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Ik verklaar hierbij dat deze scriptie een oorspronkelijk werkstuk is, dat 
uitsluitend door mij vervaardigd is. Als ik informatie en ideeën aan andere 

bronnen heb ontleend, heb ik hiervan expliciet melding gemaakt in de tekst 
en de noten. 

 

 
(Gorinchem, 16 oktober 2019)      

N.B.: Afbeelding op de voorkant: sprookjesfiguur Langnek die uitkijkt over de bomen van het Sprookjesbos (afbeelding 
is horizontaal gespiegeld), datum en fotograaf onbekend. Bron: WEBSITE EFTELING, ‘Wereld van de Efteling’, 

<https://www.efteling.com/nl/pers/wereld-van-de-efteling/> [11-10-2019]. 



3 
 

Voorwoord 

Deze scriptie is het resultaat van een halfjarig afstudeerproject dat ik van januari tot en met augustus 2019 

bij de Efteling op de Ontwerpafdeling heb mogen doen. Tweejaarlijks biedt de Efteling afstudeerprojecten 

aan die aan studenten de mogelijkheid geeft om met een praktisch vraagstuk, met onderwerpen variërend 

van horeca tot duurzaamheid, aan de slag te gaan. Het vertrekpunt van deze scriptie was de vraag: Hoe kan 

de Efteling haar (door haar bezoekers) hooggewaardeerde natuur in de toekomst bewaren? Vanwege de 

Masteropleiding Architectuurgeschiedenis heb ik dit vraagstuk vanuit een historisch perspectief benaderd. 

Voor de hulp die ik kreeg bij mijn scriptie wil ik de volgende personen bedanken: 

Ivo Südmeier, landschapsarchitect bij de Efteling, die mij gedurende het scriptietraject op locatie dagelijks 

heeft begeleid. Hij heeft mijn enthousiasme voor nieuwe ontdekkingen gedeeld en mij veel geleerd over 

landschapsarchitectuur bij de Efteling. 

Imke van Hellemondt, mijn scriptiebegeleidster vanuit de VU, die mij heeft uitgedaagd om kritisch te 

denken en te schrijven, mij bronnen en aanwijzingen heeft gegeven op de juiste momenten en gedurende 

het hele proces heeft meegeleefd in de verbazing, het enthousiasme en de frustratie die ik had bij het 

vinden van nieuwe puzzelstukjes tijdens mijn onderzoek. 

Gerrie van Dongen en Aukelien Pennings, archivarissen bij de Efteling, voor het openstellen van het Efteling 

Archief, het nasturen van losse archiefstukken, het beantwoorden van al mijn vragen en voor de spontane 

verhalen over de geschiedenis van de Efteling. 

Mario Dieltjes, coördinator groenonderhoud bij de Efteling, die zijn kennis over beplanting en visie op de 

inrichting van het park met mij wilde delen en laten zien tijdens een persoonlijke rondleiding. 

Olaf Vugts, ‘conceptleider’ bij de Efteling,  voor het toelichten van de ‘Vlindervisie’ en de visie ‘Oase’. 

Karel Willemen en Sander de Bruijn, ontwerpers bij de Efteling, voor het vertellen over hun visie op de 

omgang met natuur in de Efteling als ontwerpers,  

Alle collega’s van de afdeling Efteling Ontwerp voor het aanreiken van foto’s en documenten en voor hun 

interesse, aanstekelijke enthousiasme en humor die een levendige omgeving vormden voor het schrijven 

van een scriptie. 

De Efteling als organisatie, voor het beschikbaar stellen van een afstudeerplek en de middelen om dit 

afstudeeronderzoek mogelijk te maken. 

 

Het was een groot plezier om in zo’n bruisend bedrijf af te mogen studeren. 
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Inleiding 
 “Waar een dozijn jaren geleden nog een onontgonnen strook verwilderd dennebos lag, droog en 

onaantrekkelijk, glanzen nu visrijke vennen in de heuvelkommen, aan de oevers door hoog opgeschoten 

sparren overschaduwd. Op wat een decennium geleden nog woeste stuifzandvlakten waren, strekken 

zich nu bloeiende siertuinen uit, waarvan de geuren over frisgroene gazons drijven. [...] Op het kruispunt 

waar vroeger slechts sporadisch een avontuurlijke wandelaar met een rugzak onder zijn schouders zijn 

weg zocht naar het natuurreservaat ‘de Loonse en Drunense duinen’ stromen nu jaarlijks ongeveer een 

miljoen toeristen Kaatsheuvel binnen om zich te verliezen in de uitgestrektheid van ontspanningspark 

De Efteling.”1 

 

In 1962 verscheen deze beschrijving van de Efteling Bob Venmans in het jubileumboekje Het Sprookje van 

de Efteling. Venmans was destijds werkzaam in de Efteling als verantwoordelijke voor het 

promotiemateriaal van het park. De Efteling, inmiddels uitgegroeid tot Nederlands best bezochte 

attractiepark, werd officieel geopend in 1952 als natuur- en ontspanningspark met het Sprookjesbos, een 

speeltuin, wandelgebieden en horeca.  Over de herkomst van de naam Efteling wordt gespeculeerd dat het 

een afgeleide is van boerderij de Essteling, maar het kan ook een verbastering zijn van het omliggende 

buurtschap dat vanaf de veertiende eeuw in de protocollen onder andere als Achterling, Dafterlinge, 

Dechterlinc, Efterlinc en Erstelinghe wordt geschreven.2 Het jaar 1952 wordt door de Efteling zelf 

gehanteerd als openingsjaar, maar al in de jaren dertig lag op dezelfde plek het Kaatsheuvelse R.K. Sport - 

en Wandelpark, dat bestond uit enkele sportvelden en een speelweide in een “bosrijke omgeving” en dat 

onder toezicht stond van Stichting ‘Sportpark’.3 De stichtingsnaam werd in 1950 veranderd in stichting 

‘Natuurpark de Efteling’ en in hetzelfde jaar werd het park grotendeels opnieuw ingericht.4 Met de aanleg 

van het Sprookjesbos in 1952, waarbij burgermeester Reinier van der Heijden, tekenaar Anton Pieck en 

cineast Peter Reijnders door de Efteling worden erkend als haar grondleggers, werd de Efteling officieel 

geopend.5 Het belang dat de oprichters hechtten aan de natuur werd sterk benadrukt in allerlei 

promotiemateriaal, zoals bovenstaande beschrijving van Bob Venmans uit 1962 illustreert.  

Tot op heden staat Stichting Natuurpark de Efteling, als enige aandeelhouder van De Efteling B.V., 

aan het hoofd van de organisatie.6 Natuur speelt nog steeds een belangrijke rol. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de 

bedrijfsvisie die is opgesteld voor het jaar 2025 dat de Efteling wil uitgroeien tot: “Hét enige Europese 

theme park resort waar ieder gezelschap een 9+ beleving ervaart in een natuurrijke en sprookjesachtige 

wereld.”7 Uit maandelijkse peilingen van de gastbeleving, dat is de waardering van het park door de 

bezoeker uitgedrukt in een cijfer, blijkt dat het landschap in het attractiepark de Efteling deze negen-plus-

score al behaalt.8 Ook op de jaarlijkse ‘Golden Ticket Awards’, een prijzengala voor de pretparkindustrie 

                                                           
1 Venmans 1962, p. 7. 
2 Venmans 1962, p. 6; Vanden Diepstraten 2002, p. 10. 
3 Venmans 1962, p. 12. 
4 Venmans 1962, p. 12. 
5 Venmans 1962, p. 6. 
6 WEBSITE EFTELING, ‘De organisatie’, <https://www.efteling.com/nl/over-de-efteling/de-organisatie> [29 april 2019]. 
7 WEBSITE EFTELING, ‘Pers – De visie van de Efteling op 2030’, <https://www.efteling.com/nl/pers/visie-2030/> [29 april 
2019]. 
8 Efteling afdeling  Strategie en Onderzoek, jaarrapport  ‘Op weg naar de 9+’, juni 2018, p. 13. 
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georganiseerd door het Amerikaanse vakblad Amusement Today, valt de Efteling al jaren in de prijzen in de 

categorie ‘Best Landscaping’.9 De begrippen ‘natuurpark’ en ‘natuurrijk’, termen waarmee de Efteling zich 

identificeert en die hoog gewaardeerd worden, hebben echter geen vaststaande definitie. Wat ‘natuurrijk’ 

betekent voor de Efteling, is tot nu toe nog niet vastgelegd.   

  Het doel van deze scriptie is invulling te geven aan het begrip ‘natuurpark’ voor de Efteling en te 

onderzoeken hoe dat vorm kreeg in het landschappelijke ontwerp. Gezien het belang dat de Efteling hecht 

aan haar identiteit als ‘natuurpark’ is deze reflectie nodig om het ‘natuurlijke’ karakter van de Efteling in de 

toekomst in stand te houden en waar nodig te herstellen en uit te breiden. Dit resulteert in de volgende 

hoofdvraag voor deze scriptie: Hoe heeft de Efteling het begrip ‘natuur’ verbeeld en verwoord en hoe heeft 

dat vorm gekregen in het park sinds de oprichting? Het eerste deel van deze hoofdvraag gaat in op de 

natuuropvattingen van de ontwerpers en beheerders van de Efteling en hoe dat blijkt uit de communicatie 

en promotie in woord en beeld van het betreffende attractiepark.  Het tweede deel onderzoekt hoe deze 

opvattingen ruimtelijk vorm hebben gekregen in het ontwerp aan de hand van fysieke landschappelijke 

kenmerken, zoals de flora en fauna, de waterpartijen, de padenstructuur, de verhouding tussen natuur en 

bebouwing en de structuur en ordening van het landschap.  

 

Stand van onderzoek 

De geschiedenis van de Efteling is uitgebreid beschreven in de door de Efteling uitgegeven jubileumboeken: 

Het Sprookje van de Efteling (1962), Mam, een duppie voor de kip? (1992), Kroniek van een Sprookje (2002) 

en Zijn we d'r al? (2012).10 De jubileumboeken zijn gevuld met anekdotes, illustraties, krantenknipsels en 

fotomateriaal. Ook zijn verschillende scripties en een proefschrift gewijd aan de Efteling met onderwerpen 

die uiteenlopen van ‘wachtrijbeleving’ tot de manier waarop de Efteling sprookjes vertelt.11 Deze 

onderzoeken zijn grotendeels gericht op de attracties in het park. Tot op heden is er nauwelijks 

wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de Efteling als ‘natuurpark’ en hoe dat is vormgegeven. De 

landschappelijke ontwikkelingen die in het park hebben plaatsgevonden zijn ook in de jubileumboeken 

onderbelicht. Alleen in Het Sprookje van de Efteling, geschreven door Venmans in 1962, wordt de 

landschappelijke geschiedenis van de Efteling nadrukkelijk beschreven.  

  Ook in literatuur over themaparken is tot op heden weinig aandacht geweest voor het landschap 

van themaparken. Een uitzondering is de bundel Theme park landscapes: Antecedents and Variations die 

werd gepubliceerd naar aanleiding van een symposium over landschapsarchitectuur in 1996 georganiseerd 

door het onderzoeksinstituut Dumbarton Oaks van Harvard University in Washington DC.12 Onder redactie 

van geograaf Terence Young en hoogleraar Landschapsarchitectuur Robert Riley zochten verschillende 

auteurs in deze bundel naar de landschappelijke voorgangers van het moderne themapark en noemden 

daarbij als voorbeelden en inspiratiebronnen: achttiende-eeuwse landschapsparken (Young en Harwood), 

                                                           
9 Baldwin 2018, pp. 12, 40. 
10 Venmans 1962, Sonneville 1992, Vanden Diepstraten 2002, Van der Ende 2012. 
11 Zie het proefschrift ‘De Efteling als ‘verteller’ van sprookjes’ van M.E.J. Hover (2013), de Masterscriptie ‘De 
verbeelding van de Efteling’ door E.G. Tjepkema (2017) en de Bacholorscriptie ‘Muziek in de Efteling’ door L. van Herpt 
(2018). 
12 Riley en Young 2002. 



