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Onderwerp Cultuurmonitor Haarlem 2014 

Geachte leden, 

Met genoegen meld ik u hierbij dat de Cultuurmonitor Haarlem 2014 is verschenen, 
zie hiervoor de bijlage en de gemeentelijke website via deze directe link: 
www.haarlem.nl/cultuurmonitor 
Het jaarlijks actualiseren van deze monitor is opgenomen in de Cultuurnota 
Haarlem 2013-2020. 

Het onderzoek onder de inwoners van Haarlem laat opnieuw zien - in vervolg op 
eerdere edities - dat zij het aanbod van kunst en cultuur in onze stad hoog 
waarderen. Daamaast blijven de bezoekersaantallen van de culturele instellingen, 
evenementen en festivals de afgelopen jaren redelijk stabiel. 

Opvallende conclusie is het feit dat het aanbod van kunst en cultuur voor steeds 
meer mensen een reden wordt om zich in Haarlem te vestigen. Haarlemmers zijn 
trots op het culturele aanbod, vinden de culturele voorzieningen goed bereikbaar en 
waarderen het met een hoog cijfer. Daamaast besteden ze per persoon zo'n € 42,-
aan cultuurbezoek, per jaar een bedrag van ongeveer € 37,5 miljoen. 

~3r 
Jack Chr. van der 1 loek, MBA. 
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Gaame bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 14 023 
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SAMENVATTING 
Het aantal cultuurbezoekers in Haarlem overschreed In 2013 voor het eerst 
de grens van 2 miljoen. In 2014 volgde een klein stapje terug, maar bleef het 
bezoek opnieuw boven deze magische grens. 

Lichte winst boekten de podia, terwijl de evenementen en musea een kleine 
teruggang beleefden. 

Waardering cultuuraanbod 
Haarlemmers waarderen het cultuuraanbod in hun stad opnieuw met een ruime 
voldoende, een 7,3. Niettemin een wat lagere score dan de 7,6 in 2013, maar 
nog geen reden tot zorg, want het cijfer schommelt al jaren rond 7,4. 

In de jaarlijkse Atlas voor Gemeenten neemt Haarlem met zijn cultureel aanbod 
de 7 e plaats in op de ranglijst van de 50 grootste gemeenten. Cultuur draagt sterk 
bij aan de 4 e plaats van Haarlem op de Woonaantrekkelijksheidsindex. 

Net als in 1999 en 2010 spreken Haarlemmers zich ook in 2014 in zeer ruime 
meerderheid positief uit over het cultuuraanbod in hun stad. Zo vinden iets meer 
dan negen van de tien inwoners de instellingen voor kunst en cultuur goed 
bereikbaar en toont acht op de tien zich tevreden met de info over het aanbod. 

Negen van de tien Haarlemmers zijn trots op Haarlem als cultuurstad. Het 
aandeel inwoners waarvoor het culturele aanbod een belangrijk motief vormt om 
in de stad te wonen neemt gestadig toe van 42% in 1999 tot 53% in 2014. 

Cultuurbezoek door Haarlemmers 
93% van de Haarlemmers ging in de 12 maanden voorafgaand aan november 
2014 naar minstens 1 culturele activiteit. Veruit het meest bezocht: de film (door 
80%). Museumbezoek volgt op plaats 2 en culturele festivals en pop en jazz 
completeren ex-aequo de top-3. 

Meest bezocht in Haarlem zelf is de film. Op afstand volgen 
musea en culturele festivals. Het aandeel filmbezoekers komt 
hoger uit dan in 2010, terwijl minder Haarlemmers in 
Amsterdam een bioscoopje pikten. 

Haarlemmers wijken voor muziektheater naar verhouding vaak 
uit naar Amsterdam of elders. Daarnaast reizen relatief veel 
liefhebbers van ballet en klassieke muziek naar de hoofdstad. 

Podia en bioscopen 
Bijna 1,1 miljoen mensen bezochten de Haarlemse podia, ruim 
3.000 meer dan in 2013. Patronaat kende met bijna 150.000 
muziekliefhebbers een topjaar. Ook de Stadsschouwburg en 
Philharmonie zagen de belangstelling stijgen. Grootste 
trekpleister vormt opnieuw bioscoop Pathé Haarlem met 
630.000 bezoekers. 

Musea 
De Haarlemse musea kregen 508.000 bezoekers over de vloer, 
bijna 30.000 minder dan in 2013. Het verlies komt vooral op het 
conto van het Frans Hals Museum, dat in het Frans Hals Jaar 
2013 piekte dankzij twee grote tentoonstellingen. Best bezocht 
in 2014: Teylers met 123.000 museumgangers. 

Evenementen 
De Haarlemse culturele evenementen trokken 433.380 
bezoekers. Net als in de vier voorgaande jaren overschreed het 
bezoekersaantal de 400.000. Wel vond een lichte daling plaats. 

Bevrijdingspop en Haarlem Jazz & More oefenden de grootste 
aantrekkingskracht uit, beide met ongeveer 125.000 bezoekers. 
In het klassement van alle Haarlemse evenementen delen deze 
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muzikale festivals plaats 3. Grote winnaar is landelijk evenement 3FM Serious 
Request met rond 1 miljoen bezoekers. 

Meest bezochte culturele evenementen door de Haarlemmers zelf zijn 
Bevrijdingspop en Haarlem Jazz & More (beide door 34%). De Haarlemse 
bezoekers tonen een ruime waardering voor de culturele evenementen. 
Rapportcijfers variëren van 7,4 tot 8,6. 

Amateurkunst 
Haarlem telt 56 verenigingen voor amateurkunst die subsidie van de gemeente 
ontvangen. Samen hebben ze bijna 1.900 leden. Iets meer dan 4 van de 10 
Haarlemmers doen aan culturele activiteiten of hebben een culturele hobby. 

Bibliotheek Zuid-Kennemerland 
Voor het vierde jaar op rij nam het aantal leden van de Haarlemse vestigingen 
van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland toe, in 2014 met iets meer dan 700 tot 
een totaal van 44.435. 

Creatieve industrie 
De recessie treft ook de Haarlemse creatieve industrie. Het 
aantal banen in deze sector daalde van 4.009 naar 3.790. 

Niettemin speelt de creatieve sector een belangrijke rol. Het 
aandeel in het totaal aantal banen ligt op 5,8% en is daarmee 
hoger dan in elf vergelijkbare gemeenten. 
Het aantal creatieve ondernemingen nam overigens toe. 
Conform de trend groeit het aantal zzp-ers ook in deze sector. 

Binnenlands en cultureel toerisme 
Het binnenlands toerisme naar Haarlem en andere (middel-) 
grote steden daalde opnieuw. Iets meer dan 1 miljoen 
binnenlandse toeristen brachten in totaal 2,3 miljoen bezoeken 
aan Haarlem. Vergeleken met 2012 verminderde het aantal 
bezoekers in 2013 met 95.000 en het aantal bezoeken met 
260.000. 

Noord-Hollands Archief 
Het bezoek aan het Noord-Hollands Archief (NHA) ging in 2014 na twee jaren 
van daling weer omhoog. Met 24.484 bezoekers komt de belangstelling hoger uit 
dan in topjaar 2011. 

Monumenten 
In Haarlem bevinden zich 1.179 rijksmonumenten. Slechts 4 van de 403 
Nederlandse gemeenten hebben er meer. 

Themajaren 
Negen van de tien Haarlemmers vinden het goed als de stad een themajaar 
organiseert, zoals het Frans Hals Jaar. Een ruime meerderheid onderschrijft de 
waarde van themajaren voor onder meer economie en imago van de stad. 

Van de trips naar Haarlem ging 14% gepaard met 
museumbezoek en 13% met een stadswandeling. Qua 
museumbezoek bezet Haarlem de 4 e plaats tussen 32 steden. 

Bestedingen 
Haarlemmers geven tijdens een cultuurbezoek in hun stad voor 
zichzelf gemiddeld €42,- uit. Van dit bedrag dat een indicatie is, 
besteden ze 68% bij de culturele instelling zelf (entree, 
consumpties, garderobe, programma enz) en 32% buiten de 
instelling, voor het leeuwendeel aan consumpties voor of na het 
cultuurbezoek. In totaal besteedden ze in een jaar tijd naar 
schatting een slordige €37,5 miljoen, waarvan ongeveer €12 
miljoen buiten de instellingen, vooral in de horeca. 
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INLEIDING 

De gemeente Haarlem heeft haar cultuurbeleid voor een periode van acht jaar 
gestalte gegeven in de Cultuurnota Haarlem 2013-2020. Via de jaarlijkse 
Cultuurmonitor volgt de gemeente de ontwikkelingen op cultureel gebied 
nauwlettend. Voor de Cultuurmonitor tekent de gemeentelijke afdeling Data, 
Informatie en Analyse (DIA). 

Iets meer dan 2 miljoen belangstellenden bezochten in 2014 de Haarlemse 
podia, musea en culturele evenementen. De Cultuurmonitor bevat hier natuurlijk 
uitgebreide cijfers over. Ook de Bibliotheek Zuid-Kennemerland en het Noord-
Hollands Archief komen weer aan bod. En net als in voorgaande edities besteedt 
de Cultuurmonitor aandacht aan de creatieve industrie en het cultureel toerisme. 

Extra informatie 
Extra veel informatie bevat de Cultuurmonitor 2014 over de waardering van 
Haarlemmers voor het cultureel aanbod in hun stad en het gebruik dat zij 
daarvan maken. Dit op basis van vragen die eind 2014 hebben meegelopen in 
het jaarlijkse Omnibusonderzoek van de gemeente. 

