
BEZOEKERS

In 2018 werd het Zeeuws maritiem muZEEum bezocht 
door 33.896 bezoekers. Mede door een heel zonnige 
lange zomer was dat minder dan het recordaantal 
bezoekers in 2017 (35.314). Positief was de stijging van het 
aantal jonge bezoekers met plus 7%. Ook wisten meer 
bezoekers uit Vlaanderen en Duitsland het muZEEum 
te vinden. Het aantal lokale en regionale bezoekers 
bleef achter.
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Voor het Zeeuws maritiem muZEEum was 2018 een goed jaar. Dankzij nieuwe afspraken met 
de gemeente, ziet het muZEEum de toekomst weer met vertrouwen tegemoet. Voorbereidingen 
voor de vernieuwing van de gehele presentatie zijn in volle gang. Het muZEEum was het afge-
lopen jaar met opvallende activiteiten veel in het nieuws. Voor het derde jaar op rij steeg het 
bezoek van schoolkinderen aan het muZEEum. 

OPNIEUW
ANWB leukste Uitje

In concurrentie met de vele attracties in Zeeland, werd 
het muZEEum werd in 2018 opnieuw verkozen tot leukste 
Uitje van Zeeland. De waarderingen op social media 
platforms zoals Tripadvisor en Google stegen opnieuw.

Positief was de stijging van het 
aantal jonge bezoekers met plus 7%.

ACTIES

  In 2018 deed het muZEEum mee met de museum-
bezoekacties van supermarktketens Lidl en 
Albert Heijn. 

  Tijdens de Havendag in Vlissingen hebben medewerkers 
van het muZEEum bonnen met 50% korting
uitgedeeld voor de Dert-tentoonstelling.

  Met een mini-expo op locatie (Ter Reede en het 
gemeentehuis van Vlissingen) werd ook 50% korting 
aangeboden voor de Dert-tentoonstelling.

MEDIA

  De verkiezing tot Leukste Uitje van Zeeland hee�  
breeduit in de pers gestaan, net als de digitalisering 
van de collectie

  De komst van Jort Kelder naar het symposium ‘Met 
de kennis van nu’ zorgde voor veel media-aandacht

  Verder aandacht voor de Kinderkunstweek, het 
symposium zelf en de komst van ConcertenVlissingen 
naar de Pakhuizen in het muZEEum.

  Op Facebook hee�  het muZEEum iets meer dan 
duizend volgers, Instagram neemt een steeds belang-
rijkers plaats in. Uit analyses blijkt dat een groeiend 
aantal mensen de website bezoekt met een smart-
phone. De website werd 69.822 keer bezocht, 
34% gestuurd door AdWords van Google. Het Zeeuws 
maritiem muZEEum is met 1177 zoekwoorden te 
vinden op Google en via 716 tekstadvertenties. 
INTK, het bureau dat voor het muZEEum de AdWords 
beheert, hee�  met de Duitse campagne 70% van het 
bezoek aan de Duitstalige pagina gegenereerd.

ZEEUWS MARITIEM MUZEEUM

Het Zeeuws maritiem muZEEum is sinds 2002 gevestigd 
aan de Nieuwendijk in Vlissingen. Het hart van het 
muZEEum is het 17e-eeuwse stadspaleis van de 
koopmans- en redersfamilie Lampsins, met daaraan 
verbonden de Pakhuizen, het nieuwbouw-entreegebouw 
en de binnentuin. Daarnaast beheert het muZEEum twee 
locaties in de binnenstad: De Kazematten en de Oranje-
molen. Het totale tentoonstellings-oppervlak van het 
muZEEum bedraagt ruim 1.500 vierkante meter. Het 
muZEEum beheert met bijna 20.000 voorwerpen voor 
Zeeuwse begrippen een relatief grote collectie. De 
collectie is voornamelijk historisch en maritiem van aard. 
De collectie is digitaal ontsloten via collectienederland.nl 
en maritiemdigitaal.nl. Het muZEEum is lid van het 
Maritiem Portal van Nederland.

Het muZEEum hee�  een professionele staf van 7 mede-
werkers (5,4 FTE) en werkt met 76 vrijwilligers. Het 
muZEEum valt onder de Stichting Maritiem Museum 
Zeeland. De stichting volgt de richtlijnen van de Governance 
Code Cultuur. Bestuursleden verrichten de werkzaamheden 
onbezoldigd. De stichting hee�  de ANBI-status en is een 
geregistreerd museum.
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EXPOSITIES

Met een fraaie expositie en verschillende activiteiten werd 
in 2018 herdacht dat de - loods en mensenredder - Frans 
Naerebout 200 jaar geleden overleed. Onderdeel van 
deze expositie was een actuele kijk op het loods- en 
reddingswezen, opgezet in samenwerking met het Loods-
wezen Scheldemond en de Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij. De expositie Bezetting Verbeeld, 
de Tweede Wereldoorlog door de ogen van Cees van der 
Burght en de foto-expositie ‘De Schelde door de ogen 
van Dert’ werden wegens succes verlengd.

Collectie Nederland

In 2018 werd de collectie van het Zeeuws maritiem 
muZEEum toegevoegd aan het digitale platform 
Collectie Nederland. Aan de hand van een nieuw 
collectieplan, is in het afgelopen jaar in hoog tempo de 
gemeentelijke collectie opnieuw geïnventariseerd en 
gefotografeerd. Dit project wordt in 2019 voortgezet. Ook 
is in het afgelopen jaar op verzoek van de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed een nieuwe inventarisatie gemaakt van 
de objecten afkomstig uit het VOC-schip Rooswijk.

ACTIVITEITEN

  In de vakantiemaanden verzorgde het muZEEum in 
opdracht van North Sea Port  havenrondvaarten in 
de Vlissingse havens. 

  Op de geboortedag van Michiel de Ruyter organiseerde 
het muZEEum - onder leiding van Jort Kelder - het 
symposium ‘Met de kennis van nu’. Met topsprekers 
over gevoelige historische onderwerpen als zeehelden, 
de slavenhandel en VOC-tijd.

  In samenwerking met de Museumvereniging deed het 
muZEEum - als eerste in Zeeland - mee met Museum-
match, een initiatief om met een ‘maatje’ een museum 
te bezoeken.

  In 2018 is het muZEEum in samenwerking met 
ConcertenVlissingen gestart met een 2 maandelijkse 
serie klassieke concerten in de Pakhuizen.

  Tijdens de Michieldag op 24 maart konden bezoekers 
gratis op de ko� ie bij Michiel en Anna.
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Nieuw in 2018: Audiotour Frans

EDUCATIE

  Het aantal abonnees breidt zich uit: van twee 
scholen in 2017 (een basisschool en een middelbare 
school) naar vijf scholen in 2018 (vier basisscholen 
en een middelbare school).

  Het aantal schoolkinderen dat het muZEEum in 2018 
steeg met ruim 10% tot 2.360 in 2018.

  Het muZEEum participeerde in de KinderKunst-
Week. Het thema was Dieren in de kunst. In samen-
werking met kunstenaarscollectief VirusGrafiek hee�  
het educatieteam een boeiende rondleiding en leuke 
activiteit vormgegeven. De Beestenbingo uit de 
KinderKunstWeek is ook daarna nog veel gebruikt.

Samenwerkingsverbanden

Er is in 2018 met de volgende partners 
samengewerkt: de Museumvereniging, 
VirusGrafiek, Stichting Cultureel Erfgoed, 
het Loodswezen regio Scheldemond, 
de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.
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Medewerkers

Het muZEEum kampt met een steeds nijpender 
tekort aan vrijwilligers, waardoor De Kazematten 
een aantal dagen later is geopend, of zelfs een dag 
dicht bleef.

AANWINSTEN EN BRUIKLENEN 

Het muZEEum hee�  geen objecten aangenomen en 
ook geen objecten aangekocht. Het muZEEum hee�  
Spaanse matten (munten) uitgeleend voor de 
nieuwe presentatie van het Industriemuseum in 
Gent en de scheepsmodellen van Han Reijnhout aan 
het Oosterscheldemuseum in Yerseke.

SPONSORS, PARTNERS EN GIFTEN 

 In 2018 sloot het muZEEum meerjarige sponsor-
contracten met scheepsbouwer Damen/Amels en 
windparkbouwer Ørsted en nieuwe partners Acinda 
en Jan Pouwelse.

 Ook mocht het muZEEum in 2018 weer verschillende 
particuliere gi� en ontvangen. Speciale vermelding 
is een particuliere gi�  die het gratis aanbieden van de 
meertalige audiotour mogelijk maakt.

Het aantal schoolkinderen dat het 
muZEEum in 2018 steeg met ruim 10% 
tot 2.360 in 2018.