9 
 

negentiende-eeuwse Wereldtentoonstellingen (Young), Chinese gethematiseerde parken (Young), de 

theorie van het Sublieme (Quiantance) en de lusthof (Schenker).13  

  Ook de Nederlandse auteur en landschapsarchitect Han Lörzing onderzocht de geschiedenis en 

ontwikkeling van het attractiepark als parkontwerp in zijn boek Van Bosplan tot Floriade  (1992). Lörzing 

beschouwt het moderne attractiepark als een typologie die gebruik maakt van stijlelementen uit de 

achttiende-eeuwse landschapsstijl en de romantiek, maar een eigen benaming behoeft, namelijk 

‘postromantiek’.14 Hoewel er enkele andere auteurs zijn die het onderwerp themaparklandschappen 

aanstippen, zoals Auricoste en Barlow Rogers, ontbreekt een overzichtswerk van de landschappelijke 

ontwikkelingen op het gebied van themaparken.15 Afgezien van Lörzing is de bestaande literatuur met 

name gericht op Amerikaanse voorbeelden. In het geval van de Efteling ontbreekt een beschrijving van de 

landschappelijke ontwikkelingen volledig.  

 

Afbakening en terminologie 

Het doel van deze scriptie is het landschaparchitectonische fundament dat ten grondslag ligt aan het 

ontwerp van De Efteling te onderzoeken en definiëren. Daarom biedt de scriptie geen compleet historisch 

overzicht van de ontwikkeling van het attractiepark, maar ligt de focus op de landschappelijke 

veranderingen van het parkontwerp en de natuuropvattingen die daaraan ten grondslag liggen.16   

  Vandaag de dag wordt de Efteling officieel ‘Wereld van de Efteling’ of ‘Wereld van Wonderen’ 

genoemd, waarmee de Efteling wil uitdragen een complete leefwereld te zijn waarin de gast zich kan 

onderdompelen. Onderdeel van de ‘Wereld van de Efteling’ zijn twee vakantieparken, twee hotels en een 

golfpark (zie overzichtskaart op de volgende pagina). De nadruk ligt in deze scriptie echter op het 

attractiepark (‘Efteling Park’), dat ligt in het dorp Kaatsheuvel in gemeente Loon op Zand en wordt 

omkaderd door de wegen Europalaan, Horst, Eftelingsestraat en Kinkenpolder. Het Efteling Golfpark en de 

vakantieparken ‘Efteling Bosrijk’ en ‘Efteling Loonsche land’ en de natuuropvattingen die daarmee 

verbonden zijn worden minder uitgebreid besproken dan ontwikkelingen in het attractiepark zelf.  

  Als vertrekpunt voor deze scriptie is gekozen voor het jaar 1933, omdat kapelaan Rietra en pastoor 

De Klijn in dit jaar bedachten om een sportpark aan te leggen op de plek waar de huidige Efteling ligt. De 

focus van de scriptie ligt echter op de periode vanaf 1950 tot heden, waarin de Efteling zich expliciet 

ontwikkelde als ‘natuurpark’. Momenten waarop volgens dit onderzoek duidelijke verschuivingen in 

natuuropvatting hebben plaatsgevonden zijn het jaar 1955, waarin de promotie van de Efteling 

dynamischer werd door Peter Reijnders’ eerste promotiefilm, de eerste grootschalige uitbreidingsplannen 

die rond 1974 begonnen en de hernieuwde aandacht voor de Efteling als Natuurpark met als markeerpunt 

de opening van vakantiepark Bosrijk in 2009. Hoewel de verschuivingen momenten markeren waarop een 

nieuwe opvatting in het natuurbeeld en ontwerp van de Efteling een rol ging spelen, waren deze 

omslagpunten in werkelijkheid minder evident merkbaar. 

 

                                                           
13 Heath Schenker is landschapsarchitecte, Richard Quaintance professor in Engelse literatuur en Edward Harwood 
professor in beeldende kunst. 
14 Lörzing 1992, pp. 93-94. 
15 Barlow Rogers 2001 en Auricoste 1991. 
16 Zie voor een uitgebreid chronologisch overzicht van de ontwikkelingen in het park de jubileumboeken Kroniek van 
een Sprookje (2002) en Zijn we d'r al? (2012). 
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Theoretisch kader 

In deze scriptie worden drie theoretische kaders gebruikt om de primaire en secundaire bronnen te 

interpreteren. De artikelen in de bundel  Theme park landscapes: Antecedents and Variations gelden als 

toetsingskader voor wat een themapark is en hoe themaparklandschappen ontstaan door de ordening van 

de natuur aan de hand van landschapsarchitectonische principes.17 Aan de hand van dit theoretische kader 

behandelt deze scriptie welke historische landschappelijke ontwerpprincipes die zijn terug te vinden in het 

ontwerp van de Efteling. Onder het begrip ‘themapark’ versta ik: een gethematiseerde omgeving die vaak is 

gebonden aan een mythe, culturele- of historische gebeurtenis en een primair economische doelstelling 

heeft.18 

  Voor de interpretatie van primaire visuele en geschreven bronnen ontleen ik het theoretisch kader 

aan het boek The tourist gaze 3.0 door John Urry en Jonas Larsen en aan het artikel ‘Promotional imagery 

of Glacier National Park’ door William Wyckoff en Lary M. Dilsaver.19 Econoom en socioloog Urry en 

geograaf Larsen beschrijven hoe de tourist gaze wordt beïnvloed door fotografie als medium en hoe deze 

twee onlosmakelijk verbonden zijn. De blik van de bezoeker wordt volgens hen geconstrueerd door middel 

van visuele en tekstuele bronnen.20 Aan de hand van een serie van bijna achthonderd foto’s analyseren 

Wyckoff en Dilsaver de invloed van promotiemateriaal op het beeld dat het publiek heeft van het Glacier 

National Park in de Amerikaanse staat Montana.21 Deze theorieën pas ik in mijn scriptie toe door te 

reconstrueren welke natuuropvattingen van ontwerpers en bestuurders blijken uit verschillende visuele en 

tekstuele primaire bronnen die de Efteling heeft gebruikt in haar communicatie en promotie. 

                                                           
17 Riley en Young 2002. 
18 Gebaseerd op: Halbertsma 1995, p. 6; Riley en Young 2002, p. 5. 
19 Gottdiener 2001; Urry en Larsen 2011; Wyckoff en Dilsaver 1997. 
20 Urry en Larsen 2011, p. 155. 
21 Wyckoff en Dilsaver 1997, p. 1. 

Overzichtskaart van de Efteling en het omliggende gebied (streefbeeld van de Efteling voor het jaar 2020). Bron: 
Efteling BV 2017 (Masterplan 2030), p. 34. 
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  Om te bepalen wat ‘natuur’ betekent gebruik ik literatuur van drie auteurs, namelijk het boek 

Garden Perfections: The Practice of Garden Theory door John Dixon Hunt,  Erik A. de Jongs oratie 

‘Natuurlijke verwantschap. Over tuin- en landschapsarchitectuur’ en zijn artikel ‘De tuin als derde natuur. 

Over de samenhang van natuur en kunst’ en het boek Nature and ideology door J. Wolschke-Bulmahn.22 

Hunt maakt onderscheid tussen drie soorten natuur: de eerste natuur die tegenwoordig ook wel ‘wildernis’ 

genoemd wordt, agrarische grond als de tweede natuur en de tuin als derde natuur.23 Hunt benadrukt dat 

dit een figuurlijke verdeling is en dat de ene natuur niet per se beter is dan de andere.24 Erik de Jong richt 

zich met name op de derde natuur, waaronder hij de tuin verstaat, omdat natuur en kunst er niet van 

elkaar te scheiden zijn.25 Volgens Wolschke-Bulmahn is het begrip ‘natuur’ een verzameling ideeën is van 

een bepaalde politieke, culturele of sociale groep en meer zegt over de ideologie van de vertolker dan over 

de fysieke omgeving.26 De indeling van de natuur in drie soorten, namelijk inheemse als eerste, aangeplante 

als tweede en kunstmatige als derde natuur hanteer ik ook in deze scriptie. 

 

Bronnen en methoden 

Deze scriptie behandelt verschillende soorten primaire bronnen, gecategoriseerd in: beleidsstukken en 

plandocumenten, promotiemateriaal, natuuropvattingen van betrokkenen, plattegronden, publicaties door 

de Efteling en geschreven bronnen over de Efteling. Onder documentatie wordt hier verstaan: 

oprichtingsaktes, stichtingsstatuten, kredietaanvragen en notulen van vergaderingen. Promotiemateriaal 

bestaat uit posters, folders, advertenties, foto’s en propagandavideo’s. Interviews, persconferenties, audio 

onder video’s en speeches vallen onder natuuropvattingen van betrokkenen. De plattegronden die in deze 

scriptie gebruikt zijn, zijn officiële parkplattegrond voor de bezoekers. Geschreven bronnen over de Efteling 

die in deze scriptie besproken worden zijn artikelen uit kranten en tijdschriften. Voorbeelden van 

publicaties door de Efteling zijn de jubileumboeken en bedrijfsboeken.  

Het eerste deel van de hoofdvraag, dat ingaat op hoe de Efteling het begrip ‘natuur’ gebruikt in 

woord en beeld, wordt beantwoord door middel van primaire bronnenonderzoek. De Efteling heeft een 

eigen archief op het park waar belangrijke historische documenten worden bewaard die terug gaan tot de 

vroege jaren vijftig. Het historische onderzoek voor deze scriptie is grotendeels gebaseerd op de primaire 

bronnen uit dit Efteling Archief, het Regionaal Archief van Tilburg (RAT), het Nationaal Archief (NA) en het 

Gelders Archief (GA).  

  Het tweede deel van de hoofdvraag, hoe deze natuuropvattingen vorm krijgen in het park, wordt 

beantwoord door middel van een combinatie van primair bronnenonderzoek en een visueel-ruimtelijke 

analyse. Deel twee van de scriptie vertrekt vanuit het idee dat er verschillende soorten natuur bestaan, 

zoals dat in het theoretisch kader geschetst wordt door Wolschke-Bulmahn, Hunt en de Jong. In navolging 

van het bovengenoemde kader maak ik in deze scriptie onderscheid tussen drie soorten natuur, namelijk 

inheemse, bewerkte  of aangeplante en artificiële. Onder inheemse natuur versta ik natuur die niet door 

menselijke hand is beïnvloed, in tegenstelling tot aangeplante en bewerkte natuur. Met artificiële natuur 

bedoel ik kunstmatige elementen die elementen uit de natuur imiteren, maar niet levend zijn. Om 

                                                           
22 Hunt 2000; De Jong 1998 en 2000; Wolschke-Bulmahn 1997. 
23 Hunt 2000, p. 34. 
24 Hunt 2000, p. 35. 
25 De Jong 1998, pp. 104-105. 
26 Wolschke-Bulmahn 1997, pp. 5-6. 
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voorbeelden te geven van verschillende vormen van natuur die ruimtelijk aanwezig waren in het landschap 

van de Efteling, maak ik gebruik van de jubileumboeken, primaire bronnen, zoals ontwerptekeningen, 

beschrijvingen en foto’s.  