Nieuw in de Cultuurmonitor is informatie over cultuur- en debatpodium de 
Pletterij, monumenten en themajaren als het Frans Hals Jaar. Uitgebreid in 
vergelijking met de vorige editie is de informatie over amateurkunst en 
evenementen. Dat laatste onder meer op basis van de G50 Evenementen 
Monitor van onderzoeksbureau Respons en eigen onderzoek van de gemeente 
onder haar Digipanel. 

Regelmatige actualisering 
Net als andere gemeentelijke monitoren komt de Cultuurmonitor op de 
gemeentelijke website te staan. Streven is om de Cultuurmonitor regelmatig te 
actualiseren met verse data en daarnaast uit te breiden met nieuwe gegevens. 

Tijdens een rondgang langs alle grote culturele instellingen 
heeft DIA mede hierom gepeild welke gegevens zoal 
beschikbaar zijn. 

Tot slot van deze inleiding bedankt de gemeente alle 
instellingen voor het toeleveren van gegevens. 
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Totaal Cul tuurbezoek 2010-2014 

Culturele evenementen 
Musea incl. Grote Kerk 
Podia incl. Bioscopen 

2012 2013 

421.500 467.500 416.750 437.250 433.380 
428.687 498.645 527.196 538.536 508.668 
626.273 836.041 1.053.787 1.065.907 1.077.275 

1.476.460 1.802.186 1.997.733 2.041.693 2.019.323 

Bronnen: De culturele instellingen en Gemeente Haarlem, Evenementencoördinator 

Het aantal cultuurbezoekers In Haarlem overschreed in 2013 
voor het eerst de 2 miljoen. In 2014 deed het cultuurbezoek 
een klein stapje terug, maar bleef wel boven deze magische 
grens. 

Lichte winst boekten de podia, terwijl de evenementen en 
musea een kleine teruggang beleefden. Niet onlogisch nadat 
het positieve effect van het Frans Hals Jaar (2013) wegviel. 

Het cultuurbezoek bevindt zich nog steeds op een duidelijk 
hoger niveau dan in 2011 en de jaren daarvoor. De opening 
van bioscoop Pathé Haarlem aan de Raaks halverwege 2011 
zorgde voor een flinke stijging. 

T o p - 1 0 2014 C u l t u r e l e e v e n e m e n t e n e n I n s t e l l i n g e n 

1 Pathé Haarlem 
2 Patronaat 
3 Toneel-/ Rlmschuur **1 
4 Bevrijdingspop 
4 Haarlem Jazz 8i More 
6 Teylers Museum 
7 Frans Hals Museum **2 
8 Grote of St Bavokerk 
9 Stadsschouwburg **3 

10 Philharmonie " 3 

aantal bezoekers 

630.000 
149.405 
142.358 
125.000 
125.000 
123.084 
106.068 
91,997 
86.241 
68.887 

Bronnen: De culturele instellingen en Gemeente Haarlem, Evenementenmanager 
"1 Toneel-ZFilmschuur excl 20.262 bezoekers bij producties bulten Haarlem 
"2 Frans Hals Museum: 1 organisatie met De Hallen. Samen 153.668 bezoekers 
'*3 Stadsschouwburg en Philharmonie: 1 organisatie samen 155.128 bezoekers 

Pathé Haarlem voert net als vorig jaar de top-10 qua bezoek 
aan. Zo'n 630.000 filmliefhebbers pikten er een bioscoopje. 

Patronaat klimt van de 4 e naar de 2e plaats. De poptempel 
haalde de mijlpaal van bijna 150.000 bezoekers bijna. Toneel-
ZFilmschuur completeert net als In 2013 de top-3. 

In 2013 bestond het Frans Hals Museum 100 jaar en 
organiseerde daarom twee aansprekende tentoonstellingen. 
Het museum bezette met 148.000 bezoekers plaats twee, 
maar zakt nu terug naar de zevende positie. Teylers klimt een 
plekje en is In 2014 het best bezochte museum. 

Graag attentie voor de voetnoten: gecombineerd met De 
Hallen zou het Frans Hals Museum een hogere positie 
innemen. Hetzelfde geldt voor een combi van 
Stadsschouwburg en Philharmonie. Toneelschuur-ZFilmschuur 
trok bulten Haarlem meer dan 20.000 bezoekers bij 
producties van het productiehuis, Cijfer In de top-10 is 
exclusief dit aantal. 
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Gemiddeld rapportcijfer cultureel aanbod 

WAARDERING 
CULTUURAANBOD 

Bron: Omnibusonderzoek gemeente Haarlem, 2007-2014 

Rapportcijfer voor het cultureel aanbod in Haarlem (2014, in %) 

Haarlemmers waarderen het cultureel aanbod In hun stad 
opnieuw met een ruime voldoende, een 7,3. Niettemin een 
wat lagere score dan de 7,6 In 2013. 
Het rapportcijfer schommelt al jaren rond 7,4. In 2010 deed 
zich een terugval voor, waarna een jaar later weer herstel 
volgde. 

Ruim acht van de tien inwoners beoordelen het Haarlemse 
culturele aanbod met een '7' of hoger. 
Niet meer dan 6% deelt een onvoldoende uit - '5' of lager. 
In 2013 was een '8' duidelijk het meest gegeven cijfer, door 
42% van de Haarlemmers, terwijl een kwart een '7' uitdeelde. 
Anno 2014 zijn de groepen die een '7' of een '8' geven bijna 
even groot. 

Bron: Omnibusonderzoek gemeente Haarlem, 2014 
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Haarlem op de Cultuur-ranglijst binnen de G50 

CULTUURAANBOD 
Het totale cultuuraanbod 
omvang en diversiteit van het culturele aanbod 

CREATIEVE W ERKGELEGENHEID 
Creatieve werknemers als % beroepsbevolking 
Kunstenaars ais % beroepsbevolking 
Aantal banen in creatieve bedrijfstakken als % totaal aanta 
Aandeel banen in sector kunsten en cultureel erfgoed 
Aandeel banen in media en entertainment 
Aandeel banen in creatieve en zakelijke diensten 

VOORSTELLINGEN 
Aantal theatervoorstellingen per 1.000 inwoners 
Aantal popconcerten per 1.000 inwoners 
Aantal concerten klassieke muziek per 1.000 inwoners 
Aantal culturele evenementen per 100.000 inwoners 
Aantal f i lmdoeken per 100.000 inwoners 
Aantal bioscoopstoelen per 1.000 inwoners 
Aantal toneel-uitvoeringen per 1.000 inwoners 

CULTURELE INSTELLINGEN 
Aantal ri jksmonumenten per 100.000 inwoners 
Aantal archeologische monumenten per 100.000 inwoners 
Aantal musea voor beeldende kunst per 100.000 inwoners 
Aantal cultuur-historische musea per 100.000 inwoners 
Aantal galerieën per 100.000 inwoners 

Positie 
2011 2 

7 7 

12 
9 

14 

11 13 

21 23 21 

40 

29 

In de gerenommeerde Atlas voor Gemeenten 2014 met cijfers 
over 2013 bezet Haarlem op de Woonaantrekkelijkheldsindex 
de 4e plaats tussen de 50 qua inwonertal grootste gemeenten 
van het land (G50). Hiermee klom Haarlem opnieuw een 
plaatsje, dit na de stijging van plek 7 naar plek 5 In de editie 
2013. 
Acht onderwerpen samen bepalen de positie van een 
gemeente op de Woonaantrekkelijkheldsindex, Het cultureel 
aanbod (aantal uitvoeringen podiumkunsten per 1,000 
Inwoners) draagt sterk bij aan de hoge Haarlemse klassering. 
Net als een jaar eerder neemt Haarlem op deze factor de T 
plaats In. 
Zes gemeenten zijn de Spaarnestad op dit punt de baas. 
Achtereenvolgens zijn dat: Amsterdam, Utrecht, Heerlen, 
Nijmegen, Groningen en 's-Hertogenbosch. 
Als het om het aantal popconcerten per 1.000 Inwoners gaat, 
bezet Haarlem plaats 3 en doen alleen Amsterdam en 
Nijmegen het beter. 
Met het aantal toneeluitvoeringen per 1.000 inwoners nestelt 
Haarlem zich met een 8e plaats eveneens ruim in de top-10. 

