
LANDEN VAN EUROPA 

Verenigd Koninkrijk  

 
1 Vlag 

 

De Union Flag is de nationale vlag van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië (Wales, Schotland, 

Engeland) en Noord-Ierland. De vlag (Union Flag) is niet symmetrisch. De brede witte streep (van het 

Sint-Andrieskruis) moet boven de schuine rode streep (van het Sint-Patrickkruis) in de broeking (de kant 

bij de vlaggenstok) liggen. Dit is belangrijk wanneer de vlag ondersteboven wordt gehangen als 

noodsignaal. Door de asymmetrie wil men de indruk vermijden dat het ene kruis boven het andere ligt. 

 

2 Ligging op Europese kaart 

Het Verenigd Koninkrijk (Wales, Schotland, Engeland, Noord-Ierland) ligt tussen de Noordzee en de 

Atlantische Oceaan, ten noorden van Frankrijk en ten oosten van Ierland. Het wordt omringd door 

ongeveer 1000 kleinere eilanden. 

 

3 Oppervlakte 

Het Verenigd Koninkrijk omvat 4 gebieden: Noord-Ierland en Groot-Brittannië (Wales, Schotland en 

Engeland). Groot-Brittannië is het oostelijk eiland van het Verenigd Koninkrijk. Politiek wordt Groot-

Brittannië ook wel de combinatie van Engeland, Schotland en Wales genoemd, en daarmee wordt een 

aantal kleinere eilanden ook tot Groot-Brittannië gerekend zoals Wight, Anglesey, de Scilly-eilanden, de 

Hebriden, de Orkney-eilanden en de Shetlandeilanden. Maar het eiland Man en de Kanaaleilanden 

(Guernsey, Jersey) horen daar niet bij, omdat die geen onderdeel van het Verenigd Koninkrijk zijn (en 

ook geen lid van EU). 

De 4 gebieden hebben nog altijd een duidelijk herkenbare culturele, maar deels ook politieke identiteit, 

die hoorbaar is in de verschillende talen en dialecten die er gesproken worden, zichtbaar in onder meer 

vlaggen, bankbiljetten en plaatsnaamborden, en voor de bevolking bovendien voelbaar in recentelijk tot 

stand gekomen vormen van beperkt zelfbestuur in Noord-Ierland, Schotland en Wales. Dit alles laat 

evenwel onverlet, dat in internationale betrekkingen alleen het soevereine Verenigd Koninkrijk een rol 

speelt. In de strikte betekenis van 'onafhankelijke staat' zijn de 'landen binnen het koninkrijk' geen 

landen, maar in een wat ruimere betekenis van 'begrensd gebied met een politieke identiteit' wel.  

De oppervlakte van het Verenigd Koninkrijk bedraagt ongeveer 243.000 vierkante kilometer. 

Het Verenigd Koninkrijk heeft 14 overzeese gebiedsdelen:  

• Anguilla  

• Bermuda  

• Brits Antarctisch Territorium  

• Britse Maagdeneilanden  

• Brits Territorium in de Indische Oceaan  

• Kaaimaneilanden  

• Falklandeilanden  

• Gibraltar  

• Montserrat  

• Pitcairneilanden  

• Sint-Helena  

• Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia  

• Turks- en Caicoseilanden  



• Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden  

 

4 Bevolking 

Het aantal inwoners van het Verenigd Koninkrijk is ongeveer 61 miljoen. Er wonen gemiddeld 251 

mensen op een vierkante kilometer (een van de hoogste bevolkingsdichtheden van de wereld). 

Aantal inwoners per gebied: Engeland (51 miljoen), Schotland (5 miljoen), Wales (3 miljoen), Noord-

Ierland (2 miljoen). 

 

5 Hoofdstad en enkele belangrijke steden 

Hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk is Londen. 

Andere, grotere steden in het Verenigd Koninkrijk zijn: 

• > 1.000.000 inwoners: Londen, Birmingham  

• 500.000 -  1.000.000 inwoners: Glasgow  

• 250.000 -  500.000 inwoners: Belfast, Bradford, Bristol, Cardiff, Coventry, Edinburgh, Kingston 

upon Hull, Leeds, Leicester, Liverpool, Manchester, Sheffield, Stoke-on-Trent, Wolverhampton. 