   

Opbouw van de scriptie 

De tweedeling die in de hoofdvraag is gemaakt, is doorgetrokken in de indeling van de scriptie. Daardoor 

bestaat deze uit twee hoofddelen, waarbij deel één de natuuropvattingen in woord en beeld bespreekt en 

deel twee de ruimtelijke vormgeving van het landschap behandelt. Beide delen zijn ingedeeld in een 

proloog en vier hoofdstukken, die de ontwikkelingen in een afgebakende tijdsperiode bespreken. In deel 

een beslaan de hoofdstukken de volgende periodes: 1933-1950 (proloog), 1950-ca. 1955 (hoofdstuk 1), ca. 

ca. 1955-ca. 1974 (hoofdstuk 2), ca. 1974-2009 (hoofdstuk 3) en 2009-heden (hoofdstuk 4). Binnen deze 

hoofdstukken hanteer ik een indeling op basis van bovengenoemde bronnensoorten, namelijk 

beleidsstukken en plandocumenten, promotiemateriaal, natuuropvattingen van betrokkenen, 

plattegronden, publicaties door de Efteling en geschreven bronnen over de Efteling. Aangezien deze 

bronnen grotendeels gelijktijdig werden geproduceerd en daarom niet chronologisch in te delen zijn, heb ik 

ervoor gekozen om ze in een volgorde te plaatsen die het verhaal prettig leesbaar maakt. 

De hoofdstukken in deel twee hebben dezelfde tijdsafbakening als in deel een. Voor elk hoofdstuk 

bespreek ik welke plannen er waren, welke vormen van natuur er in de ruimtelijke vormgeving van het 

landschap te vinden waren en hoe dit zich verhoudt tot de natuuropvattingen in deel een. Bij de ruimtelijke 

analyse maak ik onderscheid tussen de volgende landschappelijke elementen: flora, fauna, reliëf, 

waterpartijen, padenstructuur en verhouding tussen bebouwing en natuur. Door uitingen in woord en 

beeld over de natuur en de ruimtelijke uitvoering van deze ideeën tegenover elkaar te zetten, maak ik in 

deze scriptie een vergelijking tussen wat de Efteling verstaat onder natuur en hoe die ideeën in 

werkelijkheid vorm hebben gekregen. 

Voor de leesbaarheid van de plattegronden, waarvan ik in deel één uitsneden gebruik, zijn de 

volledige versies paginagroot opgenomen in de bijlage.  

 

  



13 
 

 

 

 
  Luchtfoto’s van de Efteling en het omliggende landschap met in rood aangegeven de oppervlakte van de Efteling in 

de aangegeven periode. De datum rechts onderin is door mijzelf gespecificeerd. Bron: Kompeer 2018, z.p..  
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Deel 1: Natuuropvatting in woord 
en beeld 

 
Promotieposter voor de opening van het Sprookjesbos op 31 mei 1952, bron: Efteling Archief. 
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Inleiding deel 1 
“In part at least [gardens] are ‘created’ by the ways we talk about them, by the 

ways we image them.”27  
 

Landschapshistoricus John Dixon Hunt begint het hoofdstuk ‘Gardens in Word and Image’ in zijn boek 

Greater Perfections met bovenstaande stelling dat tuinen deels worden gevormd door de manier waarop 

we erover praten en denken. Deze opvatting, dat woord en beeld invloed hebben op natuuropvattingen, 

wordt in de literatuur over landschapsarchitectuur breed gedragen. Cultureel historisch geograaf William 

Wyckoff en geograaf Lary Dilsaver onderzochten de invloed van promotiemateriaal op het imago van het 

Glacier National Park in Montana door een honderdtal foto’s te bestuderen.28 Econoom en socioloog John 

Urry en geograaf Jonas Larsen stellen dat de blik van de bezoeker wordt geconstrueerd door middel van 

visuele en tekstuele bronnen en passen deze opvatting toe op gethematiseerde omgevingen, zoals 

winkelcentra, themaparken en vliegvelden.29  

 Vertrekkend vanuit de opvattingen dat een natuurgebied, tuin of landschap deels wordt gevormd 

door de tekstuele en visuele communicatie erover, neem ik de identiteit van de Efteling als ‘natuurpark’ 

onder de loep. In dit eerste deel van deze scriptie bestudeer ik hoe de makers van de Efteling en 

verschillende media een specifiek natuurbeeld hebben opgebouwd door middel van woord en beeld en 

welke aspecten daarbij de nadruk kregen. Aan de hand van een analyse van primaire bronnen, bestudeerd 

vanuit een theoretisch kader dat gebaseerd is op Urry en Larsen, Wyckoff en Dilsaver en Hunt, geef ik een 

historisch overzicht en analyse van de natuuropvatting van de Efteling vanaf de oprichting als Sportpark tot 

het heden.30  

Ontleend aan het eerdergenoemde theoretisch kader voor de betekenis van het begrip ‘natuur’, 

dat ik baseer op literatuur van John Dixon Hunt,  Erik A. de Jong en Joachim Wolschke-Bulmahn, maak ik 

onderscheid tussen drie soorten natuur.31 De eerste daarvan is ‘wilde’ of inheemse natuur, die niet door 

menselijke hand is beïnvloed. Onder tweede natuur versta ik aangeplante flora of in het park 

geïntroduceerde fauna. Derde natuur beschouw ik als artificiële elementen die op ‘natuur’ lijken, maar niet 

levend zijn. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
27 Hunt 2000, p. 143. 
28 Wyckoff en Dilsaver 1997, p. 1. 
29 Urry en Larsen 2011, p. 155. 
30 Gottdiener 2001, Urry en Larsen 2011, Wyckoff en Dilsaver 1997, Hunt 2000. 
31 Hunt 2000; De Jong 1998 en 2000; Wolschke-Bulmahn 1997. 
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Proloog: 1933 – 1949 
In 1933 besloten pastoor F.J. de Klijn en kapelaan E. Rietra namens de lokale Rooms-katholieke Kerk om 

een sportpark met speeltuin aan te leggen in Kaatsheuvel.32 De enige vorm van vermaak destijds in het 

industrierijke gebied was de jaarlijkse kermis. Het sportpark had als doel het dagelijkse leven te verlichten 

en de lichamelijke en geestelijke gezondheid te bevorderen.33 De Klijn en Rietra zochten samenwerking met 

de locale voetbalvereniging DESK en de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (kortweg Heidemij, 

inmiddels ‘ARCADIS’) en onder het motto van mens sana in corpore sano (een gezonde geest in een gezond 

lichaam) begon de aanleg van het R.K. Sport- en Wandelpark.34 Rond dezelfde tijd ontstonden er ook op 

andere plekken in Nederland tientallen sportparken, aangespoord door nieuwe ideeën over 

vrijetijdsbesteding, waarbij “beweging, frisse lucht en contact met de natuur” belangrijke componenten 

waren.35 

De aanleg van het sport- en wandelpark was ook een manier van werkverschaffing in de omgeving 

van Kaatsheuvel, waarbij de Heidemij en later Dienst Uitvoering Werken (DUW) een belangrijke rol 

speelden.36 Tussen de twee wereldoorlogen was er een enorme werkeloosheid in Nederland als gevolg van 

de economische crisis door de beurskrach in 1929 in New York. Daarom werden er vanuit de overheid op 

veel plekken in Nederland werkverschaffingsprojecten opgericht, waaronder grote bouwprojecten bij de 

Heidemij, zoals het ontginnen van heidegronden, graven van kanalen of realiseren van 

sportaccommodaties, publieke parken en recreatieterreinen.37  

In eerste instantie was het beoogde publiek met name de lokale jeugd, waardoor er buiten de regio 

weinig promotiemateriaal voor het park in Kaatsheuvel nodig was.38 Na de Tweede Wereldoorlog werd het 

aantrekken van toeristen van buiten Kaatsheuvel steeds belangrijker in de ogen van de net aangestelde 

burgermeester Reinier  J. Th. van der Heijden (die tot 1963 burgermeester was).39 Op zijn initiatief werd er 

rond 1948 een uitbreidingsplan gepresenteerd aan de gemeente door ingenieurs L. A. Heijdelberger 

(hoofdarchitect bij de Heidemij) en Markvoort (DUW).40 Naar deze tekening heb ik tevergeefs gezocht in 

het Efteling Archief, het Regionaal Archief Tilburg en enkele online archieven. Volgens jubileumboek 

Kroniek van een Sprookje zou de tekening aanzet gegeven hebben tot een uitbreidingsplan, dat ik in het 

volgende hoofdstuk van deze scriptie behandel.41 

Tussen 23 en 27 juli 1949 werd op het terrein van het Sportpark de industrie- en 

handelstentoonstelling ‘De Schoen ‘49’ georganiseerd.42 Deze tentoonstelling had als doel de 

schoenenindustrie van Kaatsheuvel op de kaart te zetten, maar ook de gemeente Loon op Zand, waarin het 

                                                           
32 Vanden Diepstraten 2002, p. 6. 
33 Venmans 1962, p. 18; Vanden Diepstraten 2002, p. 6. 
34 Heidemij, ‘Verslag over het jaar 1953’, Mededelingen van de Nederlandsche Heidemaatschappij 19 (1953); Vanden 
Diepstraten 2002, p. 6. 
35 Lörzing 1992, p. 7. 
36 Vanden Diepstraten 2002, p. 6. 
37 Vleesenbeek 1988, pp. 19-20. 
38 Vanden Diepstraten 2002, p. 6. 
39 Vanden Diepstraten 2002, p. 6. 
40 Vanden Diepstraten 2002, p. 6. 
41 Vanden Diepstraten 2002, p. 6. 
42 Vanden Diepstraten 2002, p. 7. 



 

dorp lag, te profileren als een natuurrijke gemeente.

de krant Echo van het Zuiden, dat uitgegeven werd op 21 juli 1949.

in het sportpark was volgens burgermeester Van der Heijden en bew

geciteerd: “Men zou daarin kunnen zien een weerspiegeling van de goede verhouding in onze gemeente 

tussen arbeid en gezonde ontspanning.”

hoog in het vaandel. Wat de tentoonstelling uniek maakte, was volgens deze krant de “

begroeiing die voor velen een openbaring zal zijn

omliggende natuurgebied werden door bezoekers 

De “bosrijke” omgeving waarin het sportpark zich bevond, werd ook benadrukt 

promotiefolder voor de tentoonstelling. Bovenaan de folder wordt ‘De Schoen ‘49’ beschreven als “uniek 

lunapark”, “schoenen show” en “bosrijke omgeving”. In het licht van deze scriptie is met name de laatste 

Ook uit de vormgeving van de ‘tentoonstellingsplattegrond’

focus die lag op het benadrukken van het ‘groene’ karakter, want zeker de helft van de plattegrond was 

ingetekend met een groen patroon dat door de legenda wordt uitgelegd als ‘bos’. Volgens de plattegrond 

was er weliswaar een grote hoeveelheid bos, maar niet rondom de tentoonstellingshallen (nummer 1 op de 

plattegrond), zoals de folder wel suggereerde.

omdat de industriële tentoonstelling in wezen niks te maken had m

‘bosrijke omgeving’, die niet zo dichtbegroeid bleek als de promotiefolder suggereerde, was een middel om 

bezoekers te trekken door in te spelen op hun behoefte om in de natuur te zijn.