CULTUURBEZOEK 
Aantal jaarlijkse bezoeken aan theaters per inwoner 
Aantal iaarlijkse bezoeken aan musea 

Bron: Atlas voor Gemeenten 
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Tevredenheid aanbod kunst en cultuur voor Haarlem 
(1999 - 2014, in % (helemaal) mee eens) 

I 
Ik vind het culturele aanbod in Haarlem voldoende, 

van mij hoeft er niets bij 

Ik vind het culturele aanbod in Haarlem maar matig en 
ga liever naar Amsterdam 

Ik vind de instellingen voor kunst en cultuur Ir 
Haarlem in het algemeen goed bereikbaar 

De inwoners van Haarlem worden goed op de hoogte 
gehouden van wat er allemaal te doen Is In de stad op 

het gebied van kunst en cultuur 

Bron: Omnibusonderzoek gemeente Haarlem - 1999, 2010 en 2014 

ATTITUDE HAARLEMMERS 
TEGENOVER KUNST EN 
CULTUUR 

Evenals In 1999 en 2010 denken Haarlemmers ook in 2014 in 
zeer ruime meerderheid positief over het cultuuraanbod In hun 
stad. 
Zo vinden iets meer dan negen van de tien inwoners de 
Instellingen voor kunst en cultuur goed bereikbaar. Daarnaast 
toont acht op de tien zich tevreden met de Informatie over het 
aanbod. 
Eveneens acht op de tien meent dat het culturele aanbod 
voldoende Is en daarom geen uitbreiding behoeft. Niet meer 
dan 14% vindt het aanbod zo matig dat ze liever naar 
Amsterdam uitwijken. 
De reacties op de vier stellingen verschillen niet of nauwelijks 
met vier jaar geleden. 
Twee van de drie Haarlemmers van 18 jaar en ouder hebben 
Interesse voor cultuur. Dat Is conform het gemiddelde voor de 
bewoners van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Verder 
heeft een kwart enige interesse en een tiende helemaal geen 
Interesse. Deze cijfers komen uit het Cultuuronderzoek 
Metropoolregio Amsterdam uit december 2014. 
Haarlemmers zijn het meest geïnteresseerd in muziek. Dat 
geldt voor 90% van de inwoners met belangstelling voor 
cultuur, zo blijkt uit het MRA-onderzoek. Ook in de hele MRA 
is muziek de populairste cultuurvorm, met net als In Haarlem 
film en musea op de plaatsen 2 en 3. 
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Betekenis kunst en cul tuur voor Haarlem 
(1999 - 2014, in % (helemaal) mee eens) 

Haarlemmers onderschrijven ook in 2014 het belang van 
kunst en cultuur voor hun stad. Dat blijkt uit hun reacties op 
zeven stellingen. Zo zijn meer dan 9 van de 10 inwoners trots 
op Haarlem als culturele stad en vindt een vergelijkbaar grote 
groep de activiteiten op het gebied voor kunst en cultuur 
belangrijk voor de sfeer. 

Driekwart acht de kunst- en cultuursector van groot belang 
voor de Haarlemse werkgelegenheid. 

Desondanks zegt 39% dat het budget voor kunst en cultuur In 
tijden van bezuinigingen omlaag moet. Dat Is een wat kleiner 
aandeel dan In 2010 (44%). 

Een vanuit cultureel oogpunt positieve ontwikkeling: voor 53% 
vormt de kunst- en cultuursector een belangrijke reden om In 
Haarlem te wonen. In 1999 gold dat nog voor 42% en In 2010 
voor 48%. 

Bron: Omnibusonderzoek gemeente Haarlem - 1999, 2010 en 2014 
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Suggesties voor aanbod kunst en cultuuractiviteiten, 2014 (n=302) 

CULTUURAANBOD 
Muziek 
Kunst en cultuur voor kinderen en jongeren 
Theater 
Beeldende kunst 
Meer festivals, grote evenementen 
Meer diversiteit of vernieuwing in het aanbod 
Foto, film 
Kleinschalige podia en evenementen 
Monumenten, architectuur en historie 
Cultuuraanbod, overige 

OVERIGE ONDERWERPEN 
Communicatie 
Faciliteiten 
Prijzen omlaag 
Cursussen, opleidingen 
Niets erbij, aanbod is goed 
Overige suggesties 

Bron: Omnibusonderzoek gemeente Haarlem, 2014 

• Deelnemers aan het jaarlijkse omnibusonderzoek van de 
gemeente mochten een suggestie doen om het aanbod te 
verbeteren of aan te vullen. In totaal 302 geënquêteerden 
maakten gebruik van deze optie, dat Is 23%. 

Het aanbod zelf 

• 175 suggesties richten zich op de inhoud van het aanbod. 
Van deze suggesties opperen 40 om een uitbreiding van het 
muziekaanbod, waarvan de helft met klassiek. 

• 25 geënquêteerden vragen om een uitbreiding van het 
cultureel aanbod voor kinderen en bijna evenveel 
Omnibusdeelnemers willen een uitbreiding van het 
theateraanbod, waarbij onder meer genoemd: musicals, 
ballet/dans, cabaret en toneel. 

Overige onderwerpen 

• 127 geënquêteerden deden een suggestie over de 
randvoorwaarden. Een kwart van deze Ideeën gaat over de 
communicatie, over het beter bekend maken wat er op 
cultureel gebied valt te beleven. 

• Verder pleiten 19 Omnibusdeelnemers voor betere faciliteiten, 
waarbij verschillende keren genoemd: betere huisvesting voor 
kunstenaars, meer oefenruimten en meer ruimte voor 
amateurkunst. 

• Eveneens 19 geënquêteerden pleiten voor prijsverlaging van 
entreekaartjes. 
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Activiteiten en evenementen (2010 - 2014, % bezocht in afgelopen 12 maanden) 

Amsterdam 
2010 2014 I 2010 2014 

Bron; Omnibusonderzoek gemeente Haarlem, 2010 en 2014 
"1 in 2010 alleen gewaagd naar amateurkoren, nu ook naar toneel en orkesten 

CULTUURBEZOEK DOOR 
HAARLEMMERS 

93% van de Haarlemmers bezocht in een jaar tijd minstens 
één culturele activiteit. Opnieuw het meest in trek: de film (bij 
80%). Op enige afstand volgen musea en culturele festivals. 
Dit blijkt uit het Omnibusonderzoek 2014 waarvoor de 
enquête in november 2014 plaatsvond. Deelnemers 
beantwoordden vragen over hun cultuurbezoek in de twaalf 
maanden voorafgaand aan de enquête. 
Als het om cultuurbezoek in Haarlem zelf gaat, Is de animo 
voor de film opnieuw het grootst. Iets meer dan driekwart van 
de inwoners pikte In Haarlem een bioscoopje; een nog groter 
aandeel dan in 2010. Musea en Culturele festivals als 
Bevrijdingspop maken de top-3 vol. 
Bij cultuurbezoek in Amsterdam is het museum favoriet (31% 
van de Haarlemmers), gevolgd door popmuziek en jazz en 
architectuur en monumenten. De film raakte zijn koppositie In 
de hoofdstad kwijt. Met de komst van de nieuwe 
Pathébioscoop blijven Haarlemse filmliefhebbers vaker in hun 
eigen stad. 
Op cultuurbezoek buiten Haarlem en Amsterdam gaan 
Haarlemmers het meest naar musea, architectuur en 
monumenten. 
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Activ i te i ten e n e v e n e m e n t e n (% b e z o c h t in a fge lopen 12 m a a n d e n in 

I 
Musea 

Culturele festivals 

Popmuziek en jazz 

Architectuur en 
monumenten 

Deze grafiek visualiseert de cijfers uit de voorgaande tabel. 

Te zien is dat vooral Haarlemse liefhebbers van 
muziektheater relatief vaak buiten eigen stad aan hun trekken 
komen. Zo bleef 9% in Haarlem, maar ging 13% voor opera, 
operette of musical naar Amsterdam en 9% naar een andere 
stad. 

Voor klassieke muziek en ballet zijn Haarlem en Amsterdam 
(bijna) even sterk in trek. 

Uit het Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam (MRA) 
uit december 2014 blijkt dat Haarlemmers gemiddeld iets 
vaker dan de gemiddelde bewoner van de MRA een museum, 
monument en atelier of galerie bezoeken. 

Uitvoeringen 
amateurverenigingen 

Klassieke muzie 

Eigentijdse kunst/-
initiatieven 

Circus 

Muziektheater 

Orgelconcerten £ 

"Haarlem "Amsterdam Elders 

Bron: Omnibusonderzoek gemeente Haarlem, 2014 
"1 in 2010 alleen gevraagd naar amateurkoren, nu ook naar toneel en orkesten 
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Genoemd bij de drie meest bezochte activiteiten in Haarlem (in % ] 
+ gemiddelde bezoekfrequentie 

Bron: Omnibusonderzoek gemeente Haarlem, 2010 en 2014 
"1 in 2010 alleen gevraagd naar amateurkoren, nu ook naar toneel en orkesten 

Omnibusdeelnemers mochten een top-3 samenstellen van de 
culturele activiteiten die zij In de voorliggende 12 maanden het 
meest In hun eigen stad hebben bezocht. 
Ook nu gaat film met ruime voorsprong op kop, komen de 
musea opnieuw op plaats twee en maken popmuziek en jazz 
en culturele festivals ex-aequo de top-3 vol. Pop en jazz stond 
In 2010 nog alleen op nummer 3. 
Onder filmliefhebbers Is de bezoekfrequentie het hoogst: zij 
gingen gemiddeld 5,9 keer in Haarlem naar de film. 
Popmuziek en jazz (4,lx) en Musea (3,7x) volgen als 
nummers 2 en 3. In 2010 kwam architectuur en monumenten 
na de film op plaats twee en deelden popmuziek en jazz en 
orgelconcerten de derde plaats. 
De frequentie bij film ging duidelijk omhoog -van 4,6 naar 5,9 
keer-, terwijl deze bij architectuur en monumenten, 
muziektheater en orgelconcerten wat daalde. 
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ABONNEMENTEN 
Welke abonnementen/ kaarten bezit u? (in %) 

Bibliotheekabonnement 

Museumkaart 

Bioscoop pas 

CJP (Cultureel Jongeren 
Paspoort) 

