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Over dit boek
Methode Tendens Toerisme & Recreatie
Als medewerker in de toeristisch-recreatieve sector in Nederland, moet je klanten/gasten informatie
kunnen geven over Nederland. Je weet wat buitenlandse toeristen verwachten aan te treffen in
Nederland: bloembollenvelden, molens, weilanden vol met koeien en kaas etende inwoners die
op klompen lopen, of die fietsen en een joint roken. Ook binnen Nederland zijn nogal wat
vooroordelen over verschillende gebieden in het land. Aan jou de taak om de toeristen op weg te
helpen om het echte Nederland te ontdekken!

Vertel je klanten/gasten over Nederland. Niet alleen over bezienswaardigheden en bereikbaarheid
van attracties kun je vragen verwachten, maar ook over het landschap, de geschiedenis en bevolking.
In deze lesstof vind je algemene informatie over Nederland en basisinformatie over alle provincies.

Werk je in de grensstreek met België of Duitsland? Dan is de kans groot dat je tijdens je werk ook
vragen krijgt over gebieden en bezienswaardigheden over de grens. Daarom moet je weten wat
daar allemaal te doen is.

Bij de beschrijving van de toeristische bestemmingen staat aan het begin altijd een factsheet met
basisinformatie over bijvoorbeeld de ligging en de doelgroepen van de bestemming, de taal die
er gesproken wordt en de provinciehoofdstad. Je komt ook steeds (verwijzingen naar) interactieve
kaarten, infographics en video’s tegen. Je kunt op die manier zelf bepalen hoe je het liefst leert:
door de tekst te lezen of door meer interactief aan de slag te gaan.

Het boek Bestemmingen: Nederland en de buurlanden is onderdeel van de methode Tendens
Toerisme & Recreatie. Tendens Toerisme & Recreatie is een mbo-lesmethode gebaseerd op het
kwalificatiedossier Travel, Leisure & Hospitality. Opdrachten worden gepresenteerd in
contextspecifieke werkboeken en de bijbehorende theorie wordt behandeld in algemene
theorieboeken. Binnen Tendens Toerisme & Recreatie staan vijf contexten centraal: reisbranche,
hotel, verblijfsrecreatie, dagrecreatie en toeristisch informatiebedrijf.

Indeling van het boek
In Bestemmingen: Nederland en de buurlanden staan de toeristische bestemmingen in Nederland,
België en Duitsland centraal. Dit wordt behandeld in de volgende hoofdstukken:
1. Nederland in het algemeen
2. Toeristische bestemmingen in Nederland
3. Koninkrijk België
4. Bondsrepubliek Duitsland.

Elk hoofdstuk eindigt met de paragraaf Trends en ontwikkelingen. In deze paragraaf worden de
belangrijkste nieuwe ontwikkelingen beschreven. Aan deze paragraaf is een dossier Actualiteit
gekoppeld, voor voorbeelden en de nieuwste trends. Dit dossier vind je op de methodewebsite.

Combinatie met werkboeken
Dit theorieboek kan worden gebruikt in combinatie met de volgende werkboeken:
• Frontoffice reisbranche
• Frontoffice hotel
• Frontoffice verblijfsrecreatie
• Frontoffice verblijfsrecreatie l activiteiten
• Front- en backoffice dagrecreatie



• Front- en backoffice toeristisch informatiebedrijf
• Backoffice reisbranche
• Backoffice hotel
• Backoffice verblijfsrecreatie
• Promoten en verkopen reisbranche |pakketreizen
• Promoten en verkopen reisbranche | maatwerkreizen
• Promoten en verkopen hotel
• Promoten en verkopen dagrecreatie
• Promoten en verkopen toeristisch informatiebedrijf.

In de werkboeken vind je vragen en opdrachten.

Relatie met andere theorieboeken
Dit theorieboek heeft een relatie met de volgende theorieboeken:
• Frontoffice in toerisme en recreatie (met verschillende eigen werkboeken)
• Backoffice in toerisme en recreatie (met verschillende eigen werkboeken)
• Communicatie in toerisme en recreatie | online & offline
• Producten en diensten voor toerisme en recreatie
• Commerciële dienstverlening.

Wanneer je een ander theorieboek of een ander hoofdstuk in dit theorieboek kunt raadplegen
voor verdiepende of aanvullende informatie, staat er een pictogram in het theorieboek. Bij dit
pictogram lees je waar je meer informatie kunt opzoeken:

Titel van het theorieboek dat je kunt raadplegen
Hier lees je in welke paragraaf je de informatie kunt vinden.