• 100.000 - 250.000 inwoners: Aberdeen, Blackburn, Blackpool, Bolton, Bournemouth, Brighton, 

Cambridge, Colchester, Crawley, Derby, Dudley, Dundee, Eastbourne, Exeter, Gloucester, 

Huddersfield, Ipswich, Luton, Middlesbrough, Newcastle upon Tyne, Northampton, Norwich, 

Nottingham, Oldbury, Oxford, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Preston, Reading, 

Rotherham, Slough, Southampton, Southend-On-Sea, St. Helens, Stockport, Sunderland, Sutton 

Coldfield, Swansea, Swindon, Walsall, Watford, West Bromwich, Woking York.  

 

6 Geschiedenis: globale perioden, belangrijkste personen 

In de middeleeuwen probeerden de Engelsen verschillende malen om Schotland te veroveren; overigens 

zonder langdurig succes. Het onafhankelijke koninkrijk Schotland werd echter in 1601 in een personele 

unie met Engeland verenigd. In 1688 werd de Nederlandse stadhouder Willem III koning van Groot-

Brittannië. Stadhouder-koning Willem III bracht zijn katholieke schoonvader Jacobus in Ierland bij de 

rivier de Boyne de beslissende nederlaag toe. Deze veldslag wordt in Noord-Ierland nog jaarlijks door de 

protestantse gemeenschap herdacht, o.a. met marsen door de zgn. 'Orangemen'. Al onder Elizabeth I 

was in Engeland een periode van economische en culturele bloei begonnen en groeide de internationale 

invloed van het Britse rijk. In de achttiende eeuw leidde de Industriële Revolutie ertoe dat Groot-

Brittannië een economische wereldmacht werd. In dezelfde periode verschoof het machtsevenwicht 

tussen koning en House of Commons definitief ten gunste van laatstgenoemde, een ontwikkeling 

waaraan het Britse parlement zijn bijnaam van "Mother of Parliaments" heeft te danken. Het land ging 

ook steeds meer een leidende internationaal-politieke rol spelen. Ontdekkingsreizen, handel en 

kolonisering waren de aanzetten tot de vorming van het Britse wereldrijk, dat aan de vooravond van de 

Eerste Wereldoorlog een kwart van het mondiale landoppervlak besloeg en dat beschikte over de 

sterkste vloot ter wereld. In 1973 trad het Verenigd Koninkrijk toe tot de Europese Gemeenschap 

(tegenwoordig Europese Unie). 

 

7 Staatsvorm 

Het Verenigd Koninkrijk is een constitutionele monarchie, die sinds 1917 het Huis Windsor heet. De 

uitvoerende macht is namens de koningin (Elisabeth II) in handen van de premier en de overige 

ministers in diens kabinet. De monarch draagt geen politieke verantwoordelijkheid, om zo de eenheid 

en continuïteit van het staatsbestel te kunnen symboliseren. De monarch is tevens formeel staatshoofd 

van zgn. Commonwealth realms, zoals Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Jamaica. Ook het Verenigd 

Koninkrijk is een Commonwealth realm. Zij is ook Hoofd van de Britse Staatskerk: The Church of England 

(Anglicaanse Kerk). 

Het collectief van de premier en zijn ministers staat bekend als Her Majesty's Government (Hare 

Majesteits Regering). Alle ministers zijn hun politieke loopbaan begonnen als parlementsleden en blijven 



dit ook als ze minister worden. Zij zijn verantwoording verschuldigd aan het Parlement (gevestigd in het 

Westminster Palace), het wetgevende orgaan. 

Het Verenigd Koninkrijk kent, net zoals de Verenigde Staten, een tweepartijenstelsel. De twee grootste 

partijen, Labour en de Conservatives (Tories), maken om beurten de dienst uit. 

Het Verenigd Koninkrijk wordt tot de meest stabiele democratieën ter wereld gerekend. Regeringen 

zitten bijna altijd een termijn van vier jaar uit. De premier heeft veel macht, meer dan bijvoorbeeld in 

Nederland. Interne spanningen kan de premier oplossen door ministers te ontslaan of over te plaatsen.  