                                                           
43 Tielen, J. (red.), ‘Tentoonstellingsnummer “DE SCHOEN” 1949’, 
44 Tielen, J. (red.), ‘Tentoonstellingsnummer “DE SCHOEN” 1949’, 
45 Tielen, J. (red.), ‘Tentoonstellingsnummer “DE SCHOEN” 1949’, 
46 Tielen, J. (red.), ‘Tentoonstellingsnummer “DE SCHOEN” 1949’, 
47 Tielen, J. (red.), ‘Tentoonstellingsnummer “DE SCHOEN” 1949’, 

Advertentie voor tentoonstelling De Schoen ’49, gepubliceerd in onbekende 
krant op 1 juli 1949, bron: Diepstraten 2002, p. 7.
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ren als een natuurrijke gemeente.43 Dat blijkt ook uit het Tentoonstellingsnummer van 

, dat uitgegeven werd op 21 juli 1949.44 De organisatie van de tentoonstelling 

in het sportpark was volgens burgermeester Van der Heijden en bewuste en goede keuze, zo werd hij 

geciteerd: “Men zou daarin kunnen zien een weerspiegeling van de goede verhouding in onze gemeente 

tussen arbeid en gezonde ontspanning.”45 Net als bij het sportpark stond de promotie van ontspanning 

de tentoonstelling uniek maakte, was volgens deze krant de “

begroeiing die voor velen een openbaring zal zijn.”46 Met name de omvang en gevarieerdheid van het 

door bezoekers als indrukwekkend ervaren.47 

“bosrijke” omgeving waarin het sportpark zich bevond, werd ook benadrukt 

lling. Bovenaan de folder wordt ‘De Schoen ‘49’ beschreven als “uniek 

lunapark”, “schoenen show” en “bosrijke omgeving”. In het licht van deze scriptie is met name de laatste 

benaming interessant, omdat 

industrie en natuur in essentie 

lijnrecht tegenover e

Ondanks het industriële karakter 

van de tentoonstelling moest de 

bezoeker juist aangetrokken 

worden door het idee te hebben 

zich in een bosachtige omgeving 

te bevinden. ‘Bosrijk’ zegt dus 

niks over de inhoud van de 

tentoonstelling, 

alleen de aanwezigheid van 

‘wilde’ natuur in het omliggende 

gebied. Dat suggereer

op de folder, waarop

tentoonstellingsterrein 

omzoomd 

dichtbegroeid

it de vormgeving van de ‘tentoonstellingsplattegrond’, die hieronder is afgebeeld,

focus die lag op het benadrukken van het ‘groene’ karakter, want zeker de helft van de plattegrond was 

ingetekend met een groen patroon dat door de legenda wordt uitgelegd als ‘bos’. Volgens de plattegrond 

een grote hoeveelheid bos, maar niet rondom de tentoonstellingshallen (nummer 1 op de 

suggereerde. De nadruk op de natuurrijke omgeving lijkt tegenstrijdig, 

omdat de industriële tentoonstelling in wezen niks te maken had met natuur. Het aanprijzen van de 

‘bosrijke omgeving’, die niet zo dichtbegroeid bleek als de promotiefolder suggereerde, was een middel om 

bezoekers te trekken door in te spelen op hun behoefte om in de natuur te zijn. 

red.), ‘Tentoonstellingsnummer “DE SCHOEN” 1949’, Echo van het Zuiden, 21 juli 1949, 
Tielen, J. (red.), ‘Tentoonstellingsnummer “DE SCHOEN” 1949’, Echo van het Zuiden, 21 juli 1949.
Tielen, J. (red.), ‘Tentoonstellingsnummer “DE SCHOEN” 1949’, Echo van het Zuiden, 21 juli 1949, 
Tielen, J. (red.), ‘Tentoonstellingsnummer “DE SCHOEN” 1949’, Echo van het Zuiden, 21 juli 1949, p. 2
Tielen, J. (red.), ‘Tentoonstellingsnummer “DE SCHOEN” 1949’, Echo van het Zuiden, 21 juli 1949, p. 2

Advertentie voor tentoonstelling De Schoen ’49, gepubliceerd in onbekende 
krant op 1 juli 1949, bron: Diepstraten 2002, p. 7. 
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Tentoonstellingsplattegrond ‘De Schoen ‘49’/ Uitbreidingsplan ‘Sportpark’, 
getekend door H. Schickendantz, noorden ↑, bron: Efteling Archief. 
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Hoofdstuk 1. 1949 – ca. 1955 
De promotie voor tentoonstelling ‘De Schoen ’49’ kenmerkt de overgang van Sport- en Wandelpark naar 

Natuurpark. Tijdens een vergadering op 25 mei 1950, waarin uitbreidingsplannen voor het betreffende 

gebied besproken werden, werd de naam van stichting Sportpark veranderd in stichting Natuurpark de 

Efteling.48 Deze naamwijziging gaf het startsein voor de promotie van het “natuurrijke” karakter van de 

Efteling en getuigde tegelijkertijd van het belang dat vanaf het begin van de jaren vijftig werd gehecht aan 

de identiteit als “natuurpark”. De begrippen ‘natuurpark’ en ‘natuurrijk’ hadden echter geen vaststaande 

betekenis en werden ook niet gedefinieerd door de Efteling. Om te achterhalen wat de initiatiefnemers van 

Efteling verstonden onder natuur en welke motieven er waren voor de promotie van het park, analyseer ik 

in dit hoofdstuk verschillende soorten primaire bronnen van en over de Efteling. De primaire bronnen zijn 

onderverdeeld in de volgende zes categorieën: documentatiemateriaal van de aanleg, promotiemateriaal, 

natuuropvattingen van betrokkenen, plattegronden, publicaties door de Efteling en geschreven bronnen 

over de Efteling.  
 

Beleidsstukken en plandocumenten 
De omvorming van sport- en wandelpark naar natuurpark is gedocumenteerd door het gemeentebestuur 

van Loon op Zand en door de Heidemij. Op enkele notulen en een stichtingsakte na ontbreekt deze 

documentatie echter in het archief van de Efteling, omdat haar archief pas begint in 1952; de door de 

Efteling gehanteerde officiële openingsdatum. Het ontbreken van gegevens in het eigen archief over deze 

fase, waarin de basis werd gelegd voor de identiteit als ‘natuurpark’, is wellicht een oorzaak voor de 

behoefte aan het definiëren van het landschappelijk fundament, de vraag vanuit de Efteling die de 

aanleiding was voor deze scriptie. 

De eerste documentatie in het Regionaal Archief Tilburg over de omvorming naar natuurpark is een 

brief gedateerd 21 november 1949 van de afdeling Algemene Technische Dienst van de Heidemij gericht 

aan de Stichting ‘Sport en Wandelpark Kaatsheuvel’ (specifiek aan Kapelaan Rietra). Ruim vier maanden na 

het aflopen van tentoonstelling De Schoen ging de Heidemij in op het verzoek van de stichting Sportpark 

om een plan, advies en begroting op te stellen voor de uitbreidingen van het ‘Sport en Wandelpark 

Kaatsheuvel’.49 Over de toekomstplannen voor de beplanting schreven ze:  

 “Het terrein behoeft op vele plaatsen een aanvullende beplanting, hoewel enkele open woeste stukken 

zullen worden gehandhaafd. De beplanting zal een streekeigen karakter dragen en over het algemeen als 

klein plantsoen worden geplant. Een uitzondering hierop vormt de hoofdweg door het park, de 

parkeerplaats en rondom de vijvers, waar ophogingen plaats vinden.”50 Het eerste deel van dit 

beplantingsvoorstel door de Heijdemij suggereert dat de reeds aanwezige beplanting (“woeste stukken”) 

deels in tact werd gelaten. Dit zou getypeerd kunnen worden als het beschermen van de inheemse natuur. 

Door het bijplanten van inheemse soorten “aanvullend” te noemen, deed de Heidemij het voorkomen de 

                                                           
48 Venmans 1962, p. 12. 
49 Brief door de Heidemij aan Stichting ‘Sport en Wandelpark Kaatsheuvel met plan, advies en begroting voor de 
uitbreiding (Arnhem, 21 november 1949), RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 1860. 
50 Brief door de Heidemij aan Stichting ‘Sport en Wandelpark Kaatsheuvel met plan, advies en begroting voor de 
uitbreiding (Arnhem, 21 november 1949), RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnummer 1860. 
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natuur slechts een handje te helpen. Meer ingrijpend vonden de ingenieurs de beplanting rondom de 

vijvers en de parkeerplaats, omdat deze af zou wijken van de lokale begroeiing en omdat het reliëf van het 

landschap werd aangepast. Het zand voor de ophogingen, waardoor er een “heuvelachtig terrein” zou 

ontstaan, moest komen van de uitgravingen van twee vijvers, waarin een waterval zou komen van “imitatie 

zwerfkeien”.51 In tegenstelling tot de rest van het terrein waren voor de waterval, een in wezen al 

ongewoon element in een heideachtige omgeving, geen natuurlijke materialen nodig. 

Het ingrijpen in de reeds aanwezige doel met als doel de bescherming ervan, zoals klinkt uit 

bovenstaande uitbreidingsplannen, stond bij de Heidemij sinds haar oprichting hoog in het vaandel.52 In de 

statuten van de Heidemij stond dat een van de doelen was de “instandhouding van bossen en beplantingen 

te bevorderen”, waarbij de maatschappij wilde streven naar “het aanpassen van de belangen van het 

natuurschoon en van het behoud van het eigen karakter van het landschap aan de eisen van de 

volkshuishouding”.53 In het uitbreidingsplan voor het Kaatsheuvelse Sportpark zijn deze aspiraties terug te 

zien in het handhaven van woeste stukken en beplanten in ‘streekeigen’ karakter. 

Op 9 februari 1950 deden de Burgemeester en Wethouders van Loon op Zand een voorstel om 

krediet te verlenen aan stichting ‘Sport en Wandelpark’ om de door de Heidemij voorgestelde plannen uit 

te voeren.54 In ruil voor subsidie wilde de gemeente (lees: burgermeester Van der Heijden) inspraak in het 

bestuur.55 De uitvoering van het plan zou zorgen voor “een groter gebruik van het aanwezige natuurschoon 

in de gemeente, waarmede voor de bevolking een nieuwe bestaansbron wordt aangeboord.”56 Hier dient 

de dubbele rol van burgemeester van der Heijden opgemerkt te worden, die met dit voorstel als 

kredietverlener spreekt namens de gemeente, maar ook betrokken was bij het bestuur van stichting 

Sportpark (en later zelfs voorzitter werd). Krediet verlenen aan het sportpark, dat zou bijdragen aan het 

promoten van natuurschoon, zou in zijn eigen voordeel werken, omdat het naar eigen zeggen toeristen zou 

trekken naar de gemeente Loon op Zand, waarin Kaatsheuvel lag.57 Daardoor zou de regio niet meer alleen 

afhankelijk zijn van de schoenenindustrie, maar leverde ook het toerisme geld op. 

