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Toespraak door Dirk De fauw, burgemeester

Dames en heren, 

Januari is traditioneel de tijd van balansen opmaken. Dat we dat ook doen voor Musea Brugge is niet meer dan evident. Onze Musea vormen een 
cruciaal deel van het cultuurhistorische erfgoed van onze stad én ze spelen een belangrijke rol binnen ons cultuur-toeristische verhaal. We willen dat de 
mensen de stad komen bezoeken en zien waar Brugge voor staat. Daarin hebben de musea een zeer belangrijke rol te spelen. Van meer dan acht 
miljoen bezoekers per jaar hebben één tiende ervan onze musea bezocht. Onze musea bepalen mee de toekomst en het imago van Brugge. De vaste 
collecties zijn wereldberoemd, maar ook de tijdelijke tentoonstellingen lokken jaarlijks heel wat bezoekers. 

Onze musea zijn sterkhouders, vandaar ook – en dat is niet nieuw – onze investeringen in de toekomst. Binnen Musea Brugge staan enkele heel 
belangrijke projecten op stapel die de positie van Brugge op de nationale en internationale culturele kaart zullen bestendigen en versterken. Met de 
bouw van een nieuwe Expohal hebben wij als Stadsbestuur een duidelijk engagement uitgesproken om de Musea verder te doen groeien en ook de 
realisatie van een nieuw Erfgoeddepot kadert binnen die visie.  

We blijven – letterlijk en figuurlijk - bouwen aan Musea Brugge en we mogen zeggen dat onze investeringen lonen. De bezoekersbalans voor Musea 
Brugge voor 2019 is zonder twijfel positief. Het aantal bezoekers gaat, in vergelijk met vorige jaren, in een mooie stijgende lijn. We konden dit jaar exact 
882.329 bezoekers noteren. Dat zijn er 34.301 meer dan vorig jaar. Ik maak ook de vergelijking met 2016. Toen telden onze Musea bijna 800.000 
bezoekers. In 2019 zijn dat er dus een goede 82.000 meer. 

Dames en heren, U krijgt straks alle cijfers in detail, maar als burgemeester van de stad geef ik ook graag mee dat onze eigen stadsgenoten de Musea 
een warm hart toedragen. We konden het afgelopen jaar een kleine een grote 48.000 Bruggelingen verwelkomen op één van onze locaties. Ik geef in dat 
verband graag mee dat we er blijven in slagen om de Musea gratis te houden voor Bruggelingen. Bij deze dus een warme uitnodiging om nog beter te 
doen in 2020. Alle Bruggelingen, van harte welkom! 

Ik geef nu graag het woord aan Nico Blontrock, schepen van Cultuur. 

Dirk De fauw, Burgemeester van Brugge 



Toespraak door Nico Blontrock, schepen van cultuur

Dames en heren, 

Als schepen van cultuur kan ik de burgemeester alleen maar bijtreden als het gaat over het belang van Musea Brugge voor onze stad. Als het om de 
jaarbalans gaat, dan blik ook ik tevreden terug op 2019. Er waren heel wat mooie momenten. Het meest memorabel was ongetwijfeld het goed 
gevulde openingsweekend van het vernieuwde Gruuthusemuseum. Dat de vele inspanningen en investeringen voor het vernieuwde museum lonen, 
daar zijn de bezoekerscijfers alvast een mooi bewijs van. We kunnen voor het Gruuthusemuseum rekenen op 67.490 bezoekers tot nu toe. Een 
uiteraard niet geheel onverwacht succes, want voor de preview in februari 2018, toen het museum nog in volle opbouw was, konden we al rekenen op 
5000 bezoekers. Het project was groots, er werd in binnen- en buitenland over gepraat en geschreven. Het gebeurt niet zo vaak dat een museum op 
zo’n grondige manier wordt aangepakt. Gruuthuse was en is nog steeds ‘the talk of the town’ en niet alleen in Brugge. Daar heeft ook onze 
uitgebreide communicatie- en marketingcampagne uiteraard toe bijgedragen. 

Op het moment van de opening van Gruuthuse werd ook onze nieuwe website gelanceerd. Ondertussen hadden we al iets meer dan 100.000 unieke 
bezoekers en iets meer dan een half miljoen paginaweergaven. Tenslotte behaalden we ook mooie cijfers voor onze tijdelijke expo’s in 2019. Koploper 
was de expo rond de Spaanse Barok. Die telde iets meer dan 60.000 bezoekers. 

Dat we op heel wat publieke belangstelling kunnen rekenen, wil ook zeggen dat we het afgelopen jaar een mooie omzet hebben kunnen realiseren. 
Ook daar gaan de grafieken in stijgende lijn in vergelijking met vorige jaren. Musea Brugge kon aan de kassa’s een omzet tellen van iets meer dan 5,5 
miljoen euro. Vorig jaar was dat een kleine 5,3 miljoen euro. Opnieuw ook een mooie stijging en allerminst onbelangrijk. Musea zijn in eerste instantie 
wetenschappelijke instellingen, maar we moeten uiteraard een goed evenwicht vinden met meer commerciële uitdagingen. Musea Brugge als 
hedendaags bedrijf en internationale wetenschappelijke instelling, die combinatie moeten we maken. Een blijvende, maar mooie uitdaging voor de 
toekomst. 

Ik wil hier afsluiten en geef graag het woord aan Jonathan Nowakowski die de cijfers in detail zal toelichten. 

Nico Blontrock, Schepen van Cultuur
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Toelichting bezoekcijfers 2019 door Jonathan Nowakowski, zakelijk directeur Musea Brugge

Bezoekcijfers per locatie

Totaal: 882.329 = 4,4% extra  848.028 in 2018 

TOP 4 in 2019

1. BELFORT 240.852

2. OLV-KERK 195.253

3. GROENINGEMUSEUM 113.618

4. ST-JANSHOSPITAAL 84.406



Bezoek per nationaliteit
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Gruuthusemuseum
67.490 bezoekers sinds heropening 23 mei ‘19



Belgische bezoekers per provincie
Totaal: 138.179

BRUGGE 48.143

% BRUGGE t.o.v. 
Vlaanderen 39,01 %

% BRUGGE t.o.v. 
België 34,84 %

% BRUGGE t.o.v. 
inwoners Brugge 40,80 %
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Drukste / kalmste bezoekersdag
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2020/ Opfrissing Groeningemuseum 

Toelichting Museumplannen 2020 door Till-Holger Borchert, algemeen directeur Musea Brugge