Methodesite Tendens Toerisme & Recreatie
Wanneer je www.tendens-tr.nl kunt raadplegen, staat er een pictogram in het theorieboek. Bij dit
pictogram lees je welke bron je kunt opzoeken. Je komt in dit boek twee verschillende pictogrammen
tegen:

Bron op www.tendens-tr.nl
Hier lees je wat voor soort bron je kunt opzoeken en welke dit is.

Video op www.tendens-tr.nl
Hier lees je welke video je kunt bekijken.



1. Nederland in het algemeen

Als je werkt in de toeristisch-recreatieve sector in Nederland, moet je klanten/gasten informatie
kunnen geven over Nederland. Je krijgt van buitenlanders misschien vragen over het klimaat, het
bestuur of de economie. Zij hebben vaak al een beeld van Nederland, dat meestal niet compleet
is. Het is jouw taak om zowel de buitenlandse bezoekers als de bezoekers uit eigen land goed voor
te lichten over Nederland, de bevolking en Nederlandse gebruiken en omgangsvormen.

In dit hoofdstuk leer je achtereenvolgens over:
1. Geschiedenis
2. Bestuur en politiek
3. Topografie
4. Klimaat
5. Steden, landschap en natuur
6. Nederland in de wereld
7. Economie
8. Bevolking
9. Sociaal
10. Godsdienst
11. Taal en dialect
12. Bereikbaarheid
13. Imago en de werkelijkheid
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14. Toerisme statistieken
15. Toeristisch beleid
16. Trends en ontwikkelingen.

1.1 Geschiedenis

Bekijk voor een beknopt overzicht van de geschiedenis van Nederland de infografic 'Geschiedenis van
Nederland'. Wil je meer weten over de geschiedenis van Nederland? Bestudeer dan het naslagwerk
‘Nederland door de eeuwen heen’.

Bekijk de video's '16e eeuw: Willem van Oranje’, ‘17e eeuw: Nederland als Republiek’ en ‘19e eeuw: Koning
Willem I – Willem VI wordt eerste koning van Verenigd Koninkrijk der Nederlanden’.

1.2 Bestuur en politiek

Nederland maakt samen met de Caribische eilanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten deel uit van
het Koninkrijk der Nederlanden. De Caribische eilanden Saba, Sint Eustatius en Bonaire zijn
bijzondere gemeenten van Nederland. In dit boek gaat het over het algemeen over Nederland
zonder de overzeese Caribische delen.

Nederland is een monarchie, dus een land met een koning(in) als staatshoofd. Het koningschap is
erfelijk bepaald. Nederland heeft een vorm van monarchie waarbij de macht van de koning of
koningin beperkt is. De staatsvorm van Nederland is een parlementaire democratie. Burgers kiezen
daarbij vertegenwoordigers voor in het parlement. De Eerste Kamer en de Tweede Kamer vormen
in Nederland het parlement, dat ook wel Staten Generaal heet.

1.2.1 Poldermodel
In Nederland is het ‘poldermodel’ of ‘polderen’ in de politiek een gebruikelijke manier om besluiten
te nemen. Werkgevers, vakbonden en de overheid overleggen en onderhandelen hierbij over
arbeidsvoorwaarden en lonen. Ook in verband met ander beleid en andere regels en wetgeving is
het poldermodel voor de overheid een manier om tot overeenstemming te komen met
belangenorganisaties.

1.3 Topografie

Als je werkzaam bent in de toeristische of recreatieve sector en te maken krijgt met klanten/gasten
die in Nederland reizen, is het handig om wat meer over de topografie van Nederland te weten.
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1.3.1 Ligging en oppervlakte
Nederland is een klein land in Europa. Nederland grenst in het oosten aan Duitsland, in het zuiden
aan België en in het noorden en het westen aan de Noordzee. Inclusief al het water dat Nederland
rijk is, beslaat het oppervlak van Nederland 41.500 km2. Als je weet dat heel Europa een oppervlakte
van meer dan tien miljoen km2 heeft, begrijp je pas echt hoe klein Nederland is.

