LANDEN VAN EUROPA
Nederland
1 Vlag

2 Ligging op Europese kaart
Nederland wordt in het westen en noorden begrensd door de Noordzee, langs de oostgrens door
Duitsland en in het zuiden door België.
3 Oppervlakte
Nederland heeft een oppervlakte van 41.526 km², waarvan ruim 18% bestaat uit water. Een groot deel
van het land en de bevolking bevindt zich onder zeeniveau. Het land wordt beschermd tegen het water
door middel van een systeem van dijken en waterwerken. Door landwinning zijn polders gecreëerd.
4 Bevolking
Nederland heeft een inwonertal van 16.528.699 (2009) en een hoge bevolkingsdichtheid van 397,7/km²
(Nederland is een van de dichtst bevolkte landen ter wereld).
5 Hoofdstad en enkele belangrijke steden
De hoofdstad van Nederland is Amsterdam, de regering zetelt in Den Haag.
Van de grootste steden van Nederland telt er geen enkele meer dan een miljoen inwoners. Wel zijn er
20 steden die meer dan 100.000 inwoners hebben. De grootste vier steden zijn Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Utrecht, allen gelegen in het westen van het land. Dit gebied vormt een grote stedelijke
agglomeratie die de Randstad genoemd wordt. Tot de Randstad worden onder andere ook de steden
Delft, Leiden, Haarlem en Dordrecht gerekend. De Randstad bevat ook een aantal forensensteden,
waaronder Almere en Zoetermeer die thans behoren tot de tien grootste steden van het land.
In het zuiden liggen de bevolkingscentra van de Brabantse Stedenrij: Bergen op Zoom, Roosendaal,
Breda, Tilburg, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Oss. In het oosten zijn Arnhem-Nijmegen en
Twentestad twee kleine agglomeraties. Daarnaast zijn er diverse steden die een belangrijke regionale
functie hebben, zoals Leeuwarden en Groningen in het noorden of Maastricht in het uiterste zuiden.
6 Geschiedenis: globale perioden, belangrijkste personen
Pro memorie (is stof voor een hele les!): Prehistorie – steentijd – bronstijd – ijzertijd - Romeinse tijd overgang oudheid-middeleeuwen - Franken, Friezen, Saksen – Karolingen - Ijzeren eeuw - Opkomst
steden – Bourgondiërs – Habsburgers - Opstand tegen Spanje - Republiek der Verenigde Provinciën Twaalfjarig bestand - Gouden Eeuw - Eerste stadhouderloze tijdperk - Willem III - Bataafse republiek en
e
Gemenebest - 19 eeuw (1830: afscheiding van België) - parlementaire democratie - Nederlands Indië e
Begin 20 eeuw.
Recente geschiedenis (na de Tweede Wereldoorlog):
Na WOII begon de wederopbouw, die binnen twee decennia tot grote welvaart leidde en waardoor
Nederland een modern, geïndustrialiseerd land werd. Tegelijkertijd deed Nederland geleidelijk afstand
van zijn positie als koloniale macht. Tegen de Indonesische onafhankelijkheid had Nederland zich
aanvankelijk hevig verzet. Het voerde in Indië zogenaamd politionele acties om de opstand neer te
slaan, maar in werkelijkheid betrof het grootschalige en gewelddadige militaire operaties. Nederland
slaagde er echter niet in de Indonesiërs te verslaan, en mede vanwege internationale druk van vooral de
Verenigde Staten, accepteerde Nederland op 27 december 1949 de Indonesische onafhankelijkheid. De

kurk waarop de vooroorlogse welvaart voor een groot deel had gedreven raakte daarmee aan het
'moederland' ontvallen, definitief na de zogenoemde Zwarte Sinterklaas van 1957.
De economische wereldcrisis van de jaren dertig en de daarop gevolgde Tweede Wereldoorlog had in
Nederland al tijdens en direct na de oorlog de geesten rijp gemaakt voor sterkere economische en
politieke samenwerking met de buurlanden. In 1951 was Nederland medeoprichter van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), welke uiteindelijk uitgroeide tot de Europese Unie. Al eerder
(in 1944) waren Nederland, België en Luxemburg een onderlinge samenwerking begonnen onder de
naam Benelux, aanvankelijk als douane-unie, later (in 1958) als economische unie.
In 1953 werd Zuidwest-Nederland getroffen door een grote ramp, de watersnood. Meer dan
tweeduizend mensen verdronken, evenals veel dieren. Ongeveer 100.000 mensen verloren hun huis en
bezittingen. Als reactie hierop werden de Deltawerken met onder meer de Oosterscheldekering
(voltooid in 1986) en de Maeslantkering (voltooid in 1997) gebouwd.