Het Parlement is een van de oudste ter wereld en wordt ook wel de 'moeder van alle parlementen' 

genoemd. Het bestaat uit twee kamers: 

• het Lagerhuis (House of Commons), waarvan de leden (Members of Parliament) telkens voor 

maximaal vijf jaar gekozen worden (in de praktijk is het maximaal vier jaar).  

• het Hogerhuis (House of Lords), bestond tot voor kort deels uit adellijke personen op wie het 

lidmaatschap erfelijk was overgegaan (zgn. hereditary peers), deels uit zgn. 'life peers': 

personen met een adellijke titel voor het leven, dus niet erfelijk, door de zittende regering voor 

het leven benoemd wegens bijzondere verdiensten voor de samenleving. Ex-premiers en 

bisschoppen van de Anglicaanse Kerk zijn automatisch lid. Omdat Hogerhuisleden niet gekozen 

worden, wordt het onbehoorlijk geacht de regering echt dwars te zitten. Het politieke nut van 

het Hogerhuis is dan ook omstreden. 

De parlementaire debatcultuur wordt gekenmerkt door meer retorisch vuurwerk, het uitjouwen van 

tegenstanders, het met de vuisten op de tafels trommelen en 'hear, hear' roepen als betuiging van 

instemming met een andere spreker. Dit alles wijkt af van de verambtelijkte sfeer in de parlementen van 

veel andere westerse democratieën. De voorzitter van het parlement, de 'speaker', roept wel regelmatig 

'order, order', maar dat heeft voornamelijk rituele betekenis.  

Het Verenigd Koninkrijk is lid van de Europese Unie. 

Het volkslied is God save the Queen. 

 

8 Regio’s en departementen 

Het Verenigd Koninkrijk kent historisch een indeling in historische of traditionele graafschappen 

(counties). Deze graafschappen werden in het algemeen weer onderverdeeld in districten en die waren 

weer verder verdeeld in gemeenten (zie steden). In Engeland en Wales zijn er nog bestuurlijke 

graafschappen, maar die hebben meestal andere grenzen dan de historische graafschappen. 

Het lokaal bestuur in het Verenigd Koninkrijk is voor elk van de landen anders geregeld. Engeland kent 

momenteel negen bestuurlijke regio's, die weer zijn onderverdeeld in 82 ‘stedelijke en niet-stedelijke 

graafschappen’ (counties). Noord-Ierland is onderverdeeld in 26 districten. Schotland is onderverdeeld 

in 32 raadsgebieden (council areas), waarvan er drie uit eilanden bestaan (Buiten-Hebriden, Orkney en 

Shetland). Wales is onderverdeeld in 22 bestuurlijke gebieden (principal areas).  

 

9 Infrastructuur 

Het Verenigd Koninkrijk heeft een goed ontwikkeld wegennet van bijna 390.000 km. Rond de steden 

zorgen de grote bevolkingsdichtheid en het hoge percentage autobezit vaak voor files. Er wordt links 

gereden. 

Het Britse spoorwegennet beheert en onderhoudt 34.000 km rails, 9.000 spoorwegovergangen, 2.500 

stations en 40.000 viaducten, bruggen en tunnels.  

Het Verenigd Koninkrijk telt 310 luchthavens. Vooral Londen heeft goede internationale verbindingen 

door middel van de vijf luchthavens in de nabijheid. Londen Gatwick en Londen Heathrow zijn de 

grootste luchthavens. Jaarlijks worden 160 miljoen passagiers en 2,1 miljoen ton vracht vervoerd.  

Via de Britse havens wordt meer dan 600 miljoen ton aan goederen verscheept. Daarnaast maken 

jaarlijks 32 miljoen internationale passagiers gebruik van de Britse havens.  

 

10 Klimaat 



Het Verenigd Koninkrijk kent een gematigd zeeklimaat.  