Na tentoonstelling ‘De Schoen ‘49’ kreeg de natuur de bovenhand over het sporten en besloot het 

stichtingsbestuur haar naam te veranderen. Op 25 mei 1950 werd de nieuwe stichtingsakte ondertekend, 

waarmee de nieuwe naam ‘Natuurpark De Efteling’ officieel werd aangenomen.58 De Efteling zou alleen 

tijdens de lente- en zomermaanden geopend zijn. Burgermeester Van der Heijden wierp zich op als nieuwe 

voorzitter van de stichting (wat hij bleef tot 1972). Pastoor De Klijn en Kapelaan Rietra bleven onderdeel 

van het bestuur tot halverwege de jaren zestig. Net als stichting Sportpark had stichting Natuurpark nog 

altijd als doel om de lichamelijke ontspanning en ontwikkeling van de inwoners te bevorderen in een 

                                                           
51 Brief door de Heidemij aan Stichting ‘Sport en Wandelpark Kaatsheuvel met plan, advies en begroting voor de 
uitbreiding (Arnhem, 21 november 1949), RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 1860, pp. 1-2. 
52 Kok 1963, p. 48. 
53 Kok 1963, p. 73. 
54 Burgemeester en Wethouders van Loon op Zand, ‘voorstel tot het verlenen van een crediet onder hypothecair 
verband aan de stichting ‘Sport en Wandelpark’ te Kaatsheuvel’ (Kaatsheuvel, 9 februari 1950), RAT, toegangsnr. 1110, 
inventarisnummer 1860. 
55 Vanden Diepstraten 2002, p. 8. 
56 Burgemeester en Wethouders van Loon op Zand, ‘voorstel tot het verlenen van een crediet onder hypothecair 
verband aan de stichting ‘Sport en Wandelpark’ te Kaatsheuvel’ (Kaatsheuvel, 9 februari 1950), RAT, toegangsnr. 1110, 
inventarisnummer 1860. 
57 Vanden Diepstraten, p. 7. 
58 Venmans 1962, p. 12. 
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Oprichtingsakte Stichting Natuurpark De Efteling, 25 mei 1950, bron: Efteling 
Archief. 

natuurlijke omgeving.59 Een 

van de nieuwe doelen van 

de stichting was om het 

toerisme te stimuleren, 

waarmee er een 

verschuiving plaatsvond van 

enkel ideële (katholieke) 

drijfveren naar een 

combinatie met 

economische motieven. 

Op de bestuursvergadering van 1 april 1952 kondigde Van der Heijden de plannen aan voor de 

aanleg van een Sprookjesbos.60 Het idee kwam van zijn vrouw Betty Perquin, die geïnspireerd werd door de 

tijdelijke Sprookjestuin in het Stadswandelpark van Eindhoven (1951) die was opgericht ter ere van het 

zestig jarig jubileum van Philips.61 In tegenstelling tot het tijdelijke Sprookjestuin in Eindhoven, moest het 

Sprookjesbos in de Efteling een meer blijvend karakter krijgen met driedimensionale bewegende 

sprookjesfiguren.62 Van der Heijden schakelde zijn zwager en filmmaker Peter Reijnders in voor de 

technische uitvoering van het Sprookjesbos, die op zijn beurt tekenaar Anton Pieck wist te overtuigen om 

de ontwerpen te tekenen. In de notulen van de Bestuursvergadering van 1 april 1952 staat dat voorzitter 

Van der Heijden vermeldde: “De bedoeling is, verschillende sprookjes tot werkelijkheid te maken, met 

behoud van de juiste sfeer en zo weinig mogelijk verlies van bomen”.63 Het beschermen van de ongerepte 

natuur, met name de aanwezige bomen, stond voor Van der Heijden centraal bij de aanleg van het 

Sprookjesbos.64  

  

                                                           
59 Vanden Diepstraten 2002, p. 8. 
60 Diepstraten 2002, p. 13. 
61 Diepstraten 2002, p. 13. 
62 Diepstraten 2002, p. 14. 
63 Notulen Bestuursvergadering, 1 april 1952 in: Hover 2013, p. 21. 
64 Vanden Diepstraten 2002, p. 6. 
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  Parkgids uit 1953, bron: Efteling Archief.  Advertentie Eindhovens Dagblad, 9 juni 1953. 

Promotieposter voor de opening van het Sprookjesbos 
op 31 mei 1952, bron: Efteling Archief. 

Promotiemateriaal  
De promotie van ‘Natuurpark De Efteling’ begon in 

1952 voor de officiële opening van het 

Sprookjesbos. Op de eerste poster die in omloop 

was, die hiernaast is afgebeeld, staat een heraut die 

op een trompet blaast met op de achtergrond het 

kasteel van Doornroosje op een met bos en gras 

begroeide heuvel. Over wat er te zien is in het 

Natuurpark geeft de poster, op het kasteel in het 

Sprookjesbos na, geen informatie.  

 Het eerste officiële parkgidsje over 

Natuurpark ‘De Efteling’, uitgegeven in 1953 (zie 

afbeelding linksonder), legde al meer nadruk op de 

natuur. Het gidsje spreekt over de Efteling als een 

recreatieoord “temidden van het uitgestrekte 

natuurschoongebied De Loonse en Drunense 

Duinen”.65 Net als bij de promotie van 

tentoonstelling ‘De Schoen ‘49’ werd met name het 

natuurgebied buiten het natuurpark benadrukt en 

niet zo zeer de aanwezigheid van ‘natuur’ binnen de 

Efteling. De omvang van dit “natuurschoongebied”, 

omschreven als “uitgestrekt”, werd benoemd, maar hoe het gebied eruit zag niet.66 
 

    

                                                           
65 Parkgids uit 1953, Efteling Archief. 
66 Parkgids uit 1953, Efteling Archief. 
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In krantenadvertenties werd de Efteling expliciet gepresenteerd als natuurpark, bijvoorbeeld in een 

advertentie (voorgaande pagina rechtsonder) uit het Eindhovens Dagblad van op 6 juni 1953. Opnieuw 

werd de omvang van de Efteling benadrukt door de beschrijvingen “het grootse natuurpark” en “een blijde 

wereld”. De enige ‘natuurelementen’ die in de advertentie werden gespecificeerd waren de twee vijvers. 

De nadruk lag vooral op sprookjes, speelmogelijkheden en sportfaciliteiten. Natuur speelde een kleine rol in 

de promotie van het park.  
 

 
 
 

Bovenstaande korte advertentie werd gepubliceerd in een 

onbekende krant uit 1954 en een variatie erop (rechts) in tijdschrift Margriet 

in hetzelfde jaar.67 Als eerste bezienswaardigheid werd het “veelzijdig 

natuurschoon” genoemd; de attracties pas als laatste, maar ook in deze 

advertentie werd de natuur niet verder benadrukt. In plaats van 

‘recreatieoord’ of ‘natuurpark’ werd de Efteling ‘ontspanningspark’ 

genoemd, waarmee de Efteling terug lijkt te keren naar het oorspronkelijke 

doel van het Natuurpark om lichamelijke gezondheid en recreatie te bevorderen.  Uit deze advertentie 

blijkt dat de Efteling hetzelfde publiek als de Keukenhof als doelgroep had en in dezelfde categorie 

recreatieparken werd geplaatst.  

In 1954 kwam Bob Venmans in dienst van de Efteling om promotiemateriaal te maken voor het 

park. Het jaar nadat hij werd aangenomen verscheen er een nieuwe folder in kleur waarop het bos rond het 

kasteel van Doornroosje sterker benadrukt werd. Aan de binnenkant van de folder staan vijf foto’s met 

daarop twee sprookjes, het zwembad, een dorpsplein en bloemen, gerangschikt in een contour van een 

vlinder en een bloem. De natuurelementen die in deze folder genoemd worden zijn het “ongerepte 

natuurschoon der Loonse Duinen”, de “onvergetelijke bloemen” en de “ponnymanège”. Deze folder legt 

opnieuw de nadruk op de onbewerkte natuur rondom het Natuurpark, maar ook op de schoonheid van de 

aangelegde bloemperken en voor het eerst op de aanwezigheid van dieren (in dit geval de pony’s en de 

verwijzing naar vlinders).  

                                                           
67 Advertentie in onbekende krant, 1954, Efteling Archief; advertentie in Margriet, 1954, Efteling Archief. 

Boven: advertentie uit 1954, bron: Efteling Archief. 
Rechts: advertentie in tijdschrift Margriet, 1954, bron: Efteling Archief. 
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Promotiefolder voor Ontspanningspark De Efteling uit 1955, bron: Efteling Archief. 

 
 

 
 

Natuuropvattingen van betrokkenen  
Een dag voor de opening van het Sprookjesbos in 1952 schreef Van der Heijden in Het Parool: “wij [hebben] 

het natuurschoon, de Loonse en de Drunense duinen met beide handen aangegrepen [...] om hier een 

groots recreatieoord te scheppen van meer dan gewone betekenis.”68 Hij suggereerde dat de bestaande 

schoonheid van het landschap nog meer betekenis kreeg door er een recreatiepark aan te leggen. Bij de 

opening van het Sprookjesbos werden de bezoekers toegesproken door Van der Heijden, die de Efteling  

aanprees als een centrum dat, “[s]chitterend gelegen tussen ongerepte bossen en struiken, omgeven door 

nog geheel niet-ontsloten natuurschoon”, was bedacht om naast de eenzijdige schoenenindustrie als 

economische bron ook het “vreemdelingenverkeer” in Kaatsheuvel te stimuleren.69 Net als bij de promotie 

van tentoonstelling ‘De Schoen ‘49’ benadrukte Van der Heijden hier opnieuw de ‘ongerepte’ natuur 

rondom het park.70 De enorme omvang van de ‘wilde’ natuur van de Loonse en Drunense duinen was voor 

hem een attractie op zich.  

In een interview voor het jubileumboek uit 2002 vertelde Piet Schapendonk, die tussen 1966 en 

1996 als medewerker plantsoendienst bij de Efteling in dienst was, over Van der Heijden dat deze erg 

beschermend was tegenover de bestaande natuur en hij zo veel mogelijk van de aanwezige bomen wilde 

behouden. Schapendonk vertelde: “Van der Heijden wist namelijk precies waar elke boom stond, en bomen 

waren heilig in de Efteling. Die mocht je niet, terecht overigens, zomaar even omzagen.”71 Voor Van der 

Heijden was de bestaande natuur van superieur belang boven andere vormen van natuur. Overigens was 

Schapendonk, volgens Efteling archivaris Gerrie van Dongen, zelf ook een voorvechter van het behouden 

van bomen.72 

                                                           
68 Van der Heijden, ‘Kaatsheuvel krijgt een Sprookjesbos. Schepping van Anton Pieck en Peter Reijnders’, Het Parool, 
30 mei 1952b, p. 7. 
69 Verslag persbijeenkomst, 31 mei 1952 in: Hover 2013, p. 18. 
70 Tielen, J. (red.), ‘Het Sprookjesbos in Natuurpark de Efteling’, Echo van het Zuiden, 30 mei 1952, p. 5. 
71 Vanden Diepstraten 2002, p. 59. 
72 Gesprek met Gerrie van Dongen op 20 mei 2019, Kaatsheuvel. 
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Anton Pieck, ontwerp voor het kasteel van 
Doornroosje, aquarel op papier, voor 1952, bron: 

Efteling Archief. 

Tekenaar Anton Pieck heeft zelf weinig 

uitspraken gedaan over de natuur, maar uit zijn 

prenten en handelen blijkt dat hij wel degelijk een 

natuuropvatting had die hij toepaste op de Efteling. 

