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20200129 persbericht SteM 2019-2020 

 

Persbericht SteM Sint-Niklaas  

 

• Bezoekersaantal 2019 stijgt fors met 39% ten opzichte van 2018 

• Ambitieus voorjaarsprogramma 2020 afgetrapt in de Salons 

• Tentoonstelling ‘Het Land van Waas in oude kaarten II’ brengt aanwinsten uit de collectie van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het 

Land van Waas 

 

1. Bezoekersaantal 2019 stijgt fors met 39% ten opzichte van 2018 

 

2019 de Salons  Mercatormuseum  
SteM 

Zwijgershoek  
Totaal 

individuele bezoekers 7.829 2.645 7.585 (*) 18.059 

groepen / scholen 1.828 1.207 5.465 8.500 

Totaal 9.657 3.852 13.050 26.559 

(*) Bezoekers Piet Elshoutzaal (tentoonstellingszaal SteM voor museumprojecten en verhuur aan verenigingen) in 2019 voor het eerst meegenomen in het totaal. Het gaat over 2.014 bezoekers. 

 

Ter vergelijking: 

2018 de Salons  Mercatormuseum  
SteM 

Zwijgershoek  
Totaal 

individuele bezoekers 4.610 1.753 4.241 10.604 

groepen / scholen 1.718 1.656 5.123 8.497 

Totaal 6.328 3.409 9.364 19.101 
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Krachtlijnen: 

 

In 2019 bezochten 26.559 mensen de musea. Dit is een stijging van 39% tegenover 2018 (19.101 bezoekers). Dit cijfer ligt een stuk boven het 

gemiddelde 2009-2018 dat 21.684 bezoekers bedroeg. De mediaan op 10 jaar ligt op 20.170 bezoekers.  

 

Vier factoren liggen aan de grondslag van deze stijging: 

• Voor het eerst worden de bezoekers van de kleine tentoonstellingszaal van het museum (Piet Elshoutzaal) (2.014 bezoekers in 2019) 

opgenomen in het algemene bezoekcijfer. Naast de eigen producties maken vooral derden (verenigingen, scholen) gebruik van de ruimte 

voor tentoonstellingen. In de doelstellingen van het beleidsplan wordt het SteM als ‘host’ voor verenigingen naar voren geschoven.  

 

• Sinds 1 februari 2019 zijn de musea aangesloten bij de MuseumPASS wat resulteerde in een groot aantal individuele bezoekers die zich met 

deze pas aanboden: totaal 1.159 bezoekers (4,36% van het totaal) onderverdeeld in: Mercatormuseum: 523, SteM: 406 en Salons: 230 

 

• Sterke tijdelijke tentoonstellingen en die het bezoekcijfer aanzwengelen: 

o Frontleven WO I in 3D (SteM): 1.664 bezoekers vanaf 1 januari waarvan 530 op de finissage 3 februari (totaal 3.628 bezoekers 2018-

2019) 

o Viermaal Groep Signaal (Salons): 2.844 bezoekers 

o Expo Grafiekbiënnale 2019: O Wonder klein wonder en wedstrijdresultaten (SteM): 2.355 bezoekers 

o Karel Mechiels, de visie van de kunstenaar (Salons): 3.100 bezoekers 

o Missie à la carte (Mercatormuseum): 1.578 bezoekers 

Totaal: 11.541 bezoekers 

 

• Een zeer succesvolle Open Monumentendag gecombineerd met Terrazza: 1.157 bezoekers 

 

Individueel bezoek aan tentoonstellingen, dagactiviteiten en (in mindere mate) de vaste collectie maakt 68% van het totale bezoekersaantal uit 

(tegenover 55% in 2018). Het absolute aantal bezoekers in groeps- en schoolverband blijft gelijk op +- 8.500; hun relatief aandeel daalt naar 32%. 

In de Salons noteerden wij een stijging van 52 % tegenover 2018 (9.657 bezoekers tegenover 6.328). De stijging is het gevolg van individueel 

bezoek aan tentoonstellingen en eendagsactiviteiten.  

Het Mercatormuseum stijgt met 13% tegenover 2018 (3.852 bezoekers tegenover 3.409). Het scholen- en groepsbezoek zit er in dalende lijn. 

Tentoonstellingen als Missie à la carte houden er het bezoekersaantal op peil. 

Het SteM klokte af op 13.050 bezoekers: een stijging van 3.686 bezoekers tegenover 2018 = +39%. Hier noteren wij ook een lichte stijging van het 

groeps- en scholenbezoek.  
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2. Ambitieus voorjaarsprogramma 2020 afgetrapt in de Salons 

 

Het activiteitenprogramma voorjaar 2020 richt zich tot individuele bezoekers en ontsluit de museumcollecties vanuit diverse invalshoeken. Op drie 

sites worden 10 activiteiten in eigen of co-productie georganiseerd: 

- vier tentoonstellingen: 'Bloemen uit de museumreserve' (Salons), 'Het Land van Waas in oude kaarten II' (Mercatormuseum), 'Salons in jonge 

handen' VI (Salons) en Gabriëlla Cleuren (Salons)  

- vier Mercatorlezingen: ' De straat van Magellaan', 'De atlas taalkundig bekeken', 'Het dooien van permafrost, een tikkende tijdbom?' en 'De invloed 

van kaarten op ons wereldbeeld' 

- Eén reeks workshops tijdens de krokusvakantie: 'Insignes, de buttons van de middeleeuwen' 

- Eén evenement: Erfgoeddag 25-04-20 thema 'de nacht': 'Nachtuilen en vroege vogels'  

 

De musea verwelkomen verder drie gastproducties: 'Vrouwen charmeren met graveren: vrouwelijke exlibristalenten' (Gaudaenzaal), 'Portus 

Berkenboom: 10 jaar mode en architectuur (Piet Elshoutzaal) en 'Daniël Ost: Paint the city green' (de Salons) 
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Info: 

 

SteM Sint-Niklaas = 

SteM Zwijgershoek, Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas 

Mercatormuseum, Zamanstraat 49 D (ingang via park) 

De Salons, Stationsstraat 85 

 

03 778 34 50 

stedelijkemusea@sint-niklaas.be 

reservatiemusea@sint-niklaas.be 

www.musea.sint-niklaas.be 

 

Ward Bohé, conservator, 03 778 34 51 ward.bohe@sint-niklaas.be  

Goeleke De Wit, deskundige publiekswerking, 03 778 34 53 goeleke.dewit@sint-niklaas.be  


