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Spotify maakt Wrapped bekend: dit luisterden
we in 2022
Antoon meest gestreamde artiest, ‘Vluchtstrook’ van Kris Kross
Amsterdam meest gestreamde nummer en we luisteren meer
dan ooit naar muziek en podcasts van eigen bodem.

AMSTERDAM, 30 november 2022 – Antoon is in Nederland de meest
beluisterde artiest in 2022. Dat blijkt uit het overzicht van de jaarlijks
terugkerende Spotify Wrapped charts. Het nummer ‘Vluchtstrook’ van Kris
Kross Amsterdam met Antoon en Sigourney K is het meest gestreamd in
Nederland, gevolgd door ‘As It Was’ van Harry Styles. Met Wrapped 2022
geeft Spotify een inkijkje in de muziek en podcasts die het meest geliefd zijn
onder Nederlandse luisteraars.
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Traditiegetrouw sluit Spotify het muzikale jaar af en kijkt de streamingdienst naar welke

artiesten, albums, podcasts en afspeellijsten de wereldwijd 456 miljoen gebruikers hebben

geluisterd. Voor het derde jaar op rij eindigt de Puerto Ricaanse rapper Bad Bunny op één als

meest gestreamde artiest wereldwijd. Gevolgd door de immens populaire Taylor Swift, die

onlangs het recordbrekende album ‘Midnights’ uitbracht.

Nederlandse artiesten en diverse genres populair 

In de Nederlandse lijsten prijken meer artiesten van eigen bodem bovenaan dan eerdere jaren.

Antoon is de meest gestreamde artiest in Nederland en ook de Nederlandse MEAU eindigt hoog

in de charts op drie met het nummer ‘Dat heb jij gedaan’.

“2022 was een prachtig muziekjaar. Er is dit jaar in Nederland opvallend veel
naar muziek van eigen bodem geluisterd. We zijn heel blij met wat het lokale
talent teweeg brengt. Kijk bijvoorbeeld naar de meest gestreamde artiest van
dit jaar: de Nederlandse Antoon. Vorig jaar stond hij nog zeventiende in de lijst
met meest gestreamde nummers. Van de twintig meest gestreamde artiesten
in Nederland zijn er maar liefst elf uit Nederland. En in de Top 20 meest
gestreamde songs tel ik zelfs twaalf(!) nummers van Nederlandse artiesten:
zoals van relatieve nieuwkomers als Antoon, S10, Kris Kross Amsterdam,
MEAU en FLEMMING”” 
— Wilbert Mutsaers, Head of Music Benelux

Onder Nederlandse gebruikers is er dit jaar een grote verscheidenheid aan genres populair.

Denk aan dance, singer songwriter, hiphop en pop - van Lijpe naar Suzan & Freek en van S10

naar Tiësto - de populaire Nederlandse muzieksmaak lijkt breder dan het jaar daarvoor. 

Naast Nederlandse artiesten luisteren we ook veel naar Nederlandstalige podcasts. Met op

nummer één, net als vorig jaar, de podcast ‘Geuze & Gorgels’. Nauw gevolgd door ‘BROERS’

met Sam en Rijk. Nieuw in de top drie meest gestreamde podcasts in Nederland is ‘NU.nl

nieuws’.

Meer vrouwelijke artiesten en podcasts 

We zien meer vrouwelijke artiesten en podcast-hosts in de charts dan voorheen, met o.a. S10,

Suzan (van Freek), MEAU, Sigourney K en Taylor Swift. In de top 3 meest gestreamde podcasts

wereldwijd zien we ook twee vrouwelijke nieuwkomers. ‘Call Her Daddy’ van Alex Cooper op

twee, gevolgd door ‘Anything Goes with Emma Chamberlain’ op de derde plaats.

Jouw Spotify Wrapped 2022

https://open.spotify.com/artist/5sBoNBXFMzoZjgHLbQueeG
https://open.spotify.com/artist/2F3Mdh2idBVOiMTxXoxc10
https://open.spotify.com/track/4wn7cO2iHlWueXGDd4gH9g?si=5f425c5d336f4e57
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https://open.spotify.com/artist/1zT9SWCzN45r7oVhy0VYLK?si=5857eb0f783746f6
https://open.spotify.com/artist/2o5jDhtHVPhrJdv3cEQ99Z
https://open.spotify.com/show/6C1XBOjNXCFLHVwPk6oXva
https://open.spotify.com/show/5IQCDDwWlDkZDRahQYwZon
https://open.spotify.com/show/2EaVmyxrGQv0au2jjHki5v
https://open.spotify.com/artist/1zT9SWCzN45r7oVhy0VYLK
https://open.spotify.com/artist/77IW5ZK1smDQYYKDCQugXh
https://open.spotify.com/artist/2F3Mdh2idBVOiMTxXoxc10
https://open.spotify.com/artist/0JgazfmeUqlV0HSXvs7kvj?si=9cd87ed102e24f88
https://open.spotify.com/artist/06HL4z0CvFAxyc27GXpf02
https://open.spotify.com/show/7bnjJ7Va1nM07Um4Od55dWhttps://open.spotify.com/show/7bnjJ7Va1nM07Um4Od55dW
https://open.spotify.com/show/5VzFvh1JlEhBMS6ZHZ8CNO


Vanaf vandaag kunnen gebruikers hun gepersonaliseerde Spotify Wrapped ervaring exclusief in de
app bekijken én zijn er aantal nieuwe functies toegevoegd:

Jouw jaar in audio: Your Listening Personality laat zien welke persoonlijkheid je

luistergedrag het meeste reflecteert. Audio Day geeft een inkijkje in hoe jouw muzieksmaak

gedurende de dag verandert.

Artiesten en makers meer verbinden: in de Wrapped-hub is nu ook merchandise te

vinden van jouw top artiesten.

Deel meer: Dit jaar is het mogelijk om je Spotify Wrapped te delen op Whatsapp, Instagram

Direct Message, Facebook Messenger en Line. Fans kunnen ook in Snapchat hun luister

persoonlijkheid delen met een filter en een Wrapped thema voor Bitmoji’s en GIFjes.

Wrapped in Roblox: Het Spotify Island staat in het teken van Wrapped geïnspireerde

speurtochten, games, virtuele merch en photobooths met 12 verschillende artiesten zoals:

Bizarrap, Black Sherif, Calvin Harris, CRO, Doechii, Eslabon Armado, Miranda Lambert,

NIKI, NewJeans, Stray Kids, SUNMI en Tove Lo.

FC Barcelona spelers doen mee: Dankzij de samenwerking tussen Spotify en FC

Barcelona kunnen fans 2022 Wrapped-video's vinden van enkele van hun favoriete spelers,

waaronder Robert Lewandowski, Alexia Putellas, Pedri en Ansu Fati.

Daarnaast heeft Spotify ook de Wrapped Creator-ervaring voor podcastmakers en artiesten

gelanceerd. Met toegang tot hun eigen geïndividualiseerde Wrapped microsite, nemen makers

een duik in alle manieren waarop hun fans dit jaar hebben geluisterd. Bekijk Spotify for Artists

en Spotify for Podcasters voor meer informatie.

Bekijk Spotify's For the Record voor meer informatie. Het beeldmateriaal vind je HIER.

– TOP 5 MEEST GESTREAMDE ARTIESTEN IN NL –

1. Antoon 

2. Ed Sheeran 

3.The Weeknd 

4.Drake 

5. David Guetta

– TOP 10 MEEST GESTREAMDE NUMMERS IN NL –

1. Kris Kross Amsterdam - Vluchtstrook

2. Harry Styles - As It Was

3. MEAU - Dat heb jij gedaan

4. James Hype - Ferrari

https://artists.spotify.com/home
https://podcasters.spotify.com/
https://www.newsroom.spotify.com/2022-wrapped
https://newsroom.spotify.com/media-kit/spotify-wrapped-2022/
https://open.spotify.com/artist/5sBoNBXFMzoZjgHLbQueeG
https://open.spotify.com/artist/6eUKZXaKkcviH0Ku9w2n3V
https://open.spotify.com/artist/1Xyo4u8uXC1ZmMpatF05PJ
https://open.spotify.com/artist/3TVXtAsR1Inumwj472S9r4
https://open.spotify.com/artist/1Cs0zKBU1kc0i8ypK3B9ai
https://open.spotify.com/track/63JrADDfrcjOaI6lyVkN3c?si=1d5e0f53cfca4887
https://open.spotify.com/track/4LRPiXqCikLlN15c3yImP7?si=c529af1eea1d4755
https://open.spotify.com/track/4wn7cO2iHlWueXGDd4gH9g?si=e5e18a8697ce4e1e
https://open.spotify.com/track/4zN21mbAuaD0WqtmaTZZeP?si=60de948b2385402a


5. Cristian D - Amsterdam

6. Antoon - Hallo

7. Kris Kross Amsterdam - Vanavond (Uit M'n Bol)

8. Glass Animals - Heat Waves

9. FLEMMING - Amsterdam

10. Rema - Calm Down

– TOP 5 MEEST GESTREAMDE MANNELIJKE ARTIESTEN IN NL –

1. Antoon

2. Ed Sheeran

3. The Weeknd

4. Drake

5. David Guetta

– TOP 5 MEEST GESTREAMDE VROUWELIJKE ARTIESTEN IN NL –

1. Taylor Swift

2. Suzan & Freek

3. Dua Lipa

4. Adele

5. Billie Eilish

– TOP 5 BEST BELUISTERDE PODCASTS IN NL —

1. Geuze & Gorgels

2. BROERS met Sam en Rijk

3. NU.nl nieuws

4.   Moordcast

5. NRC Vandaag

– TOP 5 MEEST GESTREAMDE ARTIESTEN WERELDWIJD –

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. Drake

4. The Weeknd

5. BTS

– TOP 10 MEEST GESTREAMDE NUMMERS WERELDWIJD –

https://open.spotify.com/track/1YR7VB3xx85Iad2n3soyMb?si=361f3f60dcaf4b87
https://open.spotify.com/track/7GwNDFyxvpHAd4l1IfUDmr?si=5064639836214586
https://open.spotify.com/track/0gq4UgDPGFdqpsWshU7dmv?si=d49bb89fb541465d
https://open.spotify.com/track/02MWAaffLxlfxAUY7c5dvx?si=986656e725224d26
https://open.spotify.com/track/0GRc10CjRqO0wtXUnxR1uY?si=6ae2d52045724850
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https://open.spotify.com/playlist/6irDE71nwuuHsXAcJ0HEtO
https://open.spotify.com/artist/4q3ewBCX7sLwd24euuV69X
https://open.spotify.com/artist/06HL4z0CvFAxyc27GXpf02
https://open.spotify.com/artist/3TVXtAsR1Inumwj472S9r4
https://open.spotify.com/artist/1Xyo4u8uXC1ZmMpatF05PJ
https://open.spotify.com/artist/3Nrfpe0tUJi4K4DXYWgMUX


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.

1. Harry Styles - As it Was

2. Glass Animals - Heat Waves

3. The Kid LAROI - STAY (with Justin Bieber)

4. Bad Bunny - Me Porto Bonito

5. Bad Bunny - Tití Me Preguntó

6. Elton John - Cold Heart - PNAU Remix

7. Bizarrap - Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52

8. Imagine Dragons - Enemy (with JID) - from the series Arcane League of Legends

9. Bad Bunny - Ojitos Lindos

10. Kate Bush - Running Up That Hill (A Deal With God)

– TOP 5 BEST BELUISTERDE PODCASTS WERELDWIJD –

1. The Joe Rogan Experience 

2. Call Her Daddy 

3. Anything Goes with Emma Chamberlain 

4. Case 63 (All Languages) 

5. Crime Junkie
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