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5× Populaire Nederlandse filmlocaties 

Utrecht, Nederland 26 september 2019. Van de grachten van Amsterdam tot de luxe villa’s in het Gooi 

en natuurlijk het Brabantse Maaskantje, reiswebsite Holidayguru neemt je mee langs de bekendste 

filmlocaties in Nederland.  

Morgen trapt de 39e editie van het Nederlands Film Festival af en worden filmliefhebbers in Utrecht 

een week lang getrakteerd op het beste van Nederlandse bodem. Veel Nederlandse kaskrakers spelen 

zich ook af in eigen land, van Amsterdam en Den Haag tot Maaskantje. Reiswebsite Holidayguru zet de 

mooiste filmlocaties van Nederland op een rij. Leuke inspiratie voor een weekendje weg of stedentrip in 

eigen land! 

 

1. Amsterdam 

Van de Dam en het Centraal Station tot het Vondelpark, vrijwel alle hotspots uit Amsterdam dienen als 

décor voor scenes uit Turks Fruit – de meest succesvolle Nederlandse bioscoopfilm ooit. Ook Alles is 

Liefde speelt zich voor een groot deel in onze hoofdstad af en draaide veel in de Bijenkorf waar de 

hoofdsrolspeelster – gespeeld door Carice van Houten – een baantje heeft. Niet alleen Nederlandse 

filmmakers halen veel inspiratie uit Amsterdam, ook Hollywood is dol op de fotogenieke Nederlandse 

grachten. Zo is Amsterdam onder meer te zien in de James Bond film Diamands are Forever, Ocean’s 

Twelve en The Fault in Our Stars.  

2. Den Haag 

Oorlogsfilm Zwartboek van regisseur Paul Verhoeven is een van de succesvolste films uit de recente 

Nederlandse filmgeschiedenis en werd grotendeels opgenomen in Den Haag. Onder andere de 

Javastraat, het Sweelinckplein en het Haagse Plein zijn terug te zien in de film.  Ook werd een grote 

bevrijdingsscene met 11000 figuranten in de stad opgenomen. De Nederlandse film Riphagen, met 

Jeroen van Koningsbrugge in de hoofdrol – speelt eveneens af in Den Haag.  

3. Maaskantje 

Maaskantje mag natuurlijk niet in deze lijst ontbreken. Het Brabantse dorpje met zo’n 1600 inwoners 

werd door het success van New Kids plotseling op de kaart gezet. Toeristen uit het hele land bezochten 

het plaatsje in Brabant om de filmlocaties uit de serie en de film te bekijken.  

4. ‘t Gooi 

De Nederlandse krakraker Gooische Vrouwen – een vervolg op de succesvolle tv-serie – werd voor het 

grootste deel in ‘t Gooi opgenomen. Huizen en straten uit Blaricum, Bussum en Laren komen in de film 

en televisieserie voorbij. De makers van de Nederlandse horrorfilm The Human Centipede wisten ook 

hun weg naar het gooi te vinden en draaiden verschillende scenes in de buurt van Naarden.  

https://www.holidayguru.nl/
https://www.holidayguru.nl/
https://www.holidayguru.nl/stedentrip/


5. Nederlandse films in het buitenland: van Ibiza tot Suriname 

Hoewel ons eigen kikkerlandje dus vaak genoeg schittert op het grote doek, wijken Nederlandse 

filmmakers ook regelmatig uit naar warmere oorden in het buitenland voor opnames. Zo speelt de 

romantische comedie Verliefd op Ibiza zich natuurlijk af op het Spaanse eiland en mocht de cast en crew 

van de Toscaanse Bruiloft een tijdje in Frankrijk vertoeven voor de opnames van de film. Speelfilm 

Tuintje in mijn Hart speelt zich nog iets verder van huis af, in Suriname. Wie komende week naar het 

Nederlands Filmfestival in Utrecht gaat, kan mooie beelden van Kenia zien in de documentaire 

Afrikaanse Bruid.   

Over Holidayguru.nl 

Holidayguru.nl is één van de grootste reiswebsites in Duitsland en Nederland. Met meer dan 6 miljoen 
Facebook-fans en elke maand meer dan 17 miljoen pageviews behoort het tot één van de succesvolste 
websites in Duitsland en Nederland. Daniel Krahn en Daniel Marx hebben Holidayguru in 2012 opgericht. 
Vandaag de dag zijn zij de bestuurders van UNIQ GmbH, dat naast de Duitse Urlaubsguru en de 
internationale Holidayguru websites nog met vier andere projecten actief is. Meer dan 200 medewerkers 
werken voor deze start-up, verspreid over drie vestigingen. In 2019 opent Holidayguru tevens een nieuwe 
vestiging in Nederland.  
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Meer weten? We staan je graag te woord! Neem gerust contact op met sami@holidayguru.nl voor al je 

vragen over dit persbericht, interviewverzoeken, samenwerkingen en andere vragen over reizen en/of 

Holidayguru.  