1.3.2 Provincies en hoofdsteden
De hoofdstad van Nederland is Amsterdam. Nederland bestaat uit twaalf provincies. Iedere provincie
heeft een eigen hoofdstad. Noord-Holland heeft twee hoofdsteden: Haarlem als provinciehoofdstad
en Amsterdam als hoofdstad van Nederland. Een andere bijzondere plaats is Den Haag, of
’s-Gravenhage; het is naast provinciehoofdstad ook residentie. Dat wil zeggen dat hier de regering
zetelt. Dat vinden buitenlanders wel eens vreemd, want in de meeste landen is de regering in de
hoofdstad van het land gevestigd.

Nederland heeft twaalf provincies met elk een eigen hoofdstad. Amsterdam is de landelijke hoofdstad
en Den Haag de residentie.

1.3.3 Klimaat
Het soort toerisme en recreatie dat een land heeft, is mede afhankelijk van het klimaat. Het klimaat
in Nederland heet een gematigd zeeklimaat. Andere benamingen zijn gematigd maritiem klimaat
of naar het klimaatsysteem van Köppen, een Cfb-klimaat. Het betekent dat Nederland koele zomers
en zachte winters heeft. In de zomer bedraagt de gemiddelde temperatuur maar 16°C en zijn er
ongeveer 22 dagen van 25°C of meer. In de winter is de gemiddelde temperatuur 3°C. Dan zijn er
meer dan veertig dagen met vorst, maar de temperatuur blijft slechts tien dagen de hele dag onder
het vriespunt.
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Bijna honderd dagen in het jaar regent het. Dat klinkt als veel, maar het regent nooit een hele dag.
In totaal valt gemiddeld maar 8 procent van de tijd neerslag nog geen twee uur per dag. Gemiddeld
valt er 850 mm neerslag per jaar. De Randstad en de hoger gelegen gebieden (de Veluwe in
Gelderland, de Utrechtse heuvelrug, de Hondsrug in Drenthe en Groningen en de Vaalserberg in
Zuid-Limburg) zijn het natste. Het droogste gebied is Midden-Limburg, het centrale deel van
Limburg.

De gemiddelde neerslag en zonneschijn in Nederland over een periode van dertig jaar.

Nederland heeft gemiddeld 1520 zonuren per jaar. De westkust heeft met ongeveer 1750 zonuren
per jaar de meeste zon, terwijl het oosten van het lang maar 1500 uur zonneschijn heeft. Het
grootste aantal zonuren komt voor in mei en juni. Dat heeft natuurlijk te maken met de aanloop
naar de ‘langste dag’ in juni.

Net als in veel andere Europese landen kent Nederland zomer- en wintertijd. De laatste zaterdag
in maart gaat de zomertijd in, dan gaat de klok een uur vooruit. Het laatste weekend van oktober
gaat de klok weer een uur achteruit voor de wintertijd.

1.4 Steden, landschap en natuur

Nederland heeft een gevarieerd landschap en trekt daardoor verschillende soorten toeristen en
recreanten aan. In Nederland heb je stedelijke gebieden, kustgebieden, bosrijke en waterrijke
gebieden. Nederland is vrij vlak en heeft geen echte bergen, wel heuvels. Een groot deel van
Nederland ligt onder de zeespiegel. In Nederland kun je diverse landschapstypen onderscheiden.

Berg of heuvel
Wat noem je een heuvel en wat noem je een berg? Hiervan bestaat geen eenduidige definitie. In de
Benelux is het redelijk gebruikelijk om de grens te leggen bij 600 meter boven de zeespiegel: alles
daaronder noem je een heuvel en alles daarboven mag officieel een berg heten.
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1.4.1 Steden
In stedelijke gebieden wonen veel mensen, is veel bebouwing en verkeer, er vinden veel economische
activiteiten plaats en je vindt er veel cultuur en er zijn veel evenementen.
Veel buitenlandse toeristen komen naar de stedelijke gebieden in Nederland.

De Randstad is het grootste stedelijk gebied in Nederland en heeft ongeveer zeven miljoen inwoners.
De Randstad bestaat uit de vier grootste steden van het land: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag
en Utrecht, en hun omgeving.

Wat is een stad nu precies? De term ‘stad’ heeft twee betekenissen. Allereerst kan het een
nederzetting zijn met stadsrechten. Ten tweede kan het duiden op een plaats met een bepaalde
grootte.

Den Haag een dorp?
Vaak is een plaats met stadsrechten ook een aardig grote plaats, maar soms gaat dit niet op. Zo heeft
Bunschoten stadsrechten maar is het een kleine plaats en zo heeft Den Haag geen stadsrechten maar is
het qua inwoneraantal wel de derde stad van Nederland.