Stadspas 

CKV-bonnen of CKV-pas **1 

AUB-abonnement **2 

Andere pas 

Geen abonnement 

• Haar lem MRA 

mm 
5 

6 
P 
M 
h 

H a 

Bron; Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam, 2014 

** 7- CKV; Culturele en Kunstzinnige Vorming 
** 2 - AUB: Amsterdams Uitburo 

63% van de Haarlemmers van 18 jaar en ouder heeft een 
blbllotheekabonnement of één of meer andere culturele 
abonnementen of kaarten. Niet In het bezit van zo'n kaart of 
abonnement is 37%. Deze percentages zijn vergelijkbaar met 
het gemiddelde voor de Metropoolregio Amsterdam MRA). 
Een op de drie Haarlemmers van 18 jaar en ouder bezit een 
bibliotheekabonnement. Verder heeft 30% een Museumkaart. 
Ook deze aandelen zijn vergelijkbaar met het MRA-
gemiddelde. 
Veel minder groot is de groep met een ander abonnement of 
andere kaart. Zo heeft 7% een bioscooppas. 
Doelgroep van het CJP zijn Nederlanders tot 30 jaar. Aan het 
MRA-onderzoek deden alleen Haarlemmers van 18 jaar en 
ouder mee. De CKV-pas is speciaal voor scholieren. 
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Aantal (betalende) bezoekers in Haarlem van musea, 2000-2014 

naam museum 1 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Frans Hals Museum 133.512 73.650 91.020 78.100 101.611 147.988 106.068 
De Hallen 43.808 31.132 31.167 40.856 43.945 42.087 47.600 
Vishal " 1 29.813 40.917 32.252 58.638 60.320 52.372 47.554 
Teylers Museum 83.987 144.688 101.386 127.512 147.490 115.334 123.084 
Het Dolhuys " 2 19.146 40.012 42.898 44.293 40.801 40.166 
Archeologisch Museum 22.170 22.065 19.250 21.000 15.618 13.988 15.493 
(Historisch) Museum Haarlem 15.919 11.389 13.294 11.316 13.365 22.044 21.610 
ABC-Archi tectuurcentrum 15.409 10.942 13.755 14.297 14.134 15.653 15.096 
Swagemakersmuseum - 4.522 4.079 4.658 gestopt gestopt gestopt 
Spaarnestad Photo/ Galerie 37 8.300 4.100 vertrokken vertrokken vertrokken vertrokken vert rokken 

Grote of St. Bavokerk " 3 50.000 67.488 82.472 99.370 86.420 88.269 91.997 

402.918 430.039 428.687 498.645 527.196 538.536 508.668 

Bron: de culturele instellingen 

BEZOEK HAARLEMSE MUSEA 
De Haarlemse musea trokken in 2014 Iets meer dan een half 
miljoen bezoekers. 
Het bezoekersaantal viel bijna 30.000 lager uit dan In 2013. 
Debet aan de daling tussen 2013 en 2014 is de flinke afname 
bij het Frans Hals Museum. Dit museum vierde In 2013 het 
100-jarig bestaan en kreeg toen mede door twee 
aansprekende tentoonstellingen veel publiek over de vloer. 
Aansprekende tentoonstellingen geven het museumbezoek 
een stevige impuls. Andere recente voorbeelden zijn Rafaël in 
Teylers (2012) en Fokker (2011) in de Grote Kerk. 
Het bezoek aan de Haarlemse musea ligt nog altijd duidelijk 
hoger dan In 2011 en de jaren daarvoor. Vergeleken met 
2013 zitten De Hallen, Teylers, Grote Kerk en Archeologisch 
Museum in de plus. 
Het aantal bij de Grote Kerk Is exclusief het bezoek aan 
gemeentelijke orgelconcerten en enkele andere activiteiten 
als de Winterparade. In totaal gaat het hierbij om 12.850 
bezoekers 

18 4 Vorige Inhoudsopgave Volgende^ 



BEZOEK HAARLEMSE PODIA 
Bezoekers in Haarlem van podia en bioscopen, 2000-2014 

Schouw- Philhar- Toneel-/ woFilm 

m. ailiit.-lHiiTïïî gTHÏTM'TJ 
2000/01 100.657 90.001 62.211 30.955 2001 440.000 53.080 714.994 
2001/02 105.687 8.370 64.251 31.859 2002 416.000 57.149 619.598 
2002/03 • 60.395 11.027 85.801 52.755 2003 412.800 61.834 579.102 
2003/04 - 9.162 115.344 74.118 2004 360.000 68.257 478.645 
2004/05 • 0 4.003 120.284 54.647 2005 320.700 83.979 474.319 
2005/06 0 96.934 121.353 76.738 2006 381.000 115.000 637.549 
2006/07 • 0 74.103 123.807 79.430 2007 352.000 136.000 606.480 
2007/08 11.237 82.966 119.585 76.192 2008 336.000 137.000 610.596 
2008/09 • 81.110 67.140 125.697 83.363 2009 356.000 129.500 676.084 
2009/10 • 77.439 67.526 123.870 77.853 2010 324.000 111.291 626.273 
2010/11 • 70.797 65.011 148.284 107.275 2011 535.000 124.224 836.041 
2011/12 84.659 58.825 148.933 100.006 2012 747.000 114.376 1.053.787 
2012/13 2013 756.000 128.540 1.065.907 

66.2 3 68. 87 142.35 95.616 
W. 2 2 

Bron: de culturele instellingen, Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVBj 
Cijfer bioscopen is inclusief Filmschuur 

In 2014 trokken de Haarlemse podia en bioscopen 1.077.275 
bezoekers. Dat zijn er ruim 11.000 meer dan In 2013. Voor de 
derde keer op rij komt het bezoekersaantal boven 1 miljoen 
uit. En voor het eerst geven nu alle podia cijfers per 
kalenderjaar en niet per seizoen. 

Grootste trekpleister vormt opnieuw bioscoop Pathé Haarlem, 
met 630.000 bezoekers. Dit cijfer Is berekend door de 
totaalopgave van het bioscoopbezoek te verminderen met dat 
aan de Fllmschuur. Het bioscoopbezoek liep vergeleken met 
2013 wat terug. 

Patronaat trok meer publiek dan ooit, maar bleef net onder 
150.000 steken. Stadsschouwburg en Philharmonie behoren 
tot één organisatie. Beide podia zagen de belangstelling 
aantrekken; samen kregen ze 155.128 bezoekers over de 
vloer tegen 135.500 in het theaterseizoen 2012-2013. 

Het bezoekersaantal van Toneelschuur/ Filmschuur In de 
tabel is exclusief het bezoek aan voorstellingen en activiteiten 
van het productiehuls van de Toneelschuur buiten thuishaven 
Haarlem. Hier kwamen In totaal 20.262 bezoekers op af. 

Podia bieden ook plaats aan andere activiteiten. Een 
voorbeeld: Philharmonie en Stadsschouwburg kregen door 
zakelijke verhuur ruim 44.000 bezoekers binnen: 42.449 in de 
Philharmonie en 1.699 bij de Stadsschouwburg. Ook de 
Toneelschuur/ Filmschuur verhuurt ruimte. 

De Toneelschuur ontving In september 2014 tijdens het 
Nederlands Theater Festival de Roel Oostra-prljs. De prijs 
werd dit jaar voor het eerst uitgereikt aan het theater dat 
volgens de acteurs en dansers het meest gastvrij Is. 
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Bezoekersaan ta l l en Haar lemse cu l tu re le e v e n e m e n t e n 2010-2014 

naam evenement 

Bevrijdingspop 
Haarlem Jazz & More 
Stripdagen Haarlem 
023 Haarlem Cultuur/ Stad als Podiur 
Houtfestival 
Kunstlijn 
Open Monumentendagen 
Koorbiënnale Haarlem 
Internationaal Orgelfestival 
Schalkwijk aan Zee 
Edit Dance Festival 
Kunstroute Vijfhoek 
Jopenfestival 
Herdenkingsconcert 4 mei 
Korenlint 
Parksessies 
De Lette re nLoop 
Zomer in de Zaanen 
De Haarlemse Lente 
Haarlemse Boekenmarkt 
Mars der Muzikanten 
Viola Viola Festival 
Bdor ica 
OpenluchtHotel Haarlem 
Haarlem draait doorl 
Frans Hals Festival 
Kerstsamenzang Grote Markt 
Kerstsamenzang Nieuwe Kerksplein 
Midsummer Burgwal 
StreetCanvas 
Fokker Spin Centennial 
Zango Festival 
Roze Zaterdag 
Lennaert Nijgh Festival 
Haarlem Zingt 
2Generations Festival 

2010 2011 2012 2013 

150.000 175.000 125.000 125.000 125.000 
150.000 100.000 100.000 125.000 125.000 
25.000 — 30.000 — 30.000 • 20.000 10.000 23.000 27.380 • 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000 • 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 • 5.000 [Hl 9.000 10.000 
8.000 — 7.000 — 9.000 

5.000 7.500 7.500 
- — 5.000 8.000 5.000 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
2.500 5.000 5.000 5.000 5.000 • 3.500 3,500 5.000 5.000 5.000 

"1 "1 1.500 5.000 4.000 
2.500 4.500 3.000 

5.000 3.500 2.500 2.500 2.500 • - 2.500 2.500 2.500 
- - 2.000 2.500 2.500 

5.000 10.000 - 2.000 2.000 
2.500 2.500 3.000 2.000 2.000 • 2.000 HHHH 2.000 

— — 1.000 1.500 1.500 
- 1.500 1.500 • 2.500 2.500 1.500 1.000 1.000 • HHHI 35.000 HHHH 7.000 7.000 5.000 7.500 — • HU H l 2.000 1.500 

500 750 -
1.500 H H H m HH — 75.000 — — — 

1 3.500 3.500 1.250 H H H I 
— _ 

35.000 
2.500 _ 

3.000 
2.500 

421.500 467.500 416.750 437.260 433.380 

BEZOEK HAARLEMSE 
EVENEMENTEN 

De Haarlemse culturele evenementen trokken opnieuw ruim 
430.000 bezoekers. Grootste publieksmagneten net als In 
2013: Bevrijdingspop en Haarlem Jazz & More. Deze festivals 
zijn samen goed voor meer dan de helft van het bezoek aan 
culturele evenementen. 