 

11 Rivieren en meren 

Belangrijkste rivieren in het Verenigd Koninkrijk: Severn (354 km) , Theems (346 km), Trent (297 km), 

Aire (259 km), Great Ouse (230 km), Wye (215 km), Tav (188 km), Spey (172 km), Nene (161 km), Clyde 

(158 km), Tweed (155 km), Eden (145 km), Dee (137 km), Avon (154 km), Tees (137 km), Don (129 km), 

Lower Avon (120 km), Ribble (120 km), Dee  (112 km), Mersey (112 km), Tyne (100 km). 

De grootste meren in het Verenigd Koninkrijk zijn:  

• Noord-Ierland: Gaslight  

• Schotland: Loch Lomond  

• Engeland: Windermere  

• Wales: Lake Vyrnwy  

Het diepste meer in het Verenigd Koninkrijk is Loch Morar met een maximale diepte van 309 meter 

(Loch Ness is tweede op 228 meter diep). Het diepste meer in Engeland is Wastwater (79 meter).  

 

12 Gebergten 

Engeland wordt gedomineerd door laagland. Hoger gelegen gebieden zijn het Penninisch Gebergte (tot 

640 meter), de Yorkshire Moors (tot 450 meter), het gebergte van Cumbria (tot 1.000 meter) en 

Cornwall (tot 620 meter). De grootste bevolkingsconcentraties vindt men in de regio South-East 

(waarbinnen Groot Londen valt), de Midlands (Birmingham), Liverpool, Manchester, Leeds en Sheffield 

en de regio's Cleveland en Tyne & Wear in het noordoosten. 

Wales heeft een heuvelachtig landschap met de Snowdonpeak als hoogste punt (1.085 meter).  

Meer dan de helft van het oppervlak van Schotland bestaat uit de schaars bevolkte hooglanden (tussen 

100 en 1.300 meter hoog) en de noordelijke eilanden (Hebriden, Orkney- en Shetlandeilanden). De 

hoogste berg is de Ben Nevis in de Schotse hooglanden (tot 1.343 meter).  

De meeste steden in Noord-Ierland, waaronder Belfast en Londonderry, liggen in de rivierdalen van het 

laag- of middengebergte. Het hoogste punt (852 meter) ligt in het Mournegebergte. 

 

13 Nationale en regionale parken 

Het Verenigd Koninkrijk heeft 15 nationale parken. 

 

14 Industrie en economie 

Het Verenigd Koninkrijk is een welvarend land met een moderne diensteneconomie. Belangrijke 

sectoren zijn de financiële sector en de oliesector (olie uit de Noordzee). Belangrijke industrieën zijn: 

machinegereedschappen, stroom-, automatiserings- en spoorwegmateriaal, scheepsbouw, ruimtevaart, 

motorvoertuigen en -onderdelen, elektronica en communicatiemateriaal, metalen, chemicaliën, kolen, 

petroleum, papier en papierproducten, voedselverwerking, textiel, kleding, en andere 

consumptiegoederen. 

Het Verenigd Koninkrijk werd de eerste moderne economie ter wereld, toen het eind achttiende eeuw 

als eerste land ter wereld de Industriële revolutie doormaakte. Het Verenigd Koninkrijk was in de eerste 

helft van de negentiende eeuw de economische grootmacht van de wereld. In de tweede helft van de 

negentiende eeuw kreeg het Verenigd Koninkrijk concurrentie van opkomende economieën als 

Duitsland, de Verenigde Staten en Japan, tot aan WO I. Ook na de Eerste Wereldoorlog bleef de Britse 

economie een belangrijke economische speler op wereldschaal, mede door de Britse koloniën. Tijdens 

het interbellum haalde de Verenigde Staten het Verenigd Koninkrijk in als grootste en belangrijkste 

economie van de wereld. 

Ook de Tweede Wereldoorlog bracht veel (materiële) schade toe aan de economie, maar de Britse 

economie, in 1946 nog steeds de rijkste van Europa, herstelde zich goed van de Tweede Wereldoorlog 

als gevolg van de door de Verenigde Staten toegekende Marshallhulp en de dekolonisatie. Eind jaren '40 



werden veel Britse bedrijven genationaliseerd door de Labour-regering. De overheid ging zich sindsdien 

actief bemoeien met de economie. 