Piecks schetsen waren tot in detail uitgewerkt, 

inclusief natuurlijke elementen zoals rotspartijen en 

beplanting tekende.73 Pieck bekeek de natuur, 

onontkoombaar, vanuit een schildersperspectief. De 

natuur was voor hem kleur, esthetiek, vorm en 

compositie. Hoewel Pieck geen plantenkennis had, 

bemoeide hij zich wel met de esthetische aspecten 

van nieuwe aanplant. Schapendonk vertelde in 2002 

over Anton Pieck: “Pieck was warm en vol begrip, 

maar een man die altijd zijn wensen tot in de details 

kenbaar maakte en doorvoerde. Als ik bijvoorbeeld 

salvia’s met felle kleuren wilde planten, dan zei hij: 

‘Mijnheer Schapendonk, dat is nu niet het rood dat ik 

bedoel. Dit schreeuwt in mijn ogen’. Dus zorgde je 

ervoor dat er planten en bloemen kwamen die 

pasten in de stijl van Pieck.”74 Het soort planten 

maakte Pieck weinig uit, de kleur des te meer. Dat is 

ook te zien aan zijn schetsontwerpen voor het kasteel 

van Doornroosje (hiernaast afgebeeld), dat als eerste 

Sprookje langs de vaste wandelroute door het 

Sprookjesbos gebouwd zou worden. Pieck schetste 

een kasteelachtig bouwwerk dat opgaat in een 

heuvel, waar omheen een trap naar de top cirkelt. Met een grove toets suggereerde Pieck bloemen in 

blauwtinten die tegen de rotswanden  groeiden. Uit de schets kan niet opgemaakt worden wat voor soort 

bloem Pieck voor ogen had; alleen de kleur en de compositie lijken ertoe te doen. Een schets van Pieck 

(mogelijk voor het sprookje de Chinese Nachtegaal) uit de late jaren vijftig waarop hij fantasiebloemen 

tekende, benadrukt nogmaals dat bloemen voor hem in eerste instantie geen natuur-, maar 

kunstvoorwerpen  waren (zie afbeelding op pagina 26).  

  Over de uitvoering van zijn ontwerpen was Pieck duidelijk; dat moest uitsluitend gebeuren met 

‘echte’ en duurzame materialen.75 In tegenstelling tot het sprookjespark in Eindhoven, dat gemaakt was 

van tweedimensionale kartonnen figuren, moest het park in Kaatsheuvel een driedimensionale vertaling 

van de aquarellen en tekeningen van Pieck worden.76 Volgens het Efteling jubileumboek Zijn we d’r al? was 

Pieck in eerste instantie “nog bang [...] een fraai stuk natuurschoon te verpesten”, maar later schepte hij er 

                                                           
73 Diepstraten 2002, p. 72. 
74 Vanden Diepstraten 2002, p. 59. 
75 Vanden Diepstraten 2002, p. 15. 
76 Vanden Diepstraten 2002, p. 15. 
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Anton Pieck, ontwerptekening voor ‘lichtgevende bloemen in grotten’, potlood en 
stift op papier, datum onbekend, bron: Efteling Archief. 

een droomwereld voor 

kinderen.”77 Pieck zette 

zijn vaardigheden in om 

de bestaande natuur te 

verrijken met artificiële 

objecten, waardoor er 

een romantische wereld 

ontstond.78 Natuur was 

volgens Pieck een 

esthetisch geheel waar 

kunstmatige elementen 

deel van uit konden 

maken. 

 

Plattegronden  
De eerste officiële parkplattegrond van de Efteling voor bezoekers komt uit 1953 (zie onderstaande 

uitsneden en bijlage 1 voor de volledige versie van de parkplattegrond).79 De plattegrond geeft een 

overzicht van de Efteling zoals het park erbij lag bij de officiële opening in 1952. In het hart van het park lag 

een Wandelbos, met ten noorden daarvan enkele sportvelden en een speelweide. Aan de oost- en zuidkant 

van het park lagen twee grote waterpartijen, die respectievelijk als Siervijver (op onderstaande plattegrond  

aangegeven als ‘waterparty’) en Kanovijver dienden. Het Café-Restaurant lag aan de noordelijke oever van 

de Siervijver en het zwembad aan de noordzijde van de Kanovijver. Westelijk van het Wandelbos kwam in 

1952 het Sprookjesbos met daarin het Herautenplein. Door middel van een systeem van kronkelende 

paden waren al deze elementen met elkaar verbonden. 

In tegenstelling tot de plattegrond van tentoonstelling ‘De Schoen ‘49’ is er op de parkplattegrond 

uit 1953 (zie uitsneden volgende pagina) nauwelijks ‘groen’ te zien. Alleen de sportvelden, de siertuin en 

een grasveld in het Sprookjesbos staan als groene vlakken ingetekend. Twee grote vijvers, twee kleine 

speelvijvers en het zwembad zijn in dezelfde kleur lichtblauw aangegeven. Het Sprookjesbos heeft, net als 

de restruimte in het park, een gelige kleur en verwijst daarmee niet naar ‘natuur’. Ook de natuurrijke 

omgeving wordt niet aangeduid. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 Van der Ende 2012, p. 14. 
78 Caspers 2012, p. 190. 
79 Deel 1 van deze scriptie bevat alleen relevante uitsneden van de plattegronden. Zie bijlage 1 voor de volledige 
plattegronden. 



 

Uitsneden uit de plattegrond van 1954, van boven naar rechtsonder: bovenschrift ‘natuurpark’, siervijver, 
“wandelpark en speelweide”, Sprookjes

  

  

Op onderstaande plattegrond van 195

nadrukkelijk getekend: in de siervijver zwemmen drie witte zwanen, op de plek van de speelweiden staan 

boompjes (waarschijnlijk naaldbomen) en een kleinere boom

en in het Sprookjesbos. De plattegrond benadrukt dus de aanwezigheid van flora en fauna. In tegenstelling 

tot de plattegrond uit 1953 staat het ‘W

frisse lichtgroene kleur op de achtergrond van de plattegrond benadrukt het ‘groene’ karakter van het 

Natuurpark. 
 

 

  

Uitsneden uit de plattegrond van 1953, van boven naar rechtsonder: bovenschrift ‘natuurpark’, siertuin, 
Sprookjesbos en ‘Waterparty’ (siervijver), 
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Uitsneden uit de plattegrond van 1954, van boven naar rechtsonder: bovenschrift ‘natuurpark’, siervijver, 
“wandelpark en speelweide”, Sprookjesbos, noorden ↓, bron: Efteling Archief. 

  
 

plattegrond van 1954, een linosnede in kleur, werden er meer natuurelementen 

: in de siervijver zwemmen drie witte zwanen, op de plek van de speelweiden staan 

naaldbomen) en een kleinere boom- of struiksoort op het eiland in de Siervijver 

en in het Sprookjesbos. De plattegrond benadrukt dus de aanwezigheid van flora en fauna. In tegenstelling 

lattegrond uit 1953 staat het ‘Wandelpark’ aangegeven op de plattegrond en in de legenda. De 

lichtgroene kleur op de achtergrond van de plattegrond benadrukt het ‘groene’ karakter van het 

  

Uitsneden uit de plattegrond van 1953, van boven naar rechtsonder: bovenschrift ‘natuurpark’, siertuin, 
Sprookjesbos en ‘Waterparty’ (siervijver),  noorden ↑, bron: Efteling Archief.

Uitsneden uit de plattegrond van 1954, van boven naar rechtsonder: bovenschrift ‘natuurpark’, siervijver, 
bron: Efteling Archief.  

 

 

4, een linosnede in kleur, werden er meer natuurelementen 

: in de siervijver zwemmen drie witte zwanen, op de plek van de speelweiden staan 

truiksoort op het eiland in de Siervijver 

en in het Sprookjesbos. De plattegrond benadrukt dus de aanwezigheid van flora en fauna. In tegenstelling 

aangegeven op de plattegrond en in de legenda. De 

lichtgroene kleur op de achtergrond van de plattegrond benadrukt het ‘groene’ karakter van het 

 

 
 

 

Uitsneden uit de plattegrond van 1953, van boven naar rechtsonder: bovenschrift ‘natuurpark’, siertuin, 
bron: Efteling Archief. 
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Publicaties door de Efteling 
In de periode van 1949 tot 1956 had de Efteling nog geen jubileum te vieren en werden er dus nog geen 

jubileumboeken uitgebracht. In het in 2012 gepubliceerde jubileumboek Zijn we d’r al? staat echter over 

deze periode: “Vanaf de officiële opening van de Efteling op 31 mei 1952 blijft de noemer ‘natuurpark’ fier 

in het vaandel staan. Want de attractie die onveranderd hoog gewaardeerd wordt door de bezoekers is het 

groen van de Efteling. [...] Het bos dat voorheen benut werd voor houtvoorziening is intussen veel 

gevarieerder aangeplant, zodat steeds meer dieren zich er ook prima thuisvoelen.”80 Van der Ende en de 

redactie van het jubileumboek baseren zich op archiefmateriaal uit het Efteling Archief, maar door het 

ontbreken van voetnoten blijkt niet op welke bronnen exact. De natuur in de Efteling wordt in de eerste 

periode van zijn bestaan door dit jaarboek gezien als een van de belangrijkste attracties. Door menselijk 

ingrijpen, in de vorm van nieuwe aanplanten, konden dieren, die ook tot ‘natuur’ behoren, volgens dit 

jaarboek van het park hun leefgebied maken. Tegelijkertijd geeft deze uitspraak een kijkje in de daarop 

volgende jaren, waarin de identiteit als ‘natuurpark’ een belangrijke rol zou blijven spelen. 

 

Geschreven bronnen over de Efteling 
Met name rond de opening van het Sprookjesbos verschenen er in allerlei kranten artikelen over de 

Efteling. De Volkskrant benadrukte de omvang van het reeds aanwezige bosgebied (zestig hectare) waarin 

het recreatieoord tot stand was gekomen en de grote hoeveelheid verwachte toeristen, terwijl Het Parool 

de heuvels en vijvers beschreef.81  Beide kranten schreven over het sprookje de Chinese Nachtegaal, één 

van de eerste tien in het Sprookjesbos, alsof de nachtegaal een levend wezen was dat bloemen tot leven 

kon wekken. In De Volkskrant stond: “Als deze nachtegaal gaat zingen schieten de meest exotische 

bloemen in het tuintje rond de nachtegaal uit de grond. En dat alles werkt door een listig verborgen 

mechanisme om de zoveel minuten. Verlepte bloemen worden tot leven gewekt.” 82 Het Parool schreef: 

“Een nachtegaal zingt er zijn lied en terwijl hij dat doet ontluiken de bloemen die weer verflenzen als de 

zang verstomt”.83 In beide artikelen werd de artificiële natuur, want de nachtegaal was een machinaal 

sprookjesfiguur en de bloemen waren kunstmatig, gepresenteerd alsof het ging om levende flora en fauna. 

“Alles is ‘echt’”, schreef tijdschrift Libelle in een editie uit 1952.84 In kranten en tijdschriften werd het 

Sprookjesbos, zoals de bedoeling was, gepresenteerd als werkelijkheid.  

 

  

                                                           
80 Van der Ende 2012, p. 81. 
81 Anon. 1952a, p. 5; anon. 1952b, p. 7. 
82 Anon. 1952a, p. 5. 
83 Anon. 1952b, p. 7. 
84 Zomerjournaal: Het betoverde Woud – In Kaatsheuvel herleven de sprookjes uit onze jeugd. (1952, 18 juli). Libelle, 
19(29) in: Hover 2013, p. 17. 
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Conclusie 
Het eerste promotiemateriaal voor de Efteling uit de eerste helft van de jaren vijftig sprak vooral over het 

‘natuurschoon’ en de ‘bosrijke omgeving’ buiten het Natuurpark. De nadruk lag met name op de 

uitgestrektheid en de ongereptheid van de Loonsche en Drunense duinen, het natuurgebied waarin de 

Efteling was aangelegd. Zowel in woord als in beeld werd de aanwezige omringende ongerepte natuur 

omarmd en actief gebruikt om het Natuurpark te promoten. Dat kwam met name door het 

tweesporenbeleid van Van der Heijden, die als burgermeester en later als voorzitter van stichting 

Natuurpark De Efteling de touwtjes zowel bij de gemeente als bij de Efteling grotendeels in handen had. 