De totale opkomst valt met 433.380 belangstellenden Iets 
lager uit dan In 2013. Debet hieraan: in 2014 vond geen groot 
eenmalig of incidenteel evenement plaats. In andere jaren 
was dat wel zo met het Frans Hals Jaar (2013); Roze 
Zaterdag (2012) en de Fokker Spin Centennial (2011). 

Daarnaast verdween de Kerstsamenzang in 2014 eenmalig 
van het programma omdat de Haarlemse binnenstad In de 
periode 18-24 december geheel in het teken kwam te staan 
van 3FM Serious Request. 

Voor een positieve Impuls tegenover 2013 zorgen de 
Stripdagen, een evenement dat alleen in even jaren 
plaatsvindt. Met 30.000 stripliefhebbers was het ook In 2014 
een publiekstrekker van formaat. 

De cijfers voor de Haarlemse Lente over 2012 en 2013 zijn nu 
alsnog opgenomen evenals die van Viola Viola in 2012 en het 
Openlucht Hotel In 2013.. 

Bron: Gemeente Haarlem, Evenementencoórdinator 
**1 Korenlint tm 2011 meegerekend bij Stad als Podium 
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Top 12 Evenementen 2014 (meer dan 25.000 bezoekers) 

evenementen 
1 3 FM Serious Request 
2 Kerstmarkt 
3 Bevrijdingspop 
3 Haarlem Jazz & More 
5 Kermis Grote Markt 
5 Kermis Zaanenlaan 
7 Koningsdag 
8 Luilakmarkt 
8 Bloemencorso 

10 Haarlemse Honkbalweek 
11 Haarlem Culinair 
12 Stripdagen 

aantal bezoekers 

150.000 
125.000 
125.000 
100.000 
100.000 
80.000 
75.000 
75.000 
60.000 
45.000 
30.000 

Eén evenement overtreft alle Haarlemse evenementen van 
2014 In belangstelling: 3FM Serious Request. Ruim 1,2 
miljoen geïnteresseerden trokken in de periode 18 tot en met 
24 december naar de elfde editie van dit jaarlijkse evenement 
van radiozender 3FM. Serious Request slaat zijn tenten leder 
jaar in een andere stad op. In 2013 In Leeuwarden, terwijl 
Heerlen in 2015 als gaststad zal optreden. 

De eerste culturele evenementen in het klassement delen 
plaats 3: Bevrijdingspop en Haarlem Jazz & More. Belde 
muziekfestivals brachten rond 125.000 belangstellenden op 
de been. 

Bron; Gemeente Haarlem, Evenementencoördinator 
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Haarlem 
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% b e z o e k a a n C u l t u r e l e e v e n e m e n t e n d o o r H a a r l e m m e r s 
( i n % l e d e n D i g i p a n e l , 2014) 

Bevrijd ingspo 
Haarlem Jazz & More 

023 uur Haarlem Cultuu 
Houtfestival 
Stripdage 

Kerstsamenzang (2013 
Parksessie 

Schalkwijk aan Zee 
D raa iorgelfestival 

Mars der Muzikanten 
Eldorica Festival 

Edit Festiv 

HAARLEMMERS EN 
CULTURELE EVENEMENTEN 

Van de culturele evenementen in de stad vormen 
Bevrijdingspop en Haarlem Jazz & More de grootste 
trekpleisters onder de Haarlemse bevolking. Een derde van 
de leden van het Digipanel bezocht de edities 2014. 

023 uur Haarlem Cultuur bezet plaats drie. Dit evenement in 
september omvat vier happenings die in hetzelfde weekend 
plaatsvinden: opening theaterseizoen, Korenlint, Open 
Monumentendagen en Jopenfestival. 

Overigens bracht Koningsdag nog meer Haarlemmers op de 
been dan Bevrijdingspop en Haarlem Jazz & More. Zo'n 46% 
van de panelleden bezocht op 26 april een vrijmarkt, kermis of 
andere oranje getinte activiteit In eigen stad. 

Bron: Digipanel Haarlem: Haarlemse evenementen In 2014 
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Rappor tc i j fe rs v o o r cul ture le e v e n e m e n t e n 

Evenement 

1 Edit Festival 
2 023 uur Haarlem Cultuur 
3 Houtfestival 
4 Draaiorgelfestival 
5 Mars der Muzikanten 
6 Parksessies 
7 Bevrijdingspop 
8 Stripdagen 
9 Haarlem Jazz & More 

10 Kerstsamenzang (2013) 
11 Schalkwijk aan Zee 
12 Eldorica Festival 

Gemiddeld rapportcijfer 

8,1 

7,7 

7,7 

7,4 

Haarlemmers tonen een ruime waardering voor de culturele 
evenementen die zij in hun stad hebben bezocht. 

Gemiddelde rapportcijfers voor deze evenementen lopen op 
van 7,4 (Eldorica Festival en Schalkwijk aan Zee) tot 8,6 (Edit 
Festival). 

Kanttekening bij deze cijfers dat de scores van Edit Festival 
en Eldorica beide gebaseerd zijn op de mening van een 
relatief klein aantal bezoekers (16 en 26). 

Bij alle festivals deelt slechts een klein aandeel van de 
bezoekers een onvoldoende uit -5 of lager: meestal 5% of 
minder. 

Overigens scoren ook alle niet-culturele evenementen een 
ruime voldoende. Het laagst zitten Haarlem Culinair (7,2) en 
de Kerstmarkt (7,1). 

Bron: Digipanel Haarlem: Haarlemse evenementen In 2014 
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Topevenement van Haarlem 2014 (In % Digipanel) 

Bevrijdingspop 

Haarlem Jazz & More 

Serious Request 

Bloemencorso 

Koningsdag 

023 uur Haarlem Cultuur 

tfestival 

Haarlem Culinair 

Parksessies 

-I-

Bron: Digipanel Haarlem: Haarlemse evenementen in 2014 
"Kanttekening: meting was in oktober, november 

TOPEVENEMENT EN MEEST 
HAARLEMSE EVENEMENT 

Haarlemmers zien Bevrijdingspop als het topevenement van 
2014. Het oudste bevrijdingsfestival van Nederland ligt echter 
maar nipt voor op een ander cultureel evenement: Haarlem 
Jazz & More. 
Uit een enquête onder het Digipanel In oktober en november 
2014 blijkt dat 21% van de panelleden Bevrijdingspop op 
plaats 1 zet en 20% het jaarlijkse jazzfestival. 
3FM Serious Request wierp zijn schaduw al vooruit. Hoewel 
dit landelijke mega-evenement pas in december zou 
plaatsvinden, zetten panelleden het zo'n anderhalve maand 
eerder al op een gedeelde derde plaats. 
In 2012 deelde Haarlem Jazz & More de tweede plaats met 
het Bloemencorso. Ook toen kwam Bevrijdingspop als 
grootste topper uit de bus, met een veel grotere sprong op 
nummer twee dan in 2014. 
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M e e s t H a a r l e m s e e v e n e m e n t v a n 2014 (In % Digipanel) 

Bevrijdingspop 

Bloemencorso 

Luilakmarkt 

Haarlem Jazz & More 

Honkbalweek 

Stripdagen 

Houtfestival 

023 uur Haarlem... 

Haarlem 

Koningsdag 

ü Bron: Digipanel Haarlem: Haarlemse evenementen in 2014 
"Kanttekening meting was in oktober, nowsmber 

Inwoners zien Bevrijdingspop niet alleen als het 
topevenement van 2014, maar ook als het meest Haarlemse 
evenement. Ook dat komt naar voren uit de eerder genoemde 
enquête onder het Digipanel in oktober en november 2014. 

Panelleden mochten drie evenementen noemen die naar hun 
Idee het meest bijdragen aan een positief beeld van hun stad. 
Bijna zes van de tien wezen Bevrijdingspop aan. Het 
Bloemencorso volgt met een score van 54% op plaats twee. 
Tussen de nummers 1 en 2 en de rest van het veld gaapt een 
kloof. De Luilakmarkt staat met 34% op plaats 3. 

Buiten Bevrijdingspop herbergt de top-10 nog vier culturele 
evenementen: Haarlem Jazz & More, de Stripdagen, het 
Houtfestival en 023 uur Haarlem Cultuur 

De bovenste plaats ging In 2012 nog naar het Bloemencorso, 
ruim voor Bevrijdingspop: 56% tegen 43%. 
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BENCHMARK EVENEMENTEN 
Haarlem in de Evenementenmonltor van de G50 

2012 
aantal positie G50 

2013 
tal positie G50 

INWONERS 

TOTAAL KLASSERING voor evenementen in GSO 

Aantal 
Aantal evenementen 
Aantal evenementen per 1.000 inwoners 

BEZOEKERS 
Aantal bezoekers evenementen 
Aantal evenementenbezoeken per 1.000 inw. 

SUBSIDIE 
Bedrag subsidie (in €) 
Subsidie per 1.000 inwoners (in€) 

Evenementenbelang per 1.000 inwoners 

151.818 13 
WÊiliU 

153.093 13 

16 21 

0,28 11 0,24 22 

1.300.600 
8.567 

mÊÊÊÊÊÊÊ 

14 
16 

1.294.200 
8.454 17 

• 
400.250 

2,636 
21 
23 

290.750 
1.899 31 

• 
13 0,84 22 

Bron; GSO Evenementen Monitor, Respons, 2014 

Als het om evenementen gaat, bezet Haarlem de 21 6 plaats 
op de ranglijst van de vijftig naar Inwonertal grootste 
gemeenten van Nederland (050). Hiermee staat Haarlem In 
de middengroep. Dat blijkt uit de G50 Evenementenmonitor 
2014 van het Amsterdamse bureau Respons. 
De cijfers in deze monitor gaan over het jaar 2013. De monitor 
rangschikt de G50-gemeenten op basis van 4 criteria per 
1.000 Inwoners: 

o aantal evenementen; 
o aantal evenementenbezoeken; 
o gemeentelijke subsidie voor evenementen; 
o evenementenbelang. 