Het verliezen van koloniën en de lastendruk, die de welvaartsstaat met zich meebracht zorgden aan het 

einde van de jaren '60 voor nieuwe economische problemen: de economische groei bleef achter bij die 

van economieën op het Europese vasteland en de Britse economie kreeg te maken met een hoge 

inflatie. In de jaren '70 werden de problemen verergerd door de oliecrisis, die ervoor zorgde dat de 

inflatie steeg en de economie in een recessie kwam. Er ontstond werkloosheid en ook nu waren het de 

noordelijke industrieregio's, die het zwaarst onder de recessie te lijden hadden. 

In 1973 trad het Verenigd Koninkrijk toe tot de EEG. De regering durfde echter geen economische 

hervormingen door te voeren. Eind jaren '70 brokkelde de steun voor de Labour-regering af en werd 

regeren steeds moeilijker. In mei 1979 won Margaret Thatcher de verkiezingen. Zij begon meteen met 

het doorvoeren van hervormingen. De bemoeienis van de staat met de economie werd teruggebracht 

en begin jaren '80 werden de meeste staatsbedrijven geprivatiseerd. De hervormingen waren moeilijk 

voor oude en inefficiënte bedrijven in het noorden van Engeland en het Verenigd Koninkrijk 

deïndustrialiseerde. Hierdoor liep de werkloosheid verder op. De hervormingen van Thatcher riepen dan 

ook weerstand op van de vakbonden, wiens macht ze wilde breken. 

In 1984 staakten de mijnwerkers tegen de regeringsplannen om de kolenmijnen te sluiten, maar deze 

werden gebroken. Halverwege de jaren '80 begonnen Thatchers hervormingen hun vruchten af te 

werpen. De Britse economie werd steeds meer een moderne diensteneconomie en begon weer te 

groeien. Toch was de welvaartsgroei ongelijk verdeeld. Vooral het zuiden van Engeland en Londen 

profiteerden van de nieuwe hoogconjunctuur, terwijl het noorden van Engeland achterbleef nu het geen 

industrieel hart meer had. In de jaren '90 werd Thatchers strakke monetaire beleid, dat gericht was op 

het bestrijden van inflatie, gehandhaafd en ook de regeringen van Tony Blair zetten haar beleid in iets 

gematigder vorm voort. 

 

15 Wijnbouw 

De wijnbouw in het Verenigd Koninkrijk is niet omvangrijk, maar werd nieuw leven ingeblazen in de 

jaren 1970. Mede als gevolg van de opwarming van de aarde waren grote delen vanvHampshire, Sussex, 

Kent, Essex, Suffolk, Berkshire en Cambridgeshire droog en warm genoeg om druiven van hoge kwaliteit 

te laten groeien. De eerste Engels wijnen werden beïnvloed door de Duitse zoete wijnen als 

Liebfraumilch. De groei van Engelse wijn werd versneld in de late jaren '90, mede oor de populariteit van 

wijn uit de nieuwe wereld, met name Australië, Chili, Argentinië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika en de 

toenemende vraag van de bevolking. De wijnbereiding werd verspreid naar het Zuid-Westen met 

inbegrip van Wiltshire, Dorset, Devon, Somerset, Cornwall en het Isle of Wight, en ook voor de 

Midlands. Ook het noorden van Engeland, met Yorkshire, Shropshire, Derbyshire, Leicestershire en 

Lancashire, is trots op zijn (beperkt aantal) wijngaarden. 

 

16 Landbouw 

De landbouw is intensief en sterk gemechaniseerd. Ze produceert ongeveer 60% van de 

voedselbehoeften in het Verenigd Koninkrijk. Ongeveer een kwart van het grondgebied wordt door 

ongeveer 300.000 bedrijven gebruikt voor het kweken van gewassen. Het type landbouw is afhankelijk 

van de bodem en het klimaat. De betere landbouwgrond is in het algemeen in het laagland. De 

oostelijke gebieden zijn overwegend akkerbouw, en de westerse overwegend voor begrazing. 

