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Toekomst van De Cultuurbus

De Cultuurbus rijdt sinds 2019 door Zeeland. 
Inmiddels is gebleken dat dit een heel populaire 
en noodzakelijke dienst voor het Zeeuwse 
onderwijs is. Dat merken we aan de grote 
hoeveelheid aanvragen en de reacties die we 
krijgen vanuit onderwijs en cultuurveld.

De huidige regeling, die door Cultuurkwadraat 
wordt uitgevoerd namens de Provincie Zeeland, 
eindigt in juli 2023. Natuurlijk wil 
Cultuurkwadraat dat De Cultuurbus ook in de 
komende jaren blijft rijden. En dat wil de 
Provincie Zeeland ook. Zo zorgen we ervoor 
dat kunst, cultuur en erfgoed voor alle kinderen 
en jongeren in de provincie bereikbaar blijft.

Daarom vindt momenteel afstemming plaats 
over voortzetting van De Cultuurbus vanaf 
september 2023 tot juli 2027. Zodra hier meer 
over bekend is (naar verwachting medio juni), 
wordt daar uiteraard over gepubliceerd.

"Dankzij de Cultuurbus krijgt 
het Zeeuws maritiem muZEEum 
veel meer schoolbezoeken 
vanuit de regio. Dit zijn veel 
kinderen die anders nooit in 
ons muZEEum komen. Zoiets 
praktisch als vervoer blijkt 
telkens toch een belangrijke 
hobbel te zijn om wel of niet 
iets cultureels te bezoeken. Met 
De Cultuurbus is dat nu 
uitstekend geregeld." 

Onno Bakker - 
directeur Zeeuws maritiem

muZEEum

1 Watersnoodmuseum
21 bezoeken

2 Terra Maris
17 bezoeken

3 Historisch Museum de Bevelanden
16 bezoeken

4 Museum Veere
9 bezoeken

5 Bevrijdingsmuseum Zeeland
8 bezoeken

Top 5 musea Disciplines  Waardering van
de Cultuurbus
door scholen:

Cultuurbus in cijfers

Busritten Leerlingen Bestemmingen

374
 ritten zijn uitgevoerd

470
ritten zijn er in totaal in 2021 aangevraagd

45
ritten zijn geannuleerd i.v.m. corona

51
ritten zijn uitgesteld

12.808
leerlingen zijn met de Cultuurbus op pad geweest

248
leerlingen uit het voortgezet onderwĳs

(5 ritten)

12.560
leerlingen uit het primair onderwĳs

(369 ritten)

60
unieke bestemmingen zijn bezocht met de Cultuurbus

54
bestemmingen bevinden zich in Zeeland

6
bestemmingen bevinden zich buiten Zeeland

literatuur

0,8%
beeldend 

3,8%

erfgoed

32,6%
theater

11%
fi lm

42,2%

multidisciplinair muziek

1,6% 3,5%

natuur

4,5%

Formulier:   7,9

Informatie:   8,5

Service:    8,4

Busrit:    8,8

Gemiddelde
waardering
totaal: 

“De kinderen waren heel 
enthousiast. Omdat we De 
Cultuurbus aan kunnen vragen, 
kunnen we vaker culturele 
bestemmingen bezoeken.”

Lydia Koeman - 
leerkracht Basisschool 

Don Bosco ʻs-Heerenhoek

1 De Halle Axel
44 bezoeken

2 Podium ʻt Beest
33 bezoeken

3 Filmtheater FiZi
25 bezoeken

4 Cinema Middelburg
24 bezoeken

5 Watersnoodmuseum
21 bezoeken

Top 5 bestemmingen

Gemiddelde
waardering
educatieve
programmaʼs:
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