Berekening van het evenementenbelang gebeurt door het 
toedelen van evenementen naar vier categorieën: 
internationaal belang, nationaal belang, regionaal belang en 
gemeentelijk belang. 
Zijn hoogste klassering haalt Haarlem met de 17e plaats voor 
het aantal evenementenbezoeken per 1.000 inwoners. Het 
laagst staat de Spaarnestad met de gemeentelijke 
evenementensubsidie per 1.000 Inwoners. 
Dat subsidiebedrag ging tussen 2012 en 2013 omlaag van 
€2.636 naar €1.899 per 1.000 inwoners. Op deze factor zakte 
Haarlem van de 23e naar de 31 e plaats binnen de 050. 
Op de totale ranglijst zakte Haarlem van de 16e naar de 21 e 

positie. 
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Kerncijfers Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Haarlemse vestigingen, 2009-2014 

Leden Jeugd tot 18 jaar 18.047 16.212 18.450 19.456 21.611 23.536 
18 jaar en ouder 22.466 22.422 23.180 23.093 21.558 20.414 
overige abonnem. 1.306 686 708 688 548 485 
Totaal 1 1 39.819 39.320 42.338 43.237 43.717 44.435 

Uitleningen- excl. verlengingen 921.138 927.126 940.988 978.822 1.006.228 986.583 
Bezoekers 585.177 595.599 646.813 689.581 744.441 733.619 
Websitegebruik -pageviews 2.700.000 2.400.000 3.600.000 4.500.000 nb nb 
Collectie - aantal materialen 348.085 341.231 336.337 338.981 339.138 342.474 

Bezoekers aan activiteiten2 3.631 5.688 5.903 5.031 nb nb 
Educatie en kiassenbezoek- deelnemers 6.272 6.045 6.066 9.618 7.625 7.344 

980 1.595 1.375 3.752 nb nb 

Bron; De Bibliotheek Zuid-Kennemerland 
' In 2010 werd het ledenbestand opgeschoond met 800 leden 
2 Activiteiten: inclusief Heemstede en exclusief tentoonstellingen 
Augustus 2013 was de start van de bibliotheek op NS-Station Haarlem 

BEZOEK BIBLIOTHEEK, NHA 
EN DE PLETTERIJ 

Het aantal leden van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland blijft 
langzaam maar zeker groeien. Voor het vierde jaar op rij nam 
het ledental van de Haarlemse vestigingen toe, In 2014 met 
iets meer dan 700 tot een totaal van 44.435. 
Al met al een duidelijke ommekeer vergeleken met de daling 
in de periode voor 2011. Zo telde de bibliotheek in 1995 nog 
ruim 46.000 leden. 
Tegenover de opwaartse beweging van het ledental staat 
voor het eerst sinds jaren een, zij het lichte, daling van het 
aantal bezoekers, met 11.000. 
Ook zakt het aantal uitleningen onder de magische grens van 
1 miljoen. En dat terwijl die barrière vorig jaar voor het eerst 
sinds 1997 weer werd overschreden. Echter: de cijfers van de 
bibliotheek zijn exclusief het gebruik van e-boeken. 
Vier van de tien Haarlemmers van 18 jaar en ouder maakten 
het afgelopen jaar gebruik van een bibliotheek in hun eigen 
gemeente. Deze score komt overeen met het van de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA). Zo blijkt uit het 
Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam uit december 
2014. 
Ook komt uit dit onderzoek naar voren dat 3% van de 
Haarlemmers het afgelopen jaar gebruik heeft gemaakt van 
een bibliotheek bulten zijn eigen gemeente. 
5% van de Haarlemmers van 18 jaar en ouder bezocht een 
Haarlemse artotheek. 
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Aantal bezoekers Noord-Holland Archief, 2000-2014 

2000 
2005 **1 
2010 
20 
2012 

Bron: Noord-Hollands Archief 
**1 voor 2006 Archiefdienst Kennemerland; vanaf 2005 2 vestigingen 

Het aantal bezoekers van het Noord-Hollands Archief (NHA) 
hervindt In 2014 de weg omhoog na twee jaren van 
teruggang. 
Met 24.484 bezoekers komt de belangstelling zelfs Iets hoger 
uit dan In topjaar 2011. 
Archiefliefhebbers weten niet alleen de belde vestigingen in 
Haarlem goed te vinden, daarnaast maken zij in toenemende 
mate gebruik van informatie op de website van het NHA. 
In 2014 zorgden 627.184 bezoekers van de website voor 
meer dan 2,3 miljoen bezoeken. Dat zijn zo'n 67.000 
bezoekers en 200.000 bezoeken meer dan een jaar eerder. 
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B e z o e k e r s v a n de Pletteri j naar activiteit , 2012-2014 

Musica Globaiista (concertserie) 
Debatcafé/debat/lezing 
Cinema Club 
Letterij (literaire talkshow) 

Overige activiteien 

2012 2013 2014 

1.127 
560 

1.295 
795 

l.bbb 
1.265 

M l 523 444 517 
206 185 310 

I HHI 520 750 605 

Bron: de Pletterij 

Voor het eerst presenteert de Cultuurmonitor cijfers van 
debat- en cultuurpodium de Pletterij, voorheen het Mondiaal 
Centrum. 

Dit podium aan de Lange Herenvest vormt het toneel van 
debatten, lezingen, concerten, films en literaire talkshows. 

Het totaal aantal activiteiten neemt toe: van 85 in 2012 tot 99 
in 2013 en 120 In 2014. Eveneens in de lift zit het aantal 
bezoekers: 4.362 in 2014 tegen 2.936 in 2012. Gemiddeld 
trekt een activiteit 36 belangstellenden. 

Kanttekening bij de tabel: de cijfers zijn exclusief de verhuur 
aan derden, zoals (amateur-) theaterverenigingen en voor 
bijvoorbeeld live concertregistraties. 

De Pletterij biedt tevens onderdak aan 14 maatschappelijke of 
culturele organisaties en kleine creatieve bedrijven. 
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AMATEURKUNST 
G e s u b s i d i e e r d e v e r e n i g i n g e n amateurkunst , 2014 

Cultuurvorm 

1 Muziek (orkesten, bands enz) 
2 Zang (koren, kamerkoren) 
3 Toneel 
4 Dans 
5 Opera, operette 

aantal verenigingen aantal leden 

Bron: gemeente Haarlem, afdeling Economie en Cultuur 

Begin januari 2014 telde Haarlem 56 verenigingen voor 
amateurkunst die subsidie van de gemeente ontvangen. 

Met elkaar hebben deze verenigingen 1.869 leden. 

Bijna de helft van de verenigingen houdt zich bezig met 
zingen. Deze 27 verenigingen, meest koren, hebben samen 
iets meer dan 1.000 leden. 

13 verenigingen doen aan muziek en eveneens 13 
verenigingen aan toneel. 

In 2010 ontvingen 58 verenigingen subsidie. Deze 
verenigingen samen hadden 2.156 leden. 
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Beoefen ing cul turele act iv i te i ten en hobby's 
(1999-2014, in %) 

m 

muz iek 

bee ldende 

geen v a n d 
act iv i 

7 

, , _ 

•2014 2010 ' 1 9 9 9 

Bron: Omnibusonderzoek gemeente Haarlem - 1999, 2010 en 2014 

41% van de Haarlemmers geeft in november 2014 aan de 
afgelopen 12 maanden een culturele activiteit of hobby te 
hebben beoefend. Geen culturele hobby hadden bijna zes 
van de tien inwoners. 
Het aandeel Haarlemmers met een culturele hobby is wat 
lager dan in 2010, maar even groot als in 1999. 
De meest beoefende culturele activiteiten liggen op audio
visueel vlak: 19% van de Haarlemmers houdt zich bezig met 
foto, film of nieuwe media. Muziek en beeldende kunst maken 
net als in 2010 en 1999 de top-3 vol. 
Inwoners jonger dan 25 jaar (62% van hen) hebben 
bovengemiddeld vaak een culturele hobby. Andersom is dat 
bij de 65+-ers (32%). 
Naarmate Haarlemmers hoger zijn opgeleid, neemt het 
percentage met een culturele hobby toe. Dat loopt op van 
29% onder lager opgeleiden tot 38% van de middelbaar 
geschoolden en 48% van degenen met HBO of 
wetenschappelijk onderwijs. 
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Top-20 Aantal R i j k s m o n u m e n t e n per g e m e e n t e , 2014 MONUMENTEN 
aantal monumenten 

1 Amsterdam 
2 Maastricht 
3 Utrecht 
4 Leiden 
5 Haarlem 
6 Den Haag 
7 Middelburg 
8 Dordrecht 
9 Schouwen Duiveland 

10 Stichtse Vecht 
11 Leeuwarden 
12 Delft 
13 Groningen 
14 Sudwest Fryslan 
15 Rotterdam 
16 Deventer 
17 Arnhem 
18 Breda 
19 Den Bosch 
20 Harlingen 

• Haarlem geniet een internationale reputatie als 
Monumentenstad. Eind 2014 bevinden zich In de gemeente 
1.179 rijksmonumenten: 1.135 In de Spaarnestad zelf en 44 In 
het Haarlemse deel van het pittoreske dorp Spaarndam. 

• Slechts 4 van de 403 Nederlandse gemeenten tellen meer 
rijksmonumenten dan Haarlem. Koploper met 7.500 
monumenten en een ruime voorsprong op alle andere 
gemeenten Is Amsterdam. 