In 1959 werd te Slochteren een der grootste voorraden aardgas in Europa aangetroffen, het aardgasveld
van Slochteren. Dit betekende een keerpunt in de naoorlogse economische ontwikkeling van het land.
Mede hierdoor konden de kolenmijnen in Limburg, een vroegere binnenlandse motor van de economie,
gesloten worden.
In 1986 kreeg Nederland er een twaalfde provincie bij: Flevoland. De aanleg van polders in de
voormalige Zuiderzee, al voor de Tweede Wereldoorlog begonnen, heeft daarmee een voorlopig einde
gevonden.
In 2002 verving Nederland de eigen munt, de gulden, samen met twaalf van de vijftien toenmalige leden
van de EU door de Europese munt, de euro. Evenals Frankrijk verwierp Nederland in een referendum in
2005 het EU-voorstel voor een Europese grondwet.
In de 21e eeuw kreeg Nederland daarnaast te maken met enkele grote infrastructurele projecten: megaprojecten die gereed kwamen of binnenkort zullen komen, zijn de Betuweroute, een zeer moderne
goederenspoorlijn van de Rotterdamse havens naar het Duitse achterland (gereedgekomen in 2007), en
de HSL-Zuid, de hogesnelheidslijn die van Amsterdam via Breda naar Parijs voert.
7 Staatsvorm
Nederland is een van de oudste parlementaire democratieën. Nederland is een constitutionele
monarchie in combinatie met een parlementaire democratie. Sinds 1980 is koningin Beatrix het
staatshoofd. De koning of koningin deelt samen met ministerraad de uitvoerende macht, als is de
invloed van de koning(in) vrij beperkt. De voorzitter van de ministerraad is de minister-president. De
minister-president vormt samen met de andere ministers en hun staatssecretarissen het kabinet.
De regering en de Staten-Generaal vormen tezamen de wetgevende macht. De Staten-Generaal bestaat
uit twee kamers: de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft 75 zetels; de leden
worden voor vier jaar gekozen door de leden van Provinciale Staten. De Tweede Kamer heeft 150 zetels.
Het Vredespaleis in Den Haag is de zetel van een aantal grote internationale organisaties. Nederland
was een mede-oprichter van de Europese Unie de NAVO, de Verenigde Naties en de OESO en maakt
daarnaast deel uit van onder andere de Benelux, de Raad van Europa, de West-Europese Unie (WEU), de
Wereldbank, het IMF en de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Nederland is thuishaven of gastland van
onder meer de volgende internationale instellingen: het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal
Strafhof, de Europese veiligheidsorganisatie Europol en de Europese Ruimtevaartorganisatie. Veel van
deze instellingen bevinden zich in Den Haag, dat om deze reden ook wel bekend staat als de "Stad van
Vrede en Recht".
Met België en Luxemburg vormt Nederland de Benelux.
Nederland is lid van de Europese Unie.
Het volkslied is het Wilhelmus.
Nationale feestdagen: 30 april (Koninginnedag) en 5 mei (Bevrijdingsdag).
8 Regio’s en departementen

Nederland is onderverdeeld in twaalf provincies, allen met hun eigen hoofdstad. Nederland heeft
ongeveer 440 gemeenten.
Groningen
Groningen
Friesland
Leeuwarden
Drenthe
Assen
Overijssel
Zwolle
Flevoland
Lelystad
Gelderland
Arnhem
Utrecht
Utrecht
Noord-Holland Haarlem
Zuid-Holland
Den Haag
Zeeland
Middelburg
Noord-Brabant ’s-Hertogenbosch
Limburg
Maastricht
9 Infrastructuur
In Nederland is een uitgebreid wegennet van autosnelwegen en autowegen met een totale lengte van
circa 116.500 kilometer. Vrijwel alle wegen zijn tolvrij.
Het spoorwegnet heeft een totale lengte van 2808 kilometer en is één van de drukst bereden
spoornetwerken van Europa. De belangrijkste vervoerders van passagiers zijn de NS. In noord- en oostNederland zijn ook andere vervoerders bezig uit te breiden, te weten Connexxion, Arriva en Syntus. Er is
een hogesnelheidslijn van Amsterdam naar Brussel.
De rivieren Rijn, Maas en Schelde die vanuit de buurlanden binnenstromen en in de Noordzee
uitmonden maken Nederland al eeuwenlang een knooppunt voor de Europese binnenvaart.
