
 
 

Betrekkingen Nederland - Noorwegen 

De betrekkingen tussen Nederland en Noorwegen zijn goed. Nederland en Noorwegen trekken internationaal 
veel samen op, zoals in de NAVO, de Verenigde Naties, de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid 
en Samenwerking in Europa. Ook werken de krijgsmachten nauw samen. 

Politieke betrekkingen 

 De warme banden blijken uit wederzijdse bezoeken op hoog niveau. Zo bracht het Noorse koninklijk 

paar in 1996 een staatsbezoek aan Nederland en legde koningin Beatrix in 2010 een staatsbezoek aan 

Noorwegen af. De koningin werd vergezeld door een grote delegatie van het Nederlandse 

bedrijfsleven uit de sectoren voor energie, visserij en duurzaamheid. 

 Noorse en Nederlandse bewindslieden spreken elkaar regelmatig. De Noorse minister van 

Buitenlandse Zaken bracht in mei 2015 een bezoek aan Nederland. Zij spraken onder andere over 

internationale politiek en samenwerking op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. 

 Nederland en Noorwegen trekken internationaal vaak met elkaar op als gelijkgezinde landen, 

bijvoorbeeld bij mensenrechten, veiligheid en ontwikkelingssamenwerking. Er is regelmatig overleg op 

alle niveaus over het eigen beleid en dat van diverse internationale instellingen. 

 Beide landen werken nauw samen op defensiegebied. Eenheden van het Korps Mariniers en van de 

Luchtmobiele Brigade doen hun wintertraining in Noorwegen en schepen van de Koninklijke Marine 

oefenen in Noorse wateren. Bij de aanschaf en onderhoud van defensiematerieel wordt 

samenwerking gezocht met de Noren. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Economische betrekkingen 

 Nederlandse bedrijven hebben veel geïnvesteerd in Noorwegen kwamen, onder andere in offshore 

activiteiten, gas- en oliewinning, detailhandel en viskwekerijen. Vooral op energiegebied zijn er veel 

mogelijkheden voor samenwerking. 

 Nederland en Noorwegen zijn sinds 2008 verbonden door een 590 km lange onderzeese 

hoogspanningskabel (NorNed), waardoor Nederland groene stroom kan importeren. Door uitwisseling 

van elektriciteit worden ook schommelingen in elektriciteitsproductie in beide landen opgevangen. 

 Nederland staat in de top 10 van belangrijkste handelspartners van Noorwegen. Nederland heeft een 

groot handelstekort met Noorwegen, vooral vanwege de grote Nederlandse import van energie. 

 De Nederlandse import uit Noorwegen bestaat voor ongeveer 75% uit minerale brandstoffen: ruwe 

olie, olieproducten en aardgas. Nederland is na Groot-Brittannië het grootste exportland voor 

Noorwegen. De belangrijkste Nederlandse exportproducten naar Noorwegen zijn: machines, 

transportmiddelen, chemische producten en landbouwproducten. De import van landbouwproducten 

is onderhevig aan Noorse importbeperkingen. 

 Voor actuele informatie over economische en handelsbetrekkingen met Noorwegen kunt u terecht op 

de website van RVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/noorwegen


 

 

Culturele betrekkingen 

 Noorwegen is op cultureel gebied geen prioriteitsland. Toch staat het land bij de culturele 

uitwisselingen gemeten naar aantal manifestaties wereldwijd 15e plaats voor Nederland. Er zijn tal van 

culturele uitwisselingen tussen Noorwegen en Nederland, vooral muziek en dans, maar steeds vaker 

ook theater. Nederlandse architectuur geniet een goede reputatie in Noorwegen. Bij de 

grootscheepse vernieuwing van Oslo langs de fjord spelen Nederlandse architecten als Wijnie Maas 

een belangrijke rol. 

 Samenwerking tussen het Van Gogh museum en het Munch museum resulteerde in 2015 in een 

gezamenlijke tentoonstelling. 

 Er is veel belangstelling voor moderne Nederlandse schrijvers. Regelmatig worden boeken in het Noors 

vertaald. 

 Voor actuele informatie over culturele betrekkingen met Noorwegen kunt u terecht op de website van 

DutchCulture. 

 

 

http://www.sica.nl/
http://www.sica.nl/

