
 

 

Bezoekcijfers Q1 en Q2 (januari t/m juni) 2020 

 

Het Utrechts Archief heeft de vaste doelstelling het bezoek aan het brede programma voor 

cultuureducatie (scholen, tentoonstellingen, activiteiten) met jaarlijks 5% te laten stijgen. Het jaar 

2020 begon voorspoedig, met zo’n 5.000 bezoekers in de maanden januari en februari. Vanwege 

de uitbraak van de Coronapandemie waren onze locaties vanaf maart enkele maanden gesloten en 

daarna beperkt toegankelijk, waardoor de bezoekersaantallen fors lager zijn dan gebruikelijk. Een 

deel ervan is gecompenseerd door toegenomen online gebruik.     

 

Sluiting door Corona 

Op 12 maart 2020 moest de Expo op de Hamburgerstraat vanwege de maatregelen tegen de 

verspreiding van Covid-19 gesloten worden. Dit betekende ook dat de voorgenomen 

publiekspresentatie op 18 maart van de steunbetuigingen m.b.t. de Utrechtse tramaanslag, 

samengesteld door ‘gastconservator’ Jan van Zanen, geen doorgang kon vinden. Enkele dagen later 

werd ook de studiezaal van HUA op de Alexander Numankade voor publiek gesloten.  

 

 

Heropening 

Vanaf 1 juni mochten de Expo en Studiezaal onder voorwaarden weer open voor een beperkt aantal 

bezoekers. Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, proberen we onze 

studiezaalbezoekers nog steeds zoveel mogelijk van dienst te zijn via onze online kanalen.  

In de studiezaal kunnen we vanwege de 1,5 meter-maatregelen per dag 25 bezoekers ontvangen. Dit 

doen we nu 2 dagen en 1 avond per week, wat een gemiddelde bezetting van 84% van de plekken 

oplevert. Om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn, verruimden we de contacttijden van onze 

online dienstverlening zoals de chat. Op deze manier helpen we dagelijks nog eens gemiddeld 20 

gebruikers persoonlijk bij het zoeken naar online informatie uit de archieven. De Coronacrisis heeft 

hiermee geleid tot een toegenomen gebruik van de digitale collectie en een verminderd gebruik van 

de papier collectie, iets wat in lijn is met de beleidsontwikkeling en wordt voortgezet in de komende 

beleidsperiode.  

Het bezoek aan de Expo blijft ver achter bij de gebruikelijke aantallen. In de eerste maand na de 

heropening ontvingen we 184 bezoekers in de Expo, nog geen 10% van het gemiddelde bezoek. In 

juli steeg dit aantal naar 520 bezoekers, nog steeds een fractie van de reguliere aantallen. HUA volgt 

hiermee de trend van een scherpe daling van het aantal fysieke bezoekers die ook te zien is bij 

andere erfgoedinstellingen. Verdere ontwikkelingen hangen grotendeels samen met de verspreiding 

van het Coronavirus.    

 

Websitegebruik gestegen  

Om ervoor te zorgen dat we onze gebruikers, onderzoekers en bezoekers digitale alternatieven 

konden bieden, investeerden we in online diensten, in instructiefilmpjes en in educatieve content. Zo 

boden we het filmprogramma van specialist Lloyd Davies dit jaar niet online aan, maar via social 

media, waren de voorstellingen van toneelgroep Aluin via de website te bekijken en publiceerden we 

instructiefilmpjes over het zoeken in de collectie, zoals de serie Het archief in jouw woonkamer  

https://hetutrechtsarchief.nl/over-ons/nieuws/548-speuren-in-het-online-archief-2 

 

https://hetutrechtsarchief.nl/over-ons/nieuws/548-speuren-in-het-online-archief-2


 

 

In vergelijking met de eerste 6 maanden van 2019 nam het websitegebruik met meer dan 20% toe 

naar 3.266.288 bekeken pagina’s (exclusief aantal opgevraagde archiefscans).  

 

Bezoek website - januari t/m juni 2019 
 

Bezoek website - januari t/m juni 2020 
 

Online gebruikers: 176,955 
 

Online gebruikers: 214,122 
 

Bekeken pagina’s website: 2,966,502 
 

Bekeken pagina’s website: 3,266,288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