• Behalve 1.179 Rijksmonumenten herbergt Haarlem ook bijna 
2.500 gemeentelijke monumenten (=op adresniveau). Deze 
bijzondere panden en andere objecten hebben geen nationale 
betekenis, maar zijn wel van regionaal of plaatselijk belang. 

Bron; Monumentenregister, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (stand 1 dec. 2014) 
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Aantal Rijksmonumenten per 10.000 inw. in 50 grootste gemeenten (GSO), 2014 
Haarlem kent een hoge monumentdichtheid. Met 76 
rijksmonumenten per 10.000 Inwoners nestelt Haarlem zich 
op de 5e plaats tussen de 50 grootste gemeenten van het 
land. 
In dit klassement gaat niet Amsterdam op kop, maar 
Maastricht. Net als Maastricht telt ook nummer 2 Lelden meer 
dan 100 rijkmonumenten per 10.000 Inwoners. 

Bron: Monumentenregister, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (1 dec. 2014) 
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THEMAJAREN 
Mening organiseren themajaren, 2013 (in %) 

niet goed, niet slecht i niet goed 

Haarlem organiseert zo nu en dan een themajaar rond een 
bepaald, meestal cultureel onderwerp. Zo was 2013 het Frans 
Hals Jaar. De stad stond een jaar lang in het teken van 
evenementen en tentoonstellingen rond de beroemde 
schilder. Dit vanwege het 100 jarig bestaan van het Frans 
Hals Museum. 
Andere recente themajaren waren Haarlem Cultuur (2008) en 
Haarlem Monumentaal (2009). 
In Haarlem krijgt het organiseren van dergelijke themajaren 
brede steun. Bijna negen van de tien leden van het Digipanel 
vinden het goed dat Haarlem zo nu en dan een themajaar 
organiseert. Niet meer dan 1% is tegen. 

Bron: Digipanel Haarlem - Frans Halsjaar, 2013 
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At t i tude t e g e n o v e r thema ja ren (In % ) 

In een tijd van bezuinigingen is 
het niet gepast om geld uit te 
trekken voor een themajaar 

Een themajaar is goei 
economie van Ha 

d voor de 
ar lem 

Een themajaar, zoals rond Frans 
Hals, versterkt mijn trots voor de 

stad waar ik woon 

Themajaren verbeteren het 
imago van Haarlem 

Door een them jaar worden 
Haarlemmets zich meer bewust 
van wat hun stad te bieden heeft 
Themajaar is een goed middel 

om wat Haarlem te bieden heeft 
onder de aandacht te brenge 

1 (helemaal) eens neutraal • (helemaal) oneens 

Haarlemmers onderschrijven de waarde van themajaren voor 
hun stad. Dat blijkt uit de reacties van het Dlglpanel op zes 
stellingen. 

Zo zien negen van de panelleden themajaren als een goed 
middel om onder de aandacht te brengen wat Haarlem te 
bieden heeft. Verder denken bijna acht van de tien panelleden 
dat de Haarlemse economie van een themajaar profiteert. 

Driekwart meent dat themajaren het Imago van de stad 
versterken en een even groot aandeel onderschrijft dat 
Haarlemmers zelf meer bewust raken van wat hun stad te 
bieden heeft. 

Zes van de tien Inwoners vinden het goed om ook In tijden 
van bezuinigingen geld voor een themajaar uit te trekken. 

Het Is steeds een minderheid die zich negatief opstelt 
tegenover themajaren. Dat varieert van 3% (2 e en 6 e stelling) 
tot 14% bij stelling 1 (themajaren in tijden van bezuinigingen). 

Bron: Digipanel Haarlem - Frans Halsjaar, 2013 
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C r e a t i e v e i n d u s t r i e : p o s i t i e H a a r l e m o p r a n g l i j s t 50 g r o o t s t e g e m e e n t e n 
CREATIEVE INDUSTRIE 

Creatieve werknemers als % beroepsbevolking 
Kunstenaars als % beroepsbevolking 

Aantal banen in creatieve bedrijfstakken als % totaal aantal banen 
Aandeel banen in sector kunsten en cultureel erfgoed 
Aandeel banen in media en entertainment 
Aandeel banen in creatieve en zakelijke diensten 

12 14 

De creatieve industrie speelt een belangrijke rol in de 
Haarlemse economie. Een relatief groot deel van de lokale 
beroepsbevolking werkt in deze sector. Tussen de 50 grootste 
gemeenten van Nederland neemt Haarlem op dit punt de 14 e 

plaats In. 

Met het aandeel van de banen in de creatieve bedrijfstakken 
als percentage van het totaal aantal banen bezet Haarlem, 
zelfs de derde plaats. Eveneens In de top van het klassement 
staat Haarlem met het aandeel banen in de sectoren kunst en 
cultureel erfgoed, media en entertainment en creatieve en 
zakelijke diensten. 

Bron: Atlas voor gemeenten 2011 en 2012 
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Creatieve industrie in Haarlem, 2012-2013 

bedri j fstak/ 
root teklasse 

kunst en cul tureel er fgoed 
media en enter ta inment industrie 
creatieve zakeli jke dienstverlenin 

informatie en communicat ie 
advies, onderzoek en ov. spec. zakeli jke dienst 
overige zakeli jke dienstverlening 
cultuur, spor t en recreat ie 
overige dienstverlenin( 

1 arbeidsplaatsen 
2-4 arbeidsplaatsen 
5-9 arbeidsplaatsen 
10-49 arbeidsplaatsen 
50 arbeidsplaatsen en meer 

TOTAAL HAARL BW 

vestigingen bane 
2012 2013 2012 

807 852 1.619 1.523 40,2 
427 451 962 857 22,6 
722 766 1.428 1.410 37,2 •• 239 256 665 594 15,7 
866 918 1.503 1.490 39,3 
25 25 152 152 4,0 
820 865 1.681 1.548 40,8 
6 5 8 6 0.2 

1.503 1.691 1.545 1.733 45,7 ! HM | 
373 304 849 751 19,8 
38 37 331 321 8,5 
38 34 936 768 20,3 

217 5,7 

| 1.956 2.069 WtïfltH 

De creatieve industrie kent drie componenten, waarvan kunst 
en cultureel erfgoed In Haarlem het grootst is: 1.523 banen in 
852 vestigingen. Niet veel kleiner is de creatieve zakelijke 
dienstverlening. 
Het aantal vestigingen nam in alle drie onderdelen Iets toe, 
terwijl het aantal banen juist daalde. Vestigingen worden 
gemiddeld dus kleiner. Dat komt mede door de toename van 
het aantal zzp-ers. Zo groeide In Haarlem het aantal creatieve 
vestigingen met 1 arbeidsplaats van 1.503 naar 1.691. 
In de creatieve zakelijke dienstverlening zakte het aantal 
banen minder sterk dan in de onderdelen kunst en cultureel 
erfgoed en media en entertainment. 
6% van de Haarlemmers werkt in de kunstsector of volgt een 
studie in deze richting. Een iets kleiner aandeel dan 
gemiddeld over de hele Metropoolregio Amsterdam (8%). Dat 
blijkt uit het Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam uit 
december 2014. 

Bron: USA 
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Creatieve industrie, aantal banen, 2013 

Groningen 

Nijmegen 

Den Bosch 

Amersfoor t 

Haarlem telt relatief veel werk in de creatieve industrie. Met 
3.790 banen moet Haarlem van elf vergelijkbare gemeenten 
alleen Groningen en Arnhem laten voorgaan. 
Haarlem stond In 2012 nog op de 4 e plaats, maar verdrong 
Nijmegen uit de top-3. 

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 

Bron; USA 
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B a n e n in c r e a t i e v e industr ie , 2013 

gemeente 

Amersfoort 
Arnhem 
Breda 
Den Bosch 
Dordrecht 
Enschede 
Groningen 
Haarlem 
Leiden 
Maastricht 
Nijmegen 
Zwolle 

banen verandering 
tov2012 in 

3.352 
4.298 -2,1 
3.311 4,4 
3.449 0,2 
1.286 ^B4.6 
2.096 -5,5 
5.632 
3.790 -5,5 
1.644 
2.544 9,5 
3.464 
1.973 0,3 

creatieve banen 
als % totaal banen 

4,3 
3,3 
3,7 

2,7 

5,8 

3,6 

2,2 

De recessie waarin Nederland verkeert, raakt ook de 
creatieve Industrie. In Haarlem daalde het aantal banen In 
deze sector met 5,5% van 4.009 in 2012 naar 3.790 in 2013. 

In de meeste vergelijkbare gemeenten deed zich eveneens 
een daling voor, maar de teruggang In Haarlem Is relatief 
scherp. 

Van alle banen In Haarlem zit 5,8% in de creatieve industrie. 
Dat is een groter aandeel dan In de elf 
vergelijkingsgemeenten. Met een aandeel van 4,3% delen 
Arnhem en Groningen plaats twee. 

Ook In 2012 kende Haarlem een naar verhouding grotere 
creatieve sector dan de andere elf gemeenten. 

Bron; LISA 
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Haarlem 
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Aan ta l b e z o e k e r s p e r g e m e e n t e , 2012-2013 

1.420.0 

1.411.000 

1.388.000 

1.356.000 

1.220.000 
1.369.000 

• • • • • 0 7 . 0 0 0 
1.249.000 

1.082.000 
1.143.000 

mÊmmÊÊÊÊÊÊÊBrnrnm 
1.152.000 

881.000 
879.000 
656.000 

752.000 
627.000 

659.000 

CULTUREEL TOERISME 

Amersfoort 

HAARLEM 

Dordrect 

1.000.000 1.500.000 2.000.000 
2013 2012 

Het binnenlands toerisme naar Haarlem liep in 2013 opnieuw 
terug. Iets meer dan 1 miljoen Nederlandse toeristen maakten 
een uitstapje naar de Spaarnestad, zo'n 95.000 minder dan 
een jaar eerder. 