De Rotterdamse haven was tientallen jaren de grootste van de wereld, maar die positie is in 2004 door
Sjanghai overgenomen. Rotterdam is nog altijd de grootste haven van Europa. Andere belangrijke
havengebieden zijn Amsterdam, Eemshaven en Vlissingen/Terneuzen. Het achterland van deze havens
wordt ondersteund door een uitgebreid net van rivieren, kanalen en andere waterwegen. De
binnenvaart en de zeevaart spelen daarom belangrijke rol in de Nederlandse economie.
Nederland heeft voor het vliegverkeer met Luchthaven Schiphol een grote mainport in handen. Schiphol
is verreweg de grootste luchthaven van Nederland en speelt een belangrijke internationale rol.
Rotterdam Airport is het tweede vliegveld van het land. Ook de luchthaven van Eindhoven wordt sinds
2007 gebruikt voor internationaal personenvervoer.
10 Klimaat
Nederland heeft een gematigd zeeklimaat met milde winters en koele zomers. Het klimaat wordt
beïnvloed door de aanliggende Noordzee die het gehele jaar de temperatuur matigt. In laatste jaren
steeg de gemiddelde temperatuur in Nederland, hetgeen door een meerderheid van klimatologen
geweten wordt aan opwarming van de Aarde.
11 Rivieren en meren/water
Ongeveer 40 % van het oppervlakte van Nederland, waaronder grote delen van het dichtbevolkte en
economisch belangrijke westen, ligt beneden de waterspiegel N.A.P.. Dijken en waterwerken moeten
het land beschermen tegen overstromingen. Nederland wordt zowel in het noorden als westen omringd
door de Noordzee. In het noorden wordt de duinenrij gevormd door de Waddeneilanden. Achter deze
waddeneilanden bevindt zich de ondiepe Waddenzee. Middenin het land ligt een grote binnenzee, het
IJsselmeer (de voormalige Zuiderzee), dat sinds de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932 van de
Waddenzee is afgesloten en sindsdien zoetwater bevat. Andere zee-armen en estuaria zijn de Dollard en
de Lauwers in het noorden en het Hollandsch Diep, het Haringvliet, het Grevelingenmeer en de Oosteren Westerschelde in Zeeland en het zuiden van Zuid-Holland.

Een groot deel van het land wordt gevormd door de delta van de Rijn, de Maas en de Schelde. De Maas,
de Rijn en de Waal, een vertakking van de Rijn, stromen van oost naar west door Nederland. Deze drie
"grote rivieren" vormen een natuurlijke barriere, die een verschil in cultuur, streektalen en religie tussen
het noorden en zuiden van het land heeft veroorzaakt. Het zuidwesten van het land bestaat uit de delta
en modingen van deze rivieren en de Schelde. De IJssel is een vertakking van de Rijn die noordwaarts
stroomt en uitmondt in het IJsselmeer.
De eeuwenlange strijd tegen het water heeft een duidelijke invloed gehad op de inrichting van
Nederland. Door overstromingen en menselijk ingrijpen is de kustlijn in de loop van de geschiedenis
aanzienlijk veranderd. Ingrijpende rampen waren de stormvloed van 1134, waarbij Zeeland in een
archipel veranderde, de Sint-Luciavloed (1287), de Sint-Elisabethsvloed (1421) en als laatste de
watersnoodramp van 1953. Bij overstromingen ontstonden nieuwe zee-armen of getijdengebieden op
de plek waar eerder land lag. Omgekeerd zijn grote stukken land door de mens drooggelegd en
gewonnen op het water, de zogenaamde polders. Bij voormalige meren of plassen worden deze nieuwe
stukken land droogmakerijen genoemd. De grootste polders zijn de Zuiderzeewerken, die in de 20e
eeuw zijn aangelegd en gezamenlijk meer dan 2500 vierkante kilometer nieuw land beslaan.
Een ander project in de strijd tegen het water waren de Deltawerken, waarvan de constructie in 1958
begon en in 1997 voltooid werd met de ingebruikname van de Maeslantkering. De Deltawerken
besloegen het ophogen van meer dan 3000 kilometer zeedijk en meer dan 10.000 kilometer binnendijk
(langs kanalen en rivieren) tot "deltahoogte". Ook werden de zee-armen die in de loop der tijd in het
zuidwesten van Nederland ontstaan waren door dijken van de zee afgesloten. De Deltawerken zijn een
van de grootste constructieprojecten in de geschiedenis van de mensheid.