Belangrijkste gewassen gerst, tarwe,  aardappelen, suikerbieten, haver en koolzaad. De landbouw 

verschilt van streek tot streek. Boerderijen op de heuvels fokken schapen voor wol en vlees. Op het 

laagland heb je boerderijen met melk-en slachtvee. Boerderijen houden ook varken, kippen, kalkoenen 

en vissen. 

 

17 Bosbouw 



Ooit was het Verenigd Koninkrijk bijna helemaal bebost, maar de bomenpopulatie is nu een van de 

kleinste in Europa. Sinds het begin van de eeuw is de Britse regering begonnen met het planten van 

coniferen om deze situatie teniet te doen, maar de pijnbomen verzuren de bodem rond de coniferen, 

wat tot gevolg heeft dat grote veengebieden worden aangetast. Andere Engelse boomsoorten zijn de 

eik, de olm en de iep, de kastanjeboom, limoenbomen, de es en beukenbomen. Bosbouw is het 

belangrijkst in Schotland en Noord-Ierland. Staatsbosbeheer heeft de zorg en het onderhoud van bijna 

1,5 miljard bomen en plant meer dan 17 miljoen bomen per jaar. Met 3000 werknemers wordt meer 

dan 5 miljoen ton hout per jaar geproduceerd. Dat is bijna 44% van de Britse houtproductie of 300 

veertig ton ladingen van hout elke dag. Bovendien onderhoudt ze 24.000 km boswegen en - zeven keer 

het totale bedrag van de snelweg in Groot-Brittannië -  ongeveer 2300 bruggen.  

 

18 Godsdienst 

De Anglicaanse Kerk (Church of England en Church of Scotland) zijn de officiële kerkgenootschappen,. 

Ongeveer de helft van de bevolking hoort hier toe. 16% is rooms-katholiek. Verder worden vrijwel alle 

wereldreligies in het Verenigd Koninkrijk vrijelijk beleden. 

 

19 Onderwijs 

Het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn goed geregeld sinds respectievelijk 1870 en 1900. 

Hierdoor kan 99% van de bevolking lezen en schrijven. Onderwijs is verplicht voor 5- tot 16-jarigen. 

Ongeveer een vijfde van de jongeren gaat naar een vorm van vervolgonderwijs. 

 

20 Cultuur  

Het Verenigd Koninkrijk is het land dat we kennen van het links rijden, de dubbeldekkers in Londen, de 

pubs en de marmelade. Elk deel heeft zijn eigen taal, cultuur en historische achtergronden, heden ten 

dagen nog steeds te zien en te beleven in de vele musea die het Verenigd Koninkrijk rijk is. 

Het Verenigd Koninkrijk is de derde grootste markt ter wereld op het gebied van muziekverkopen. 

Daarnaast staat het land wereldwijd nummer vier op het gebied van muziekproductie.  

Er zijn meer dan 3.500 uitgeverijen gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. 

Engeland en Schotland hebben veel sporten en spelen uitgevonden die wereldwijd verbreid zijn. 

Voetbal is nog altijd de belangrijkste sport. Andere populaire sporten zijn rugby, golf en cricket. Verder 

wordt er in Engelse pubs veel snooker en darten gespeeld. 

 

21 Eten en drinken 

De Britten beginnen de dag vaak met een uitgebreid en gedeeltelijk warm ontbijt, met onder meer 

toast, 'bacon and eggs' en 'cereal' zoals cornflakes. De Schotten zweren bij 'kippers', oftewel gerookte 

haring. Bij het ontbijt worden grote koppen sterke thee gedronken, of naar Nederlandse begrippen vaak 

wat slappe koffie. Typisch Brits is ook 'fish and chips', dit is vis met patat dat traditioneel is verpakt in 

een oude krant. De vis is verkrijgbaar in allerlei soorten. De gefrituurde vis is vaak voorzien van een 

gepaneerde laag. De echte Engelse 'high tea' rond het middaguur is heel bijzonder. Deze is bijna net zo 

uitgebreid als een hele maaltijd en bestaat uit verschillende soorten thee, muffins, diverse recepten en 

verschillende gebakjes. Ook is er de 'afternoon tea', deze is iets minder uitgebreid dan de 'high tea'.  