In deze teruggang staat Haarlem niet alleen. Van 10 
vergelijkbare gemeenten noteerde alleen Lelden een 
minimale stijging, de overige negen kregen minder 
binnenlandse toeristische bezoekers binnen de poorten. 

In het klassement van elf vergelijkbare gemeenten zakt 
Haarlem naar de achtste plaats. Amersfoort ging de 
Spaarnestad voorbij. 

Haarlem kampte ook In 2011 en 2012 met een daling. Gevoed 
door de recessie overkwam dat ook de andere gemeenten. In 
2012 bijvoorbeeld alle tien. 

Bron: Toeristisch bezoek aan steden -2013, NBTC-NIPO Research 

45 i Vorige Inhoudsopgave Volgende • 



Aantal b e z o e k e n per g e m e e n t e , 2013 

Groningen 

Arnhem 

Oen Bosch 

Maastricht 

HAARLEM 

Amersfoort 

Enschede 

Dordrech 

3.312.000 

.247.000 

171.000 

D00 

1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 

Het aantal toeristische bezoeken aan Haarlem komt in 2013 
uit op ruim 2,3 miljoen; zo'n 260.000 minder dan een jaar 
eerder. De gemiddelde bezoeker ging 2,2 keer naar Haarlem. 

Wat het aantal bezoeken betreft, bezet Haarlem de T plaats, 
dus één plaats hoger dan bij het aantal bezoekers. 

Niet Den Bosch maar Groningen voert het klassement nu aan. 
Debet hieraan is de hogere bezoekfrequentie. 

Amersfoort zag als enige gemeente het aantal bezoeken 
toenemen, de andere tien kregen te maken met een daling. 

Bron: Toeristisch bezoek aan steden, NBTC-NIPO Research 
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O n d e r n o m e n act iv i te i ten door Nl- b e z o e k e r s v a n Haar lem in %, 2013 
Voornaamste trekpleister van Haarlem vormt het rijk 
gevarieerde winkelaanbod, Tijdens bijna zes van de tien 
bezoeken aan Haarlem staat shoppen op het programma. 
Niet alleen In Haarlem, maar ook bij het totaal van de 32 
gemeenten uit het onderzoek 'Toeristisch bezoek aan steden' 
vormt winkelen het veruit populairste bezoekmotlef. 

Lunchen en dineren in een restaurant en een terrasje pikken 
nemen zowel in Haarlem als bij het totaal de tweede en derde 
plaats in. 

Met het percentage museumbezoekers staat Haarlem op de 
4 e plaats op de ranglijst van de 32 deelnemende gemeenten. 
Zo'n 13% maakte in Haarlem een stadswandeling, een kleiner 
aandeel dan In 2012 (18%). 

Bron: Toeristisch bezoek aan steden -2013, NBTC-NIPO Research 
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Bestedingen van Haarlemmers aan culturele activiteiten 
(2014, per ondernomen activiteit in ) 

Orgelconcerten 
Muzie ktheater 
Popmuziek en jazz 
Cabaret 
Klassieke muziek 
Circus 
Culturele festivals 
Baliet, dans 
Toneel 
Film 
Amateurkunst 
Eigentijdse kunst 
Musea 
Architectuur en monumenten 

Totaal 

entree consump
tie tijdens 

overig 
tijdens 

vervoer consump
tie voor 

consump
tie na 

88,52 40,37 5,33 2,85 4,59 14,44 20,94 
55,16 29,18 13,74 1,03 2,39 5,84 2,98 
53,91 16,61 18,88 1,86 1,07 8,02 7,47 
51,58 28,14 5,98 0,88 1,14 9,50 5,94 
49,08 27,80 5,92 2,03 1,13 6,22 5,98 
48,58 21,74 11,00 1,40 8,19 3,23 3,02 
45,98 7,04 23,07 1,31 1,88 6,57 6,11 
45,77 27,72 5,15 0,68 3,27 6,79 2,16 
43,63 24,99 6,71 0,86 1,18 5,47 4,42 
35,74 13,81 7,69 0,68 1,58 5,83 6,15 
32,35 17,37 4,82 1,39 1,52 4,43 2,82 
32,15 11,07 11,21 0,76 1,34 4,97 2,80 
32,00 11,70 6,48 2,28 2,07 3,85 5,62 
23,36 7,11 7,18 0,64 2,43 2,47 3,53 

42,08 1 16,68 10,52 1,27 1,72 6,08 5,81 

Bron; Omnibusonderzoek gemeente Haarlem, 2014 

BESTEDINGEN BIJ 
CULTUURBEZOEK 

• Haarlemmers gaven in de periode november 2013-oktober 
2014 gemiddeld €42,08 uit als zij In eigen stad een culturele 
activiteit bezochten. Hiervan besteedden zij €28,47, of anders 
gezegd 68% bij de culturele instelling zelf en €13,61, dus 
32%, elders in de stad. 

• Hoogste uitgavenpost binnen de culturele instelling zelf vormt 
de entree. Deze bedroeg gemiddeld €16,68. Eten en drinken 
kostten gemiddeld €10,52, terwijl uitgaven als garderobe, 
programma en tollet op €1,27 uitkwamen. 

• Bulten de culturele Instelling besteedden Haarlemmers bijna 
net zoveel geld aan consumpties voor als na het 
cultuurbezoek, zo rond €6 gemiddeld. 

• Kanttekening bij de cijfers is dat zij Indicaties vormen. 
Deelnemers aan de Omnibusenquête baseerden hun raming 
op de activiteit die zij het laatst hebben bezocht. Zij moeten 
daan/oor soms ver terug rekenen. Verder bestaat de indruk 
dat zij soms uitgaven hebben meegerekend die zij voor 
andere personen hebben gedaan. 

• Ook Is het aantal waarnemingen bij sommige activiteiten zeer 
laag, vooral bij de orgelconcerten (6), circus (7) en eigentijdse 
kunst (10). 

• Mede hierdoor vormen orgelconcerten een uitschieter naar 
boven. Als we deze activiteit bulten beschouwing laten, 
komen de uitgaven bij liefhebbers van muziektheater met 
€55,16 het hoogst uit en bij architectuur en monumenten met 
€23,36 het laagst. 

• Enkele deelnemers aan het Omnibusonderzoek vulden zeer 
extreme bestedingen in. Totaalbedragen van €350 of meer 
zijn buiten de berekening gelaten. 
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Bestedingen van Haarlemmers aan culturele activiteiten (2010 en 2014, per ondernomen 
activiteit in euro's) 

Orgelconcerten 
Muziektheater 
Popmuziek en Jazz 
Cabaret 
Klassieke muziek 
Circus 
Culturele festivals 
Ballet 
Toneel 
Film 
Uitvoeringen van amateurkoren 
Eigentijdse kunst en initiatieven 
Musea 
Architectuur en monumenten 

2014 2014 2014 2010 
Gemiddeld in € Uitg bij bezoek % Uitg gel ieerd % Gemiddeld In € 

88,5 | H 
55,2 80 20 46,9 

ma 53,9 69 31 48,4 
51,6 68 32 42,8 

tm 
48,6 70 30 58,1 

mm 45,8 73 27 30,5 

35,7 62 38 34,1 
32,4 
32,1 72 28 33,3 

32,0 fli 
23,4 64 36 30,6 

Bron; Omnibusonderzoek gemeente Haarlem, 2010 en 2014 

Haarlemmers besteedden bij een doorsnee cultuurbezoek in 
eigen stad gemiddeld iets meer dan €42 en daarmee 7% 
meer dan in 2010 toen de teller op €39,40 bleef staan. 

Anno 2014 vond 68% van de uitgaven binnen de culturele 
instellingen zelf plaats en 32% daarbuiten, vooral in de 
horeca. De verhouding 68:32 is gelijk aan die in 2010. 

Vooral bezoekers van muziektheater en toneel tellen een 
relatief groot deel van hun uitgaven binnen het theater neer: 
80% en 75%. Het aandeel van de gelieerde uitgaven in 
horeca en aan vervoer is het grootst onder liefhebbers van 
film, musea en architectuur. 

Haarlemmers van 15 jaar en ouder gaven in de twaalf 
maanden voorafgaande aan het Omnibusonderzoek 2014 met 
elkaar €37,5 miljoen uit tijdens hun cultuurbezoek In de stad. 
Hiervan telden zij €25,4 miljoen bij de instellingen zelf neer en 
€12,1 miljoen In de horeca en aan vervoer. 

Berekening van deze bedragen gebeurde op basis van de 
volgende factoren: 

o de gemiddelde uitgaven per activiteit per bezoeker 
(ook uitgesplitst In uitgaven binnen Instelling en 
gelieerde uitgaven); 

o de deelname: het percentage Haarlemmers van 15 
jaar en ouder dat de activiteit de afgelopen 12 
maanden heeft bezocht; 

o het aantal Haarlemmers van 15 jaar en ouder per 1 
januari 2014 128.749 personen; 

o de gemiddelde bezoekfrequentie van de drie meest 
bezochte activiteiten. Hiervan hebben we vervolgens 
de helft genomen omdat het de frequentie van de 
meest bezochte activiteiten betrof. 

In 2010 kwam de raming van de totale bestedingen op €33 
miljoen uit. Tussen 2010 en 2014 deed zich een stijging voor 
van 12%. 

49 i Vorige Inhoudsopgave Volgende • 