Steden en geschiedenis
De Nederlandse geschiedenis is terug te vinden in veel steden in Nederland. In de Romeinse tijd
ontstonden handelsnederzettingen en militaire versterkingen zoals Nijmegen, Maastricht en
Valkenburg, waarvan je nu nog restanten terug kunt vinden.

In de middeleeuwen groeiden veel dorpen uit tot steden. Zo ontstonden in deze tijd de Hanzesteden,
steden met een handelsverbond die elkaar bescherming boden bij het handel drijven. Voorbeelden
van Hanzesteden in Nederland zijn Zwolle, Deventer en Zutphen. Maar ook in het buitenland sloten
steden zich bij het Hanzeverbond aan, zoals Bremen, Hamburg en Brugge.

Daarnaast moesten door steeds groter wordende schepen de havens dichter bij zee liggen. Aan
goed bevaarbare binnenwateren ontstonden nieuwe steden, zoals Amsterdam en Dordrecht, of
werden steden uitgebreid.

Hansa of Hanze
Een Hansa of Hanze was een groep kooplieden die in dezelfde producten handelden en in verschillende
steden woonden. Door samen te werken, konden ze voordeliger inkopen, veiliger reizen en stonden ze
sterker tegenover landsheren. Deze samenwerking tussen groepen kooplieden groeide uit tot een
samenwerking tussen steden: de Hanzesteden. Een Hanzestad is dus een stad die lid was van het
Hanzeverbond: een handelsgilde waarbij verschillende steden een overeenkomst met elkaar sloten,
onder andere ter verbetering van de verbindingen.

Steden werden vaak beperkt door stadsmuren en andere begrenzingen. Stadsuitbreiding was
daardoor moeilijk en kostbaar. Steden werden eerst volledig volgebouwd. Pas daarna ging men
over tot bouwen buiten de stadsmuren, waar het minder veilig was, of tot het bouwen van nieuwe
stadsmuren. Na de komst van het kanon boden stadsmuren niet meer voldoende veiligheid. Aan
het begin van de Tachtigjarige Oorlog besloot de Republiek om strategisch gelegen steden verder
te versterken met verdedigingswerken. Zo ontstonden vestingsteden, zoals Bourtange en Coevorden.

Later, na de bevrijding van de Franse overheersers in 1813, werd het land verdedigd door de Nieuwe
Hollandse Waterlinie, die liep van Naarden naar Gorinchem. Een andere linie ging van Bunschoten
naar Rhenen.
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Allerlei stedelijke elementen herinneren aan de geschiedenis, je kunt er de welvaart en industriële
ontwikkeling aan afzien. Badhuizen stammen uit de Romeinse tijd. Industriële objecten zoals
watertorens en gasfabrieken kwamen natuurlijk veel later. Veel hofjes, voor arme of oude mensen,
bestaan nog in bijvoorbeeld Leiden en Haarlem. De komst van migranten zie je terug in
kerkgebouwen: van kerken en synagogen tot moskeeën.

Bouwstijlen
In steden zie je verschillende bouwstijlen terug. In verschillende periodes waren er verschillende
stijlen in de kunst en met name in de bouwkunst.

Rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten
Rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten zijn vooral historische straten, parken en verkavelingen. De
Monumentenwet uit 1988 omschrijft deze als: ‘Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang
zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang danwel hun
wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten
bevinden.’ Nederland heeft er ruim 400.

Wil je meer weten over bouwstijlen? Bestudeer dan het naslagwerk ‘Kunsthistorisch overzicht van de
stijlen in Nederland’ en de weblink ‘Rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten’.

1.4.2 Kustgebieden en waterrijke gebieden
De Nederlandse kust is maar liefst 523 kilometer lang en kenmerkt zich door brede zandstranden
en grote duingebieden. De Noord- en Zuid-Hollandse kust, 353 km, heeft de belangrijkste
badplaatsen.

Het Waddengebied, in Noord-Nederland, is een van de belangrijkste natuurgebieden in Europa.
De Waddeneilanden trekken door de combinatie van natuur en strand veel toeristen.
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Het IJsselmeer heette vroeger de Zuiderzee, voordat de Afsluitdijk er een meer van maakte. Het is
het grootste meer van Nederland. In Friesland, de kop van Overijssel, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland
kom je ook veel meren tegen. Veel meren zijn in trek bij toeristen en recreanten voor watersporten.