De strijd tegen het water is niet alleen te merken aan de polders en droogmakerijen die op het water
gewonnen zijn, maar ook door een voor het land unieke bestuurlijke laag in de vorm van de 27
waterschappen. Een waterschap staat los van de indeling in provincies en gemeenten en regelt de
waterhuishouding binnen een bepaald gebied. Het bestuur van een waterschap wordt gekozen door de
grondeigenaren en inwoners. Het buiten houden van het water is van oudsher een algemeen belang,
waarbij polderbewoners genoodzaakt waren samen te werken. Uit die noodzakelijke samenwerking zijn
de waterschappen ontstaan.
12 Gebergten
Het landschap van Nederland is bijna overal vlak. Geringe hoogteverschillen komen voor in het oosten
en zuiden van het land, zoals de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe, in Salland en Twente of het Rijk van
Nijmegen. Alleen het uiterste zuiden van de provincie Limburg (Zuid-Limburg) is heuvelig. Hier bevindt
zich ook het hoogste punt van het land: de 323 meter hoge Vaalserberg, met als top het Drielandenpunt
met Duitsland en België. Het laagste punt van Nederland bevindt zich in de buurt van Nieuwerkerk aan
den IJssel en heeft een ` hoogte’ van 6,76 meter onder NAP.
13 Nationale en regionale parken
Er zijn in Nederland diverse natuurgebieden met onder andere bos en heide. Er zijn twintig nationale
parken. Nationaal Park Oosterschelde in Zeeland is het grootste. Nationaal Park Veluwezoom en
Nationaal Park De Hoge Veluwe in Gelderland het bekendste. In de Randstad vormt het Groene Hart een
belangrijke groene long.
14 Industrie en economie
Nederland is een welvarend land met een open economie, die sterk leunt op de buitenlandse handel,
met name met Duitsland. De voedings- en genotmiddelenindustrie, de chemische industrie, de aardolieindustrie en de metaalindustrie zijn de belangrijkste industriële activiteiten in Nederland. Nederland is
een belangrijke Europese transportader.
15 Wijnbouw

De wijnbouw in Nederland zit al een tijdje in de lift. Door vroegrijpende ruivenrassen is wijnbouw in
geheel Nederland mogelijk geworden. De nieuwe wijnbouwbedrijven schieten dan ook als paddestoelen uit de grond. De afgelopen jaren zijn veel commerciële wijngaarden aangeplant, vooral in
Gelderland zoals rond Groesbeek en in de Achterhoek. Momenteel vind je in heel Nederland
wijngaarden, zelfs op de waddeneilanden. Vraag is wel of er in de toekomst voldoende ruimte zal zijn
voor al die wijnbouwbedrijven in Nederland, d.w.z. of zij de concurrentie aan kunnen met wijnen die in
andere landen worden geproduceerd (Nederlandse wijn is duur).
16 Landbouw
Nederland is een op wereldschaal belangrijke exporteur van agrarische producten, ook al werkt maar
3% van de Nederlanders in de agrarische sector. De landbouw in Nederland heeft 2,3 miljoen hectare in
gebruik.
Belangrijke producten zijn: aardappelen, tarwe, suikerbieten en vooral snijmaïs, dat gebruikt wordt als
veevoer. In het Westland (Zuid-Holland) en in een deel van Noord-Holland vindt men de meeste
glastuinbouw voor groente, fruit en bloemen. De intensieve veehouderij of bio- industrie
(varkenshouderij, pluimveehouderij en kalvermesterij) is grotendeels geconcentreerd op de
zandgronden in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.
17 Bosbouw
In Nederland is een periode geweest dat het land grotendeels bedekt was met bossen. Tegenwoordig
beslaat bos in Nederland slechts 10% van de totale landoppervlakte. Daarmee is Nederland een van de
dunstbeboste landen van Europa. Dat komt doordat de bossen al heel vroeg in de geschiedenis voor
allerlei doeleinden zijn gekapt.
Er worden vier verschillende soorten bos in Nederland onderscheiden: productiebossen, schermbossen,
landgoedbossen en spontane bossen. Alle huidige bossen in Nederland zijn aangeplant en er wordt tot
op de dag van vandaag geprobeerd om het bosoppervlak te vergroten. Enerzijds om aan de groeiende
vraag naar recreatiegebied te voldoen, anderzijds om meer natuurlandschap te ontwikkelen, waarin
wild zonder onontkoombare hindernissen van het ene naar het andere natuurgebied kan migreren.
