
 

Koninklijke weetjes over Koningsdag 
 

De meest oranje nationale feestdag van Nederland staat weer op de agenda. Op 27 april is (op een paar 

uitzonderingen na) iedereen in Nederland vrij en vieren we de verjaardag van Willem. Vakantieblog 

Holidayguru.nl ging op zoek naar een aantal leuke feitjes over Koningsdag.  

 

Verkoop de spullen die je niet meer nodig hebt op straat, want de gemiddelde straatverkoper 

haalt op Koningsdag €90 op! Je hebt hiervoor ook geen vergunning nodig.  

 

Amsterdam is een populaire bestemming voor Koningsdag, dus boek je hotel op tijd. In 2015 zag 

deze stad bijvoorbeeld een toename van 450% in hotelboekingen!  

 

Hoewel Koningsdag op 27 april wordt gevierd, zal de datum veranderen als de 27e op een 

zondag valt. Koningsdag wordt dan de zaterdag ervoor gevierd.  

 

Koningsdag is de meest gefilmde gebeurtenis uit onze geschiedenis.  

 

Tijdens de Duitse bezetting was het verboden om Koningsdag (toen Koninginnedag) te vieren, 

maar gelukkig vierden de Nederlanders het stiekem en hebben we de traditie in stand 

gehouden.  

 

Op Koningsdag met de trein naar Amsterdam? Je zal niet de enige zijn, maar gezellig meelopen 

met de ongeveer 250.000 andere mensen die met de trein naar Amsterdam willen.  

 

Koningsdag gaat natuurlijk niet voorbij zonder het eten van een Oranje tompouce. Dat is maar 

goed ook voor de banketbakkers, want de verkoop stijgt op Koningsdag met zo’n 600%!  

 

In 2001 bezochten 700.000 Amsterdam tijdens Koninginnedag. Het koninklijke bezoeker aan 

Drenthe werd toen afgelast door een uitbraak van de mond-en-klauwzeer ziekte, en het feest 

verhuisde bijna geheel naar Amsterdam.  
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