Eind februari, tegelijk met het

koersseizoen in Vlaanderen, startte de expo 'Heeren, vertrekt! In de Kop van de Koers'. Slechts

twee weken na de opening volgde de eerste lockdown. Er werd dan ook beslist om deze

tentoonstelling te verlengen tot 5 april 2021.

De stadspaleizen, Hotel d’Hane Steenhuyse en Huis Arnold Vander Haeghen, kregen 14.535

bezoekers over de vloer.

Contact

Erik De Troyer, woordvoerder kabinet Sami Souguir, gsm 0473 83 00 12, e-mail

erik.detroyer@stad.gent

Julie Boone, AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design, gsm 0471 88 76 79, e-mail

julie.boone@stad.gent

Patty Delanghe, Historische Huizen, tel. 09 266 85 24, e-mail patty.delanghe@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent

mailto:erik.detroyer@stad.gent
mailto:julie.boone@stad.gent
mailto:patty.delanghe@stad.gent
mailto:schepen.souguir@stad.gent


Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent

Stad Gent

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
mailto:schepen.vanbraeckevelt@stad.gent
http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