Van der Heijden zette zich in voor natuurbehoud en gebruikte dit in om toeristen naar de Efteling te lokken. 

Hij had persoonlijk belang bij de groei van de Efteling, want de toename van toerisme zou economische 

voordelen hebben voor de gemeente.  

 

Pieck en Reijnders hadden een andere natuuropvatting dan Van der Heijden die meer gericht was op de 

esthetische kwaliteiten van de natuur binnen de parkgrenzen. Reijnders hield zich bezig met beweging en 

zette kunstmatige sprookjesfiguren in om een levensechte sprookjeswereld na te bootsen. Uit de prenten 

van Pieck en de uitspraken van zijn collega’s blijkt dat Pieck de natuur zag in termen van vorm, kleur, 

compositie en esthetiek. Zijn ontwerpen waren een aanvulling op de bestaande natuur of een imitatie van 

natuurlijke elementen, die werden ingezet om een sprookjesachtige omgeving te creëren. Aangeplante en 

artificiële natuur zag hij als een waardevolle aanvulling op de inheemse natuur. Deze artistieke visie op 

natuur, die de toevoeging van kunstmatige elementen aan de natuur tolereerde, botste in wezen met de 

natuuropvatting van Van der Heijden, die de bestaande natuur wilde beschermen. Deze twee 

natuuropvattingen bestonden vanaf de eerste jaren van het bestaan van de Efteling naast elkaar. 
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Hoofdstuk 2. ca. 1955 – ca. 1974 
Net als in de eerste vijf jaar na de aanleg profileerde de Efteling zich tot in de loop van de jaren zeventig 

expliciet als ‘natuurpark’ door middel van woord en beeld. De promotie van de Efteling gebeurde in de 

eerste openingsjaren met name via posters en advertenties in kranten en tijdschriften, maar vanaf 

halverwege de jaren vijftig werden verschillende mediavormen ingezet. Dat begon in 1955 en 1956 met de 

promotiefilms NATUURPARK DE EFTELING MET SPROOKJESTUIN en DE EFTELING - IN ‘T HART VAN BRABANT van Peter 

Reijnders.85 De films, beide door Reijnders zelf voorzien van commentaar en regelmatig aangevuld met 

actuele beelden van het park, gebruikte hij om reclame te maken voor de Efteling in binnen- en buitenland. 

Later publiceerde Bob Venmans, die tussen 1954 en 1964 in dienst was van de Efteling als reclamemaker, 

ter ere van het tienjarig bestaan van het Sprookjesbos het jubileumboekje Het Sprookje van de Efteling 

(1962), waarin hij een wandeling door de Efteling beschreef.86 Het was de eerste publicatie die inhoudelijk 

inging op de landschappelijke inrichting van het park.  

 

Beleidsstukken en plandocumenten 
Rond de jaren zestig verschoof de Efteling de nadruk van het omringende natuurgebied naar de beplanting 

binnen de grenzen van het Natuurpark. Om de concurrentie met de Keukenhof aan te gaan op het gebied 

van parkinrichting moest de Efteling volgens haar bestuur gedurende het gehele openingsseizoen, dat 

waren de lente- en zomermaanden, er aantrekkelijk uitzien en voldoende vermaak hebben.87 Dat deed de 

Efteling naar eigen tevredenheid, zo bleek uit een Adviseursbespreking van 23 september 1961, waar 

gewoonlijk de voormalig directeur Joop Salet (1952 tot 1958), directeur Ab Diender (van 1958 tot 1969), 

bouwkundige Gerardus op den Kamp (van 1952 tot 1957), tuinarchitect Lou Smeets (in dienst van 1954 tot 

1966) en soms Venmans aan deelnamen, waarin Diender zei over de beplanting in de Efteling: “We hebben 

een ‘Efteling’ die de moeite waard is om te zien. In het voorjaar volop bloeiende krenten, rodondendrons 

en andere heesters.”88 Uit deze uitspraak blijkt dat de Efteling de aandacht niet meer richtte op het 

omliggende natuurgebied, maar op de beplanting in het park en dat de organisatie daar trots op was.  

 

Promotiemateriaal 
Tot 1955 was het promotiemateriaal over de Efteling statisch, maar daar bracht Peter Reijnders 

verandering in met zijn propagandafilm NATUURPARK DE EFTELING MET SPROOKJESTUIN.89 In iets minder dan 

twintig minuten liet Reijnders zien hoe een bezoek aan de Efteling er volgens hem uitzag. Regelmatig vulde 

hij de film aan met actuele beelden, waardoor er meerdere versies bestonden. Voor de analyse van de film 

in deze scriptie is de versie uit 1968 gebruikt.90  

                                                           
85 NATUURPARK DE EFTELING MET SPROOKJESTUIN, Peter Reijnders (regie en productie), versie uit 1968 (origineel uit 1955), 
<https://www.eftelist.nl/a_prparkvideo.html> [20-05-2019]  en  DE EFTELING – IN ’T HART VAN BRABANT, Peter Reijnders 
(regie en productie), 1956-1971, <https://www.youtube.com/watch?v=pg_QEU8Uhj0> [20-05-2019]. 
86 Venmans 1962. 
87 Adviseurvergadering op 25 april 1959 in: Hover 2013, p. 85. 
88 Hover 2013, p. 85.  
89 NATUURPARK DE EFTELING MET SPROOKJESTUIN, Peter Reijnders (regie en productie), versie uit 1968 (origineel uit 1955), 
<https://www.eftelist.nl/a_prparkvideo.html> [20-05-2019]. 
90 Dit in verband met de online beschikbaarheid van de film. 



 

Captures (2:40), (6:19), (9:11), (6:02), (
linksboven naar rechtsonder:  bloembedden op Herautenplein; 

van een rozenstruik; herten in de Veulenweide; 

Met de film legde Reijnders grote nadruk op de identiteit van de Efteling als ‘natuurpark’, zo blijkt 

uit de titel en uit de door hem vastgelegde scènes. Ongeveer de helft van de film bestaat uit beelden van 

gebouwen en attracties en de andere helft bestaa

Reijnders filmde allerlei soorten beplanting

bloembedden op het Herautenplein, bomen in het Sprookjesbos, waterplanten in de Siervijver en 

watervallen verstopt achter het riet. Hij

voor de in het park geïntroduceerde

zwanen.  
 

                                                           
91 NATUURPARK DE EFTELING MET SPROOKJESTUIN
<https://www.eftelist.nl/a_prparkvideo.html
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(12:26) en (12:16)  uit NATUURPARK DE EFTELING MET SPROOKJESTUIN 
linksboven naar rechtsonder:  bloembedden op Herautenplein; waterval; waterplanten in een vijver; close

van een rozenstruik; herten in de Veulenweide; zwanen in de Siervijver.

Met de film legde Reijnders grote nadruk op de identiteit van de Efteling als ‘natuurpark’, zo blijkt 

uit de titel en uit de door hem vastgelegde scènes. Ongeveer de helft van de film bestaat uit beelden van 

gebouwen en attracties en de andere helft bestaat uit beelden van het landschap binnen het park

beplanting door elkaar heen, bijvoorbeeld aangeplante rozenstruiken en 

bloembedden op het Herautenplein, bomen in het Sprookjesbos, waterplanten in de Siervijver en 

llen verstopt achter het riet. Hij filmde ook de aanwezige dieren, waarbij hij zowel aandacht had 

in het park geïntroduceerde dieren zoals herten, als voor de spontane inwoners zoals eenden en 

  

   

  

PROOKJESTUIN, Peter Reijnders (regie en productie), versie uit 1968 (origineel uit 1955), 
ist.nl/a_prparkvideo.html> [20-05-2019]. 

PROOKJESTUIN (1968), van 
in een vijver; close-up  

. 

Met de film legde Reijnders grote nadruk op de identiteit van de Efteling als ‘natuurpark’, zo blijkt 

uit de titel en uit de door hem vastgelegde scènes. Ongeveer de helft van de film bestaat uit beelden van 

het landschap binnen het park.91 

door elkaar heen, bijvoorbeeld aangeplante rozenstruiken en 

bloembedden op het Herautenplein, bomen in het Sprookjesbos, waterplanten in de Siervijver en 

, waarbij hij zowel aandacht had 

inwoners zoals eenden en 

 

 

 
 

Peter Reijnders (regie en productie), versie uit 1968 (origineel uit 1955), 



 

Ook uit de cameratechniek die Reijnders toepaste, 

gebouw of sprookje als de omliggende 

volgens hem met elkaar verweven waren. Wanneer

Kikkerkoning in beeld bracht (3:25), toonde ook hij een beeld waar een duif badderde op de rand van de 

fontein (3:35). Onder het grootste deel van de film plaatste hij muziek uit de Efteling, behalve bij de 

beelden van het hertenpark; daar monteerde hij vogelgeluiden onder.
 

 Op dezelfde film van Reijnders zijn ook beelden van artificiële natuur zien, bijv

Fakir en een beeld van een aap (zie foto’s op de volgende pagina).

vormen van natuur door elkaar heen en va

Sprookjestuin’.  
 

In 1956 maakte Reijnders een nieuwe film over de Efteling met de titel 

BRABANT, die meer bekendheid kreeg dan 

beelden van nieuwe sprookjes en attracties.

kan zien. Hoewel de titel van de film uit 1956, in tegenstelling tot d

‘natuurpark’ bevat, blijkt uit de inhoud ervan dat 

                                                           
92 Hover 2013, p. 80. 

Captures (8:47) en (11:04) uit NATUURPARK DE 

Captures (3:25) en (3:35) uit NATUURPARK DE 

Kikkerkoning; duif op de rand van de fontein.
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Ook uit de cameratechniek die Reijnders toepaste, waarbij hij in één beweging steeds zowel een 

gebouw of sprookje als de omliggende beplanting filmde, blijkt dat natuur en bebouwing in de Efteling 

volgens hem met elkaar verweven waren. Wanneer hij bijvoorbeeld de fontein van het Sprookje De 

Kikkerkoning in beeld bracht (3:25), toonde ook hij een beeld waar een duif badderde op de rand van de 

tein (3:35). Onder het grootste deel van de film plaatste hij muziek uit de Efteling, behalve bij de 

beelden van het hertenpark; daar monteerde hij vogelgeluiden onder. 

 

Op dezelfde film van Reijnders zijn ook beelden van artificiële natuur zien, bijvoorbeeld de tulpen bij de 

(zie foto’s op de volgende pagina). Reijnders gebruikt

vormen van natuur door elkaar heen en vatte ze allen onder de titel ‘Natuurpark de Efteling met 

 

In 1956 maakte Reijnders een nieuwe film over de Efteling met de titel DE EFTELING 

, die meer bekendheid kreeg dan zijn vorige en ook regelmatig werd aangevuld met actuele 

beelden van nieuwe sprookjes en attracties.92 In de film laat Reijnders zien hoe een dag in de Efteling eruit 

Hoewel de titel van de film uit 1956, in tegenstelling tot die uit 1955, niet meer de benaming 

uit de inhoud ervan dat Reijnders de Efteling nog steeds wilde 

ATUURPARK DE EFTELING MET SPROOKJESTUIN (1968), tulpen bij de Fakir; 
Apenmolen. 