In de Engelse keuken kookt men stevige gerechten. Men gebruikt veel lamsvlees, vis, aardappelen en 

diverse soorten groenten. Populair bij de Engelsen zijn de pasty's, pasteitjes met allerlei vullingen. Een 

typisch Engels gerecht is Sheperds Pie. Dit is een soort taart van lamsvlees met aardappelpuree. 

Bijzonder in het Verenigd Koninkrijk is de 'Indian Take-away'. Hier kun je een snelle Indiase hap krijgen, 

een soort snackbar, maar dan voor Indiaas eten. India is lang een kolonie geweest van het Verenigd 

Koninkrijk, vandaar. 

 

22 Taal 



De officiële taal in het Verenigd Koninkrijk is Engels. Keltische talen leven nog voort in Wales, Schotland 

en Noord-Ierland. 

  

23 Geldeenheid 

De munteenheid van het Verenigd Koninkrijk is de Pound Sterling,  onderverdeeld in 100 pence 

(enkelvoud: penny). Het decimale stelsel werd ingevoerd in 1971. Voor die tijd bestond een pond uit 20 

shilling en een shilling uit 12 pence, waardoor het pond dus 240 pence telde. 

Hoewel het Verenigd Koninkrijk lid is van de Europese Unie heeft het ervoor gekozen voorlopig buiten 

de Economische en Monetaire Unie te blijven. De euro is dan ook nog niet ingevoerd als betaalmiddel. 

 

24 Media 

Ruim 80 procent van de Britse huishoudens beschikt over digitale radio of televisie. Er is een groot 

aantal omroeporganisaties in het Verenigd Koninkrijk. De grootste zijn de BBC, ITV1, Channel 4 en Five. 

Zij beschikken over meerdere kanalen. Er zijn meer dan 250 radiozenders in het VK.  

In het Verenigd Koninkrijk bestaat een groot aantal dagbladen, regionale kranten, tijdschriften, 

vakbladen en hobbybladen Ruim 1.000 bedrijven publiceren meer dan 8.500 titels. Er bestaan 32 

nationale dagbladen (2008). Hiervan had News of the World de grootste oplage (2,9 miljoen) met 

daaropvolgend The Sun (2,8 miljoen) en The Daily Mail (2,0 miljoen). 

 

25 Belangrijkste monumenten en topics 

Engeland is geroemd om haar natuur en kathedralen, Schotland is prachtig voor wandelaars en bekend 

om de whiskey en de vele kastelen en forten. Wales heeft prachtige, grillige kusten en Noord-Ierland is 

bekend om haar bijzondere muziek en de bijzondere lokale gerechten. Natuurliefhebbers zullen zich 

prima kunnen vermaken in de Schotse Hooglanden of in de bergen van Wales. 

Op de Werelderfgoedlijst staan voor het Verenigd Koninkrijk de volgende items: 

• Giant's Causeway en Causeway Coast 

• Kasteel en kathedraal van Durham 

• Ironbridge-kloof 

• Studley Royal Park, met de ruïnes van Fountains Abbey 

• Stonehenge, Avebury en bijbehorende plaatsen 

• Kastelen en stadsmuren van King Edward in Gwynedd 

• St. Kilda  

• Blenheim Palace 

• Stad Bath 

• Grenzen van het Romeinse Rijk  

• Palace of Westminster, Westminster Abbey, en St. Margaret's Church 

• Henderson-eiland 

• Tower of London 

• Canterbury Cathedral, St Augustine's Abbey en St. Martin's Church 

• Edinburgh, oude en nieuwe stad 

• Gough en Inaccessible eilanden  

• Maritiem Greenwich 

• Hart van neolithisch Orkney 

• Industrieel landschap Blaenavon 

• Kust van Dorset en East Devon 

• Derwent Valley Mills 

• New Lanark 

• Saltaire 

• Koninklijke botanische tuinen, Kew Gardens 

• Liverpool, maritieme handelsstad 



• Mijnlandschap van Cornwall en West Devon 

• Aquaduct en Kanaal van Pontcysyllte 