18 Godsdienst
Nederland, sinds het midden van de middeleeuwen een christelijk land, is tegenwoordig een van de
meer ontkerkelijkte landen in Europa. Bijna de helft van de bevolking hangt officieel geen religie aan. In
het noorden en westen zijn de niet-gelovigen in de meerderheid, terwijl katholieken een slinkende
meerderheid vormen in de twee zuidelijke provincies (Noord-Brabant en Limburg).
Percentages: rooms-katholieken ongeveer 27%, protestanten ongeveer 16%, overig (hindoeïsme, islam,
boeddhisme, jodendom) ongeveer 10%.
19 Onderwijs
Onderwijs is verplicht vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind vijf jaar is geworden tot het
einde van het schooljaar waarin het kind zestien jaar is geworden. De meeste kinderen gaan echter al
vanaf hun vierde naar het basisonderwijs. In het schooljaar waarin een kind zeventien jaar wordt is het
gedeeltelijk leerplichtig. Hij (of zij) moet dan nog minstens twee dagen per week naar school. Heeft zijn
(of haar) school een praktijkovereenkomst met een bedrijf gesloten, dan is één dag school per week
verplicht.
Onderwijs in Nederland kan beginnen met peuteronderwijs op een peuterspeelzaal. Dan volgt primair
onderwijs, ofwel basisonderwijs. Vervolgens is daar het secundair, ofwel voortgezet onderwijs en tot
slot is hoger beroepsonderwijs of academisch onderwijs mogelijk. Er zijn diverse
hogeronderwijsinstellingen, op verschillende niveaus.
20 Cultuur

Nederland staat wereldwijd bekend om zijn waterbeheersing en traditionele producten en symbolen als
windmolens, tulpen, klompen, kaas, Delfts blauw en de fiets. Tegenwoordig is Nederland daarnaast
bekend om het liberale beleid op het gebied van drugs, prostitutie, euthanasie en het homohuwelijk.
Nederland wordt jaarlijks door ongeveer 10 tot 11 miljoen buitenlandse toeristen bezocht. Onder de
belangrijkste bezienswaardigheden zijn de historische steden, vooral Amsterdam, de Deltawerken en
het polderachtige landschap. Het vlakke natte landschap met onder meer rivieren, polders en molens is
kenmerkend voor delen van het land. Daarnaast zijn er nog natuurgerelateerde gebieden zoals de
Keukenhof, de Veluwe, de Waddeneilanden en de Biesbosch. De natuur is op sommige plekken sterk
door de mens beïnvloed vanwege waterbeheer. De bekendste voorbeelden zijn de IJsselmeerpolders en
de Deltawerken. De molens van Kinderdijk zijn sinds 1997 Werelderfgoed.
De Nederlandse steden gelden als belangrijke toeristische bestemming. Vooral de hoofdstad
Amsterdam is populair onder buitenlandse toeristen, dankzij de coffeeshops en het prostitutiegebied de
Wallen. Ook de grachtengordel met een groot aantal historische bouwwerken en belangrijke musea
gelden als een belangrijke bezienswaardigheid. Ook de andere drie steden hebben hun eigen
kenmerken. Rotterdam heeft een indrukwekkende skyline en haven, Den Haag heeft de Ridderzaal,
Madurodam en de badplaats Scheveningen en Utrecht is bekend om zijn Domtoren. Verder zijn er nog
veel andere bezienswaardige steden en dorpen. Er zijn historische plaatsen als Gouda, Delft en Alkmaar,
Middelburg, Veere en Maastricht en plaatsen met een folkloristisch karakter zoals Volendam, Marken
en de Zaanse Schans. Vele grotere en middelgrote steden hebben ook hun eigen karakter zoals
Eindhoven, Groningen, Breda, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Maastricht en Nijmegen.
Het Rijksmuseum Amsterdam, Van Gogh Museum, Mauritshuis, Openluchtmuseum Arnhem en Museum
Boijmans Van Beuningen gelden als belangrijke musea. Een aantal musea is gevestigd in architectonisch
en landschappelijk bijzondere gebouwen, zoals Paleis Het Loo en het Kröller-Müller Museum.
Verder zijn er nog attractieparken zoals de Efteling, Duinrell, Walibi World en de miniatuurstad
Madurodam en dierentuinen zoals Artis en Diergaarde Blijdorp.
Op het gebied van de beeldende kunst heeft Nederland een groot aantal meesters voortgebracht.