ATUURPARK DE EFTELING MET SPROOKJESTUIN (1968), duiven in fontein De 
Kikkerkoning; duif op de rand van de fontein. 

waarbij hij in één beweging steeds zowel een 

filmde, blijkt dat natuur en bebouwing in de Efteling 

hij bijvoorbeeld de fontein van het Sprookje De 

Kikkerkoning in beeld bracht (3:25), toonde ook hij een beeld waar een duif badderde op de rand van de 

tein (3:35). Onder het grootste deel van de film plaatste hij muziek uit de Efteling, behalve bij de 

 
 

  
oorbeeld de tulpen bij de 

Reijnders gebruikte verschillende 

ze allen onder de titel ‘Natuurpark de Efteling met 

 
 

FTELING – IN ’T HART VAN 

regelmatig werd aangevuld met actuele 

Reijnders zien hoe een dag in de Efteling eruit 

e uit 1955, niet meer de benaming 

de Efteling nog steeds wilde presenteren als 

de Fakir; beeld op de 

en in fontein De 



 

Captures (1:14), (1:29), (8:54) en (18:28)
zwanen en eenden in de Siervijver en een bezoeker die een duif voert op het Herautenplein.

natuurpark. Hij sprak zelf het comm

dag op de Efteling is een dag in een andere were

van Brabant, is daar geschapen om de vermoeide mens van vandaag tot zichzelf te laten komen en te laten 

genieten van wat de natuur biedt en hem de dromen 

Reijnders was geheel in lijn met de doelen die in de oprichtingsakte van stichting Natuurpark de Efteling 

werden geformuleerd, namelijk om lichamelijke ontspanning te bevorderen in een natuurrijke omgeving. 

Door een actieve werkwoordsvorm te

Reijnders dat de natuur niet onder invloed van de mens staat, maar zelfstandig 

Efteling omschreef Reijnders in zijn film als volgt: “Hier werd een dor stuk heidegro

sprookjesland.”94 Met deze uitspraak 

begroeiing en zag hij de menselijke ingreep in het landschap als een waardevolle toevoeging.

 Net als de eerste film van Reijnders bevat

bewonen. Hij legde een zwarte zwaan, een witte eend en enkele jongen eenden vast (zie onderstaande 

foto’s), waarmee hij liet zien dat de Efteling volgens hem een plek was waar dieren thuis hoorden.
 

 

                                                           
93 Citaat van Reijnders (1:03) in: DE EFTELING 
versie uit begin jaren zestig, <https://www.youtube.com/watch?v=pg_QEU8Uh
94 Citaat van Reijnders (1:25) in: DE EFTELING 
versie uit begin jaren zestig, <https://www.youtube.com/watch?v=pg_QEU8Uhj0
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18:28) uit DE EFTELING – IN ’T HART VAN BRABANT (begin jaren zestig),
zwanen en eenden in de Siervijver en een bezoeker die een duif voert op het Herautenplein.

zelf het commentaar voor de film in, die hij begon met de volgende uitspraak

dag op de Efteling is een dag in een andere wereld, een blijde wereld. Dit kleine stukje paradijs, in het hart 

van Brabant, is daar geschapen om de vermoeide mens van vandaag tot zichzelf te laten komen en te laten 

genieten van wat de natuur biedt en hem de dromen van zijn jeugd te laten beleven.

Reijnders was geheel in lijn met de doelen die in de oprichtingsakte van stichting Natuurpark de Efteling 

werden geformuleerd, namelijk om lichamelijke ontspanning te bevorderen in een natuurrijke omgeving. 

Door een actieve werkwoordsvorm te gebruiken in het zinsgedeelte “wat de natuur biedt”, suggereert 

Reijnders dat de natuur niet onder invloed van de mens staat, maar zelfstandig opereert

Efteling omschreef Reijnders in zijn film als volgt: “Hier werd een dor stuk heidegrond omgetoverd in een 

Met deze uitspraak verwierp Reijnders het idee van de schoonheid van de inheemse 

begroeiing en zag hij de menselijke ingreep in het landschap als een waardevolle toevoeging.

Net als de eerste film van Reijnders bevat zijn tweede veel beelden van dieren die de Efteling 

Hij legde een zwarte zwaan, een witte eend en enkele jongen eenden vast (zie onderstaande 

foto’s), waarmee hij liet zien dat de Efteling volgens hem een plek was waar dieren thuis hoorden.

  

  

FTELING – IN ’T HART VAN BRABANT, Peter Reijnders (regie en productie), 1956
https://www.youtube.com/watch?v=pg_QEU8Uhj0> [20-05-2019].

FTELING – IN ’T HART VAN BRABANT, Peter Reijnders (regie en productie), 1956
https://www.youtube.com/watch?v=pg_QEU8Uhj0> [20-05-2019].

begin jaren zestig), zwarte 
zwanen en eenden in de Siervijver en een bezoeker die een duif voert op het Herautenplein. 

met de volgende uitspraak: “Een 

ld, een blijde wereld. Dit kleine stukje paradijs, in het hart 

van Brabant, is daar geschapen om de vermoeide mens van vandaag tot zichzelf te laten komen en te laten 

van zijn jeugd te laten beleven.”93 Deze uitspraak van 

Reijnders was geheel in lijn met de doelen die in de oprichtingsakte van stichting Natuurpark de Efteling 

werden geformuleerd, namelijk om lichamelijke ontspanning te bevorderen in een natuurrijke omgeving. 

gebruiken in het zinsgedeelte “wat de natuur biedt”, suggereert 

opereert. De aanleg van de 

nd omgetoverd in een 

idee van de schoonheid van de inheemse 

begroeiing en zag hij de menselijke ingreep in het landschap als een waardevolle toevoeging. 

veel beelden van dieren die de Efteling 

Hij legde een zwarte zwaan, een witte eend en enkele jongen eenden vast (zie onderstaande 

foto’s), waarmee hij liet zien dat de Efteling volgens hem een plek was waar dieren thuis hoorden. 

 

 
 

 

Peter Reijnders (regie en productie), 1956-1971, 
2019]. 

Peter Reijnders (regie en productie), 1956-1971, 
2019]. 



 

Captures (1:04) en (1:07) uit DE EFTELING 

de S

Advertentie voor Ontspanningspark De Efteling in 
Efteling Archief, map ‘Advertenties 1953

 

Beelden van ‘natuurlijke inwoners’ wisselde Reijnders af met scènes waarop dieren te zien waren 

die door de Efteling in het park ingevoerd

HART VAN BRABANT zijn de bezoekers bijvoorbeeld

geplaatst waren bij wijze van attractie. De beelden, door Reijnders voorzien met het commentaar dat 

bezoekers er kunnen genieten van “wat de natuur biedt”, laten zien dat contact met de natuur 

een belangrijk onderdeel was van een dag in de Efteling.
 

Naast het audiovisuele materiaal

plaatsen. Tot 1957 werd de Efteling vooral ‘Ontspanningspark’ genoemd, zoals te zien is op onderstaande 

advertentie. Vanaf het einde van de jaren vijftig vond er in de promotie van de Eft

plaats, waarbij de term ‘natuurpark’ werd gebruikt in krantenadvertenties om het park te omschrijven.

Deze term verscheen voor het eerst bij de promotie voor de show ‘The Dansant’

35), die in 1957 in het Efteling Café-

Efteling expliciet als ‘natuurpark’ gepresenteerd in advertenties.
 

 
 

34 

FTELING – IN ’T HART VAN BRABANT (begin jaren zestig), bezoekers op de brug over 
de Siervijver; situatiefoto vissen voeren. 

Advertentie voor Ontspanningspark De Efteling in De Auto, 11 juli 1957, bron: 
Efteling Archief, map ‘Advertenties 1953-1980’, bezoek op 17 juli 2019.

Beelden van ‘natuurlijke inwoners’ wisselde Reijnders af met scènes waarop dieren te zien waren 

ingevoerd waren. Op onderstaande captures uit de film 

bijvoorbeeld bezig met  het voeren van vissen, die in de Siervijver 

attractie. De beelden, door Reijnders voorzien met het commentaar dat 

bezoekers er kunnen genieten van “wat de natuur biedt”, laten zien dat contact met de natuur 

en belangrijk onderdeel was van een dag in de Efteling. 

  

Naast het audiovisuele materiaal van Peter Reijnders bleef de Efteling volop advertenties in 

. Tot 1957 werd de Efteling vooral ‘Ontspanningspark’ genoemd, zoals te zien is op onderstaande 

Vanaf het einde van de jaren vijftig vond er in de promotie van de Efteling een verschuiving 

plaats, waarbij de term ‘natuurpark’ werd gebruikt in krantenadvertenties om het park te omschrijven.

term verscheen voor het eerst bij de promotie voor de show ‘The Dansant’ (zie advertentie

-Restaurant werd georganiseerd. Gedurende de jaren zestig werd de 

Efteling expliciet als ‘natuurpark’ gepresenteerd in advertenties. 

bezoekers op de brug over 

11 juli 1957, bron: 
1980’, bezoek op 17 juli 2019. 

Beelden van ‘natuurlijke inwoners’ wisselde Reijnders af met scènes waarop dieren te zien waren 

uit de film DE EFTELING – IN ’T 

met  het voeren van vissen, die in de Siervijver 

attractie. De beelden, door Reijnders voorzien met het commentaar dat 

bezoekers er kunnen genieten van “wat de natuur biedt”, laten zien dat contact met de natuur volgens hem 

 
 

ef de Efteling volop advertenties in kranten 

. Tot 1957 werd de Efteling vooral ‘Ontspanningspark’ genoemd, zoals te zien is op onderstaande 

eling een verschuiving 

plaats, waarbij de term ‘natuurpark’ werd gebruikt in krantenadvertenties om het park te omschrijven. 

(zie advertentie op pagina 

Gedurende de jaren zestig werd de 

 



 

Advertentie voor ‘The Dansant’ in Natuurpark
1957, bron: Efteling Archief, map ‘Advertenties 1953

 

 

 
 

Rond 1971 verschenen de eerste advertenties in kranten waarop 

alleen ‘natuurpark’, maar ook ‘De Efteling Kaatsheuvel’ 

advertentie (links). Deze verandering was niet absoluut, want in h

advertenties (midden en rechts) waarin de Efteling ‘natuurpark

bos met sprookjes in levende lijve” met “siertuinen, dierenparkjes

 
 

 
 

 

  

Links: eerste advertentie met de nieuwe benaming ‘De Efteling Kaatsheuvel’, krant onbekend, 1971. Midden: 
advertentie ‘Natuurpark De Efteling Kaatsheuvel Holland’, krant onbekend, 1971. Rechts: advertentie ‘Natuurpark 
De Efteling’, krant onbekend, 1971. Bron:

 

35 

‘The Dansant’ in Natuurpark ‘De Efteling’ in verschillende kranten,  
1957, bron: Efteling Archief, map ‘Advertenties 1953-1980’, bezoek op 17 juli 2019.

ond 1971 verschenen de eerste advertenties in kranten waarop de Efteling zichzelf niet meer 

‘De Efteling Kaatsheuvel’ noemde, zoals te zien is op onderstaande

. Deze verandering was niet absoluut, want in hetzelfde jaar circuleerden er nog 

waarin de Efteling ‘natuurpark’ werd genoemd en bestond uit

bos met sprookjes in levende lijve” met “siertuinen, dierenparkjes [en] bontgekleurde wandelwerelden”. 

Links: eerste advertentie met de nieuwe benaming ‘De Efteling Kaatsheuvel’, krant onbekend, 1971. Midden: 
advertentie ‘Natuurpark De Efteling Kaatsheuvel Holland’, krant onbekend, 1971. Rechts: advertentie ‘Natuurpark 

1971. Bron: Efteling Archief, map ‘Advