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6 miljoen .nl-domeinnamen

geregistreerd, groei harder dan

verwacht

Het .nl-domein heeft gisteren de

mijlpaal van 6 miljoen

geregistreerde domeinnamen

behaald. Het 6 miljoenste domein

is deyogiclub.nl.

Het aantal registraties steeg de

afgelopen maanden tijdens de

coronacrisis dusdanig hard, dat de

6 miljoen .nl-domeinregistraties veel eerder werd gehaald dan op

basis van de groeiontwikkeling werd verwacht.

Een deel van deze enorme toename in het aantal registraties is

het gevolg van ondernemers die door de coronacrisis hun pijlen

op online richtten.

Het allereerste .nl-domein werd op 1 mei 1986 geregistreerd door

de grondlegger van .nl, Piet Beertema: cwi.nl. Op dat moment

stond het World Wide Web nog niet eensd in de kinderschoenen.

In 2003 werd de 1 miljoenste .nl-domeinnaam geregistreerd,

negen jaar later (in 2012) stond de teller al op 5 miljoen. Sindsdien

vlakte de groei van het aantal domeinnamen af. Jaarlijks worden

er zo’n 850.000 nieuwe namen geregistreerd en ongeveer 800.000

weer opgeheven.

De meeste .nl-domeinnaamhouders bevinden zich in Amsterdam,

maar de stadsregio’s van universiteitssteden Groningen,

Enschede, Nijmegen en Eindhoven scoren eveneens opvallend

hoog. Ook opvallend is dat een .nl-domeinnaam gemiddeld 16

karakters lang is, terwijl het gemiddelde van andere domeinen op

13 karakters ligt.

Het .nl-domein is overigens het vijfde grootste landendomein ter

wereld, 64 procent van alle Nederlandse websites is een .nl-

website.
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Politie waarschuwt

hosting sector voor hosting

resellers

›

Strato breidt uit naar

Zweden

›

Mijn.host wint Webhosting

Snelheidstest

›

Webwinkel mag

domeinnaam

XiaomiProducts.nl niet meer

g ebruiken

›

RealHosting  wordt

onderdeel van Yourhosting

›

Goog le Domains nu in 26

landen

›

KPN Eig en site en Mail naar

Yourhosting

›

Inf luencers Monica Geuze

en Enzo Knol op ving ers

g etikt voor sluikreclame

›

Beleg g ing sapp Peaks breidt
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›

Nog  eens 16.000
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worden door T -Mobile en

Open Dutch Fiber voorzien

van g lasvezel
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dig itale valuta
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Slimme foto-app

PhotoRoom haalt 19 miljoen

g roeig eld op
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Prijzen van speelg oed

stijg en in een jaar tijd met

29 procent

›

Amsterdam wil ‘supermarkt’

Getir sluiten

›

Apparaten smarthome

g rote merken worden

compatibel

›

‘Ontwikkeling  cryptowallet

T witter ook stopg ezet’

›

‘Massa-ontslag en bij Meta

op komst’

›

PostNL neemt maatreg elen

om kosten te beheersen

›

OpenAPI publiceert DALL-E

API, 2 cent per afbeelding

›

GERELATEERDE ITEMS

Domeinorganisatie SIDN

haalt duizenden

fakeshops offline

SIDN Labs heeft 20.000 verdachte

domeinnamen tussen augustus 2017 en

maart 2019 gedetecteerd. Tijdens deze

periode werden 4455 nepwebwinkels

verwijderd.

250.000 nieuwe .NL-

registraties sinds

coronauitbraak

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er

meer dan 250.000 nieuwe .NL-domeinen

geregistreerd. SIDN ziet ook dat slapende

domeinen op grote zijn geactiveerd.

Extensie .NL verliest aan

populariteit

De groei van het aantal domeinnamen van

de Nederlandse extensie .nl neemt af.

Domeinnamen van nieuwe extensies, zoals

.shop, .online en .fun, zijn daarentegen in

opkomst. Dat blijkt uit...
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