
   

   

    

Chocolademuseum Chocolate Nation best bezochte 
museum in Antwerpen 
  

Antwerpen september 2022 – Chocolate Nation wist deze zomer de meeste 

bezoekers te trekken in Antwerpen. Met bijna 32.500 bezoekers staat het 

chocolademuseum deze zomer op nummer 1 van best bezochte musea in Antwerpen 

en heeft het museum zich in korte tijd tot een trekker voor de stad ontwikkeld. “Een 

aanzienlijk deel van de bezoekers komt speciaal naar Antwerpen om ons 

chocolademuseum te bezoeken,” aldus Managing Partner van Chocolate Nation 

Mickelle Haest. 

   

Chocolate Nation deze zomer op nummer 1 van best bezochte musea 

De stad Antwerpen maakte vorige week de bezoekersaantallen bekend van hun 

stedelijke musea en die maken duidelijk dat Chocolate Nation deze zomer de nummer 

1 is. In totaal hadden alle stedelijke musea deze zomer samen 97.724 bezoekers. Het 

Rubenshuis had met 30% daarvan (29.317 bezoekers) de meeste bezoekers. 

Chocolate Nation wist deze zomer maar liefst 32.452 betalende bezoekers te trekken 

en is daarmee de absolute nummer 1.  

 

Chocolate Nation: een trekker voor de stad 

Het museum dat slechts een jaar voor de eerste lock down haar deuren opende, is een 

trekker voor de stad. Chocolate Nation wist ondanks de coronajaren tot op heden bijna 

400.000 bezoekers te trekken. Het is geen gewoon museum, maar een 

belevingsmuseum. “Je vindt hier geen vitrinekasten met een informatiebordje ernaast. 

We nemen je in ons museum mee in het verhaal van de wereldberoemde Belgische 

chocolade. De nationale trots. Wij zijn de eerste en enige plek waar specifiek het 

verhaal van onze Belgische chocolade verteld wordt.” Volgens Haest, die samen met 

Jeroen Jespers Chocolate Nation begon, komt 70% van de bezoekers uit het 

buitenland, waarvan het grootste deel uit Nederland. “Er zijn nog veel Belgen die de 

Belgische trots hier nog niet bezocht hebben.”  
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Meer informatie   

Mickelle Haest 

Managing Partner 

M       (+32) 471 01 32 46 

E         mickelle.haest@chocolatenation.be 

 

Opvragen foto’s/videomateriaal 

Sophie Van Assche 
Graphic Design & Social Media 

M       (+32) 498 80 89 59 

E         sophie.vanassche@chocolatenation.be 

 

Over Chocolate Nation  

Het grootste Belgische chocolademuseum ter wereld  

Tegenover het mooiste station ter wereld, staat in het hartje van Antwerpen het grootste 

Belgische Chocolademuseum ter wereld: Chocolate Nation. Een waar Walhalla voor 

chocoladeliefhebbers. Een plek vol zintuiglijke ervaringen. Chocolate Nation is geen klassiek 

museum maar een belevingsmuseum. In veertien gethematiseerde ruimtes word je 60 tot 90 

minuten meegenomen in het verhaal van Belgische chocolade. 

 

Belgische chocolade is wereldberoemd 

Wie België zegt, denkt meteen aan chocolade. Belgische chocolade is immers wereldberoemd. 

Het liefdesverhaal tussen dit kleine landje en de zoete heerlijkheid gaat al generaties lang mee. 

De reis door het museum start bij de cacaoplantages aan de evenaar en volgt de cacaoboon 

naar de grootste opslaghaven van cacao ter wereld in Antwerpen. Een reusachtige 

fantasiemachine toont hoe Belgische chocolade gemaakt wordt en hoe de fluweelzachte smaak 

ontstaat. Onderweg ontdekken bezoekers waarom Belgische chocolade wereldberoemd is. 

Chocoladetradities, geschiedenis, merken, producten en innovaties die voor de wereldwijde 

reputatie zorgen, je vindt ze allemaal op jouw reis door Chocolate Nation.  
 

Meer dan alleen een museum 

Het belevingsmuseum heeft een winkel, ateliers, workshopruimtes en een eigen Bean To Bar 

laboratorium waar gerenommeerde chocolatiers de kneepjes van het vak kunnen bijschaven en 

bezoekers zelf een workshop kunnen volgen. De chocolade die gemaakt wordt in het atelier 

van Chocolate Nation is opgenomen in de Gault&Millau gids van finest chocolatiers. Direct 

naast het museum, zit het restaurant van Chocolate Nation ‘Octave’ waar ook ruimschoots 

plaats is voor chocolade teambuildings en events. Restaurant Octave kwam direct in het eerste 

jaar binnen met 13/20 in de Gault&Millau gids en staat bekend om zijn Belgische keuken met 

een moderne twist.  

 

Praktische info  

Museum Chocolate Nation - dagelijks geopend 

Shop Chocolate Nation  - vrij toegankelijk  

Adres    - Koningin Astridplein 7 2018 Antwerpen  

Website   - www.chocolatenation.be  
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