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WEINIG BEZOEK LOCATIES DOOR LOCKDOWS, ONLINE
BEZOEK GESTEGEN

Ook in 2021 was HUA een groot deel van het jaar gesloten
vanwege twee lockdowns, waardoor we geen bezoekers in de
Expo en Studiezaal konden ontvangen (van januari t/m juni
2021 en vanaf 19 december 2021) .  
In de tussenliggende maanden kwam het bezoek aan de
locaties slechts aarzelend op gang.  Ook was er nauwelijks
bezoek door toeristen.  Dit betekent dat we slechts 25% van
het aantal bezoekers in vergelijking met de periode vóór
Corona mochten verwelkomen. 

Positief was het gebruik van de online collectie.  Hier was een
spectaculaire stijging van het gebruik te zien,  van maar liefst
20%.

Met de afschaling van de lockdown in 2022 en de start van
het jubileumjaar Utrecht 900, verwachten we een terugkeer
van onze fysieke bezoekers.       

> Bezoekers tentoonstellingen en educatie Expo: 6.750  
> Bezoekers studiezaal :  1 .403
> Aantal gebruikers website:  883.308

6.750
Bezoekers Expo

1.403
Bezoekers studiezaal



57%
stock maturity

38%

Evenementen
Vanwege de Coronabeperkingen konden we in 2021 nauweli jks
evenementen in de Expo organiseren.  Een aantal  activiteiten ging
gelukkig wel door op 1 ,5 meter:  het off iciële aftel len naar 900 jaar
Utrecht en programma's op Open Monumentendag,  het Uitfeest,  Sint
Maarten en  de Nacht van de Utrechtse geschiedenis.  

Studiezaal
De studiezaal  was een deel van het jaar gesloten en het bezoek daalde
hierdoor in totaal  met 37%. Na de heropening was de bezetting wel
hoog: ruim 80% van de ti jdslots werd gereserveerd.  

Grote stijging online bezoek
In 2021 investeerden we veel  in online:  extra digital isering,  chatten,
kortere leverti jden voor scans,  nieuwe l ivestreams, infofi lmpjes met
medewerkers en het uploaden van grote hoeveelheden Open Data naar
platforms als Wikipedia,  het Netwerk Oorlogsbronnen en Europeana.  
Het bereik van onze digitale collectie steeg dan ook weer f l ink.  Al leen
al  op www.hetutrechtsarchief .nl  steeg het aantal  gebruikers met ruim
20% naar meer dan 800.000.

In totaal  werden onze scans ruim 24 mil joen keer geraadpleegd door
(inter)nationale gebruikers via onze eigen systemen. Eveneens een
sti jging van bi jna 20%. Hier komt nog het gebruik via externe
platforms bi j ,  door de uit levering van Open Data-sets.      
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Top 3,  meest bezochte collecties:
 

1 .
2 .
3.

Social  media van HUA
Ook in 2021 werkten we aan de ontwikkeling van onze social  media.
Zo zien onze volgers de mooiste en interessantste beelden uit  onze
collectie op Instagram en delen we het laatste nieuws over onze
organisatie op Linkedin.  

- Instagram:     8 .000 volgers  
-  Facebook:      10.000 volgers
- Twitter:          4 .000  volgers
- Linkedin:        1 .700 volgers  
-  Nieuwsbrief :   5 .000 abonnees


