
Wikipedia statistieken 

Start 
De eerste, Engelstalige, Wikipedia ging op 15 januari 2001 online. Binnen enkele maanden 
volgden verschillende andere taalversies, waaronder de Nederlandstalige Wikipedia op 19 juni 2001. Inmiddels

Er zijn inmiddels meer dan 53 miljoen Wikipedia-artikelen in 300 talen. Elke maand bewerken er wereldwijd meer dan 
250.000 vrijwilligers Wikipedia.

Page views 

De Engelstalige Wikipedia telde in 2020 meer dan 8 miljard page views per maand. De Nederlandstalige Wikipedia telde in 
2020 meer dan 200 miljoen page views per maand. In totaal zijn ruim 6 miljoen artikelen toegevoegd aan de Engelstalige 
Wikipedia en meer dan 2 miljoen aan de Nederlandstalige Wikipedia. 

Aantal artikelen  

De Engelstalige Wikipedia heeft ruim 6 miljoen artikelen. Volgens de statistieken komen er iedere dag circa 600 nieuwe 
artikelen bij. De Nederlandstalige Wikipedia heeft meer dan 2 miljoen artikelen. Dagelijks groeit ze met circa 150 nieuwe 
artikelen. Er zijn zo'n 1200 actieve bijdragers (5+ edits), de kern bestaat uit circa 250 zeer actieve gebruikers (100+ edits). 

Meest bekeken artikelen 

De meest bekeken artikelen op de Engelstalige Wikipedia in januari 2021 waren Elliot Page en Elizabeth II met 
respectievelijk 5 en 3,9 miljoen views. Op de Nederlandstalige Wikipedia was dat Margaret Windsor  met meer dan 186.000 
views. 

Grootste artikelen
Het grootste artikel op de Nederlandstalige Wikipedia is Lijst van Radio 2-Top 2000's. Het grootste artikel op de 
Engelstalige Wikipedia is List of later historians of the Crusades.

Artikel met de meeste bewerkingen 

Het artikel met de meeste bewerkingen is: 
Goede_tijden,_slechte_tijden  met 9.380 bewerkingen. De oudste mens staat op twee met 7.076 bewerkingen. 

Oudste artikelen 
De oudste nog bestaande artikelen op de Nederlandstalige Wikipedia zijn Ollekebolleke  (versvorm) en Definitie. 

Wist je dat...
• je Wikipedia kunt beluisteren op http://listen.hatnote.com/

• een Wikipedia tijdlijn kunt bekijken op: http://histography.io/

• Wikipedia wereldwijd (ook in Nederland) in de top vijftien staat van meest bezochte websites. http://www.alexa.com/topsites
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