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AMSTERDAM, 1 september 2022 – Met de aanhoudende warme temperaturen

lijkt het er nog niet op, maar het einde van de zomer komt in zicht. Tijd voor

Spotify om de meest beluisterde nummers van deze zomer bekend te maken. De

streamingdienst voorspelde in juni al hoe de zomer zou klinken met de ‘Summer

22’ afspeellijst. Op basis van de streaming data onthult Spotify welke nummers er

wereldwijd en in Nederland de afgelopen drie maanden favoriet waren.

De Nederlandse zomerhit  is “Ferrari” van James Hype en Miggy Dela Rosa. Het nummer werd

met ruim 15,7 miljoen streams de afgelopen drie maanden het meest geluisterd in Nederland.

Ferrari, die aan het begin van de zomer nog op de achtste plek stond, haalde daarmee zelfs

Harry Styles met “As It Was” in die op plek twee van meest beluisterde nummers in ons land

eindigt. De Brabantse La Fuente sluit de top drie af met “I Want You”. Ook andere artiesten van

eigen bodem als Fmg, FLEMMING en Antoon, hebben we de afgelopen periode veel mogen

horen. 

Wereldwijd is “As It Was” van Harry Styles - zoals Spotify eerder al voorspelde - de grote

winnaar met 610 miljoen wereldwijde streams deze zomer. Wie de afgelopen maanden een

enorme comeback maakte, was Kate Bush met “Running Up That Hill (A Deal With God)” uit

1985. Het nummer heeft er sinds de première op 27 mei van het nieuwe seizoen van Stranger

Things maar liefst 90 miljoen nieuwe luisteraars bij gekregen. Hiermee staat de zangeres nu op

nummer twee van de wereldwijde Songs of Summer lijst. 

Spotify’s afspeellijsten met de beste nummers van deze zomer vind je hieronder en op For the

Record. De officiële Songs of Summer-afspeellijst kun je hier streamen. Beeldmateriaal vind je

hier.
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Meest beluisterde nummers in Nederland (gebaseerd op aantal streams van de afgelopen drie

maanden)

1. “Ferrari”, van James Hype, Miggy Dela Rosa

2. “As It Was”, van Harry Styles

3. “I Want You”, van La Fuente

4. “Boot”, van Fmg

5. “Automatisch”, van FLEMMING

6. “Olivia”, van Antoon
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7. “Running Up That Hill (A Deal With God)”, van Kate Bush

8. “Vanavond (Uit M'n Bol)”, van Donnie, Kris Kross Amsterdam, Tino Martin

9. “Bam Bam”, van Camila Cabello (feat. Ed Sheeran)

10. “Amazin’”, van Emms en Idaly

11. “In The Stars”, van Benson Boone

12. “Calm Down”, van Rema

13. “Belly Dancer”, van BYOR en Imanbek

14. “Trompeta”, van Willy William

15. “Solo”, van Bilal Wahib en Zoë Tauran

16. “I Ain’t Worried”, van OneRepublic

17. “Crazy What Love Can Do”, van Becky Hill, David Guetta, Ella Henderson

18. “Love Myself”, van RONDÉ

19. “Als Je Bij Me Blijft”, van $hirak, Bilal Wahib, Boef, Cristian D, Ronnie Flex

20. “Vluchtstrook”, van Antoon, Kris Kross Amsterdam, Sigourney K

Meest beluisterde nummers wereldwijd (gebaseerd op het aantal streams van de afgelopen drie

maanden)

1. “As It Was”, van Harry Styles

2. “Running Up That Hill (A Deal With God)”, van Kate Bush

3. “Me Porto Bonito”, van Bad Bunny, Chencho Corleone

4. “Tití Me Preguntó”, van Bad Bunny

5. “Glimpse of Us”, van Joji

6. “Ojitos Lindos”, van Bad Bunny, Bomba Estéreo

7. “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52”, van Bizarrap, Quevedo

8. “Efecto”, van Bad Bunny

9. “Moscow Mule”, van Bad Bunny

10. “Heat Waves”, van Glass Animals

11. “PROVENZA”, van KAROL G

12. “About Damn Time”, van Lizzo

13. “Late Night Talking”, van Harry Styles

14. “Party”, van Bad Bunny, Rauw Alejandro

15. “Te Felicito”, van Shakira, Rauw Alejandro

16. “STAY”, van The Kid LAROI (with Justin Bieber)

17. “Tarot”, van Bad Bunny, Jhay Cortez

18. “Bam Bam”, van Camila Cabello (feat. Ed Sheeran)
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OVER SPOTIFY-NL

Over Spotify 
In 2008 veranderde Spotify voorgoed het luisteren naar muziek. Het is onze missie om het potentieel van
menselijke creativiteit volledig te benutten door miljoenen artiesten de kans te geven te leven van hun kunst. En
om fans de kans te geven om daarvan te genieten en erdoor geïnspireerd te raken. Alles wat we doen komt
voort uit onze liefde voor muziek. Ontdek, beheer en deel meer dan 70 miljoen nummers gratis of upgrade naar
Spotify Premium om toegang te krijgen tot exclusieve mogelijkheden zoals een offline modus, verbeterde
geluidskwaliteit, Spotify Connect en luisteren zonder reclame. Vandaag de dag zijn we ’s werelds grootste
abonnementenservice voor muziekstreaming met een community van meer dan 345 miljoen gebruikers, onder
wie meer dan 155 miljoen Spotify Premium-abonnees in 178 landen.

19. “Cold Heart”, van Elton John, Dua Lip - PNAU Remix

20. “I Ain’t Worried”, van OneRepublic
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