Wereldberoemde schilders zijn onder meer Rembrandt van Rijn, Frans Hals, Vincent van Gogh, Piet
Mondriaan en ook de grafische kunst van M. C. Escher is bijzonder.
Kenmerkend voor de Nederlandse architectuur zijn Hendrik Petrus Berlage, de Amsterdamse school en
De Stijl.
De Nederlandse literatuur loopt van ‘Hebban olla vogala’ tot aan moderne hedendaags Nederlandse
auteurs.
Muziek: van klassieke muziek en koren tot volksmuziek en levensliedjes, harmonie- en fanfareorkesten,
jazz, pop, rock en house.
21 Eten en drinken
Elke provincie heeft zijn eigen streekgerechten en lekkernijen zoals bolussen uit Zeeland, Bossche bollen
uit 's-Hertogenbosch in Noord-Brabant en Limburgse vlaai. Stamppot is een typisch Nederlands gerecht.
Bekend is ook de Hollandse nieuwe haring.
Een Nederlander eet meestal drie maaltijden per dag:
(1) ontbijt
(2) middageten of lunch, vaak bestaande uit brood
(3) avondmaaltijd, een warme maaltijd met bijvoorbeeld een voorgerecht zoals soep, vervolgens een
hoofdgerecht met groente, aardappelen en vlees, en een nagerecht.
Er wordt gedurende de dag koffie en thee gedronken.
22 Taal
De officiële landstaal in Nederland is het Nederlands. In de provincie Friesland is daarnaast ook het Fries
een officiële taal. Verder worden twee regionale talen door het Europees Handvest voor regionale talen
of talen van minderheden erkend als streektaal. Dit zijn het Nedersaksisch (met de dialecten Gronings,

Drents, Stellingwerfs, Sallands, Twents, Veluws en Achterhoeks) en het Limburgs, dat wordt gesproken
in de provincie Limburg. Engels, Duits en Frans worden door veel Nederlanders als tweede taal
gesproken.
23 Geldeenheid
In Nederland is de euro het wettige betaalmiddel. De euro vervangt de gulden.
24 Media
Nederland heeft 9 landelijke nieuwsbladen: Agrarisch Dagblad, Algemeen Dagblad, De Telegraaf, De
Volkskrant, Het Financiële Dagblad, Het Parool, Katholiek Nieuwsblad, NRC Handelsblad en Trouw.
Daarnaast zijn er in elke provincie regionale kranten.
Nederland is één van de laatste landen in Europa waarin op televisie nog sprake is van een duaal
omroepbestel waarin publieke en commerciële omroepen naast elkaar uitzenden. Er zijn in Nederland
drie publieke en verschillende commerciële en buitenlandse zenders te ontvangen. Sinds de introductie
van digitale televisie is daar nog een groot aantal zenders bijgekomen: meestal extra buitenlandse
zenders of zenders die zich richten op een specifiek thema.
Op de Nederlandse televisie is een globaal onderscheid te maken tussen:
• de drie landelijke zenders van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) waarop de verschillende
omroepen, de NOS en enkele andere organisatie uitzenden
• regionale en lokale zenders
• commerciële zenders
• buitenlandse zenders
• zenders die enkel digitaal te ontvangen zijn, vaak extra buitenlandse zenders of themakanalen
Nederland heeft momenteel 6 landelijke, publieke radiozenders die subsidie ontvangen (Radio 1-6).
Daarnaast is er een groot aantal commerciële zenders op FM, AM en Internet te horen.
25 Belangrijkste monumenten en topics
• Deltawerken
• Keukenhof, Veluwe, Waddeneilanden, Biesbosch
• IJsselmeerpolders
• molens van Kinderdijk
• Amsterdam (Dam, wallen, Vondelpark, enz), Rotterdam (skyline, haven), Den Haag (Ridderzaal,
Madurodam en de badplaats Scheveningen), Utrecht (Domtoren)
• steden als Eindhoven, Groningen, Breda, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Maastricht en
Nijmegen.
• historische plaatsen als Gouda, Delft en Alkmaar, Middelburg, Veere en Maastricht
• stadjes met folkloristisch karakter zoals Volendam, Marken en de Zaanse Schans
• Rijksmuseum Amsterdam, Van Gogh Museum, Mauritshuis, Openluchtmuseum Arnhem, Museum
Boijmans Van Beuningen Paleis Het Loo, het Kröller-Müller Museum
• Efteling, Duinrell, Walibi World, dierentuinen zoals Artis en Diergaarde Blijdorp, Noorderdierenpark
Emmen

