Erfgoed in de provincie Gelderland
grote monumenten gemeentetest dec. 2013
Sterrenclassificatie monumentenbeleid
van 56 gemeenten in Gelderland
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Stimuleren onder andere het
onderbrengen van (semi-)
publieke functies in
monumentale gebouwen,
hebben een welstandsnota
en handhaven en
inspecteren tijdens en na
bouwwerkzaamheden.

rijksmonumenten in Nederland zijn door de Rijksdienst
voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten
in een openbaar register
opgenomen.

Zijn overgegaan tot onder
andere het aanwijzen en
beschermen van gemeentelijke monumenten, een
(digitaal) monumenteninformatiesysteem en definiëren
prioritaire gebieden. Dit type
beleid gaat vaak de
mogelijkheden van kleinere
gemeenten te boven.

Toerisme en erfgoed
besteding p.p. per dag in 2013

75

instellingen

Bezoekcijfers erfgoedinstellingen 2014
CODA Archief
CODA Bibliotheek
CODA Museum
Gelders Landschap en Kasteelen
Nationaal Park de Hoge Veluwe
Afrika Museum
Museum Het Valkhof
Kröller-Müller Museum
Het Nederlands Openluchtmuseum
Paleis Het Loo

4.902
571.252
65.764
143.598
581.876
61.032
92.548
325.713
548.036
385.197

Hebben een totaalbeleid.
Naast genoemde
rijksmonumenten
elementen bevat dit
fungeren als woning. onder andere het
verfijnen van de
beschermingssystematiek,
het hanteren van het
staan in
ruimtelijk ordeningsinstrumentarium en het
Gelderland.
samenwerken met private
beheer- en onderhoudsorganisaties.

2.772

32% meer dan

In 2012/2013
zijn door Nederlanders zo’n
162 miljoen uitstapjes van
2 uur of langer ondernomen
in Gelderland.

786.000

6,9%

uitstapjes

Toerisme en erfgoed 2014

29%

regio Arnhem/Nijmegen

1985 en 2007

reguliere
vakantie

In 2011 lag het aantal culturele uitstapjes
nog op 11,3 miljoen. De stijging van 20%
is voor ongeveer de
helft toe te wijzen aan toegenomen
museumbezoek.

8,6%

De prijs van woningen met een
monumentenstatus is volgens de
schattingsresultaten sinds 1985
gemiddeld met 8,6% per jaar
gestegen. Voor woningen
zonder een monumentenstatus Verschil waardestijging
monument en
geldt een stijging van slechts
niet-monument
6,9%.
tussen

cultuur
vakantie

13,8 miljoen daarvan waren
culturele uitstapjes naar
bijvoorbeeld de bioscoop,
concerten, evenementen en
erfgoedinstellingen. Museumbezoek
was de meest uitgevoerde culturele
activiteit in Gelderland met bijna 2,6 miljoen
uitstapjes. Monumenten en
bezienswaardigheden zijn goed voor
786.000 uitstapjes.

Prijsontwikkeling
monumentenwoningen (rapport uit 2009)
De prijs van monumentenwoningen lag in 2007 492,5% boven de
prijs van monumentenwoningen
in 1985. Voor woningen zonder
monumentenstatus was dit
verschil 327,8%.

€ 27,41

3.827.174
bezoekers
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37.830

€ 36,11

25 Musea en bezienswaardigheden
(>10.000 bezoekers per jaar) trokken
gezamenlijk bijna 1,8 miljoen bezoekers
(4%). Totaal hebben ruim 44 miljoen
dagbezoeken plaatsgevonden.
De economische betekenis van dit dagtoerisme voor musea en bezienswaardigheden:€ 35,6 miljoen aan bestedingen, 380 FTE aan werkgelegenheid.

Dagtoeristisch bezoek nam tussen
2011-2014 voor attracties, evenementen en horeca gemiddeld 10% af.
Het dagbezoek voor musea en
bezienswaardigheden steeg echter
met 11%. Dit betekende voor deze
categorie een groei van 5% in de
toeristisch-recreatieve bestedingen.

monumenten en
bezienswaardigheden

2009 - 2013
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