Nederland heeft een aantal grote rivieren: de Rijn, de Maas, de Lek, de Waal en de IJssel. Vanuit
de buurlanden komt veel water naar het laaggelegen Nederland om hier de zee in te stromen.
Toeristisch en landschappelijk gezien zijn ook de rivieren de Overijsselse Vecht en Utrechtse Vecht
en de Linge van belang. Watersporters en de pleziervaarders maken gebruik van de rivieren.
Riviercruises doen veel steden aan die aan rivieren liggen.

Nederland is 41.500 km2 groot. Hiervan is 33.700 km2 grondoppervlak. Bijna 19 procent van Nederland
is dus water. Een kwart van Nederland ligt onder zeeniveau. Twee derde van Nederland zou
regelmatig overstromen als er geen dijken waren!

Een groot deel van Nederland ligt onder de zeespiegel. Zonder dijken zou een groot deel van het land
dan ook onder water staan. Bron: Jan-Willem van Aalst/Hans Erren/nl.wikipedia.

Doordat het land zo laag ligt en waterrijk is, neemt men in Nederland veel maatregelen tegen
wateroverlast. Zo zijn er veel dijken en polders met sloten en windmolens. Het Deltaplan en de
Zuiderzeewerken zorgen door dammen, bruggen en dijken dat Nederlanders droge voeten houden.

Wil je meer weten over de topografie van Nederlandse grote rivieren en watergebieden? Bekijk dan de
video ‘Water in Nederland’.

1.4.3 Bosrijke gebieden
Op zandgronden in Nederland vind je bosrijke gebieden. Het belangrijkste bosgebied is de Veluwe.
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Natuur
In Nederland heb je twintig Nationale Parken. De Hoge Veluwe is een bekend nationaal park; het
is een gebied met allerlei soorten boslandschappen en veel verschillende planten en dieren.

Wil je meer weten over de Nationale Parken in Nederland? Bestudeer dan het naslagwerk ‘Nationale
Parken in Nederland’.

Verder zijn er nog meer natuurgebieden die niet de status van nationaal park hebben, maar voor
natuurliefhebbers de moeite waard zijn. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en de provinciale
landschapbeheerders (met samenwerkingsverband LandschappenNL) zijn de grootste organisaties
in Nederland die zich bezighouden met natuurbeheer. Zij zorgen voor natuurbehoud en beschermen
landschappen en cultureel erfgoed. De organisaties maken het mogelijk dat natuurgebieden
toegankelijk zijn voor het publiek. Ze zorgen bijvoorbeeld voor fiets- en wandelroutes.

Voorbeelden natuurgebied
Nationaal Park: De Biesbosch, Drents-Friese Wold, Utrechtse Heuvelrug
Staatsbosbeheer: Groningse Stuwwallen, Midden-Limburg, Baronie van Breda
Natuurmonumenten: Voorsterbos, Nieuwkoopse Plassen, Naardermeer.

Wil je meer weten over natuurgebieden in Nederland en provinciale landschappen? Ga dan naar de
weblinks ‘Natuurkaart Nederland’ en ‘LandschappenNL’.

Wil je zien wat LandschappenNL doet? Bekijk dan de video ‘LandschappenNL’.

1.4.4 Landschapstypen
Een landschap is een gebied met bepaalde karakteristieke vormen, ontstaan door natuurlijke of
menselijke krachten. In Nederland kun je diverse landschapstypen onderscheiden. In teksten over
de gebieden kom je vaak informatie tegen over de landschappen die een bepaalde regio heeft:
• rivierenlandschap
• laagveen
• hoogveen
• terpenlandschap
• oude zeeklei
• nieuwe polders
• duinlandschap
• het Waddengebied
• geestgronden
• heuvellandschap
• de Veluwe
• heidevelden
• coulisselandschap.

In Nederland zijn veel landschappen ontstaan in ijstijden. Stuwwallen en grote zandvlakten
ontstonden in die tijd. Door menselijk ingrijpen ontstonden later, ongeveer 3000 jaar voor de
jaartelling, heidevelden. Nieuw land ontstond en ontstaat nog steeds door menselijk handelen
tijdens landaanwinningen.

Wil je meer weten over de Nederlandse landschappen? Bestudeer dan het naslagwerk ‘De Nederlandse
landschappen’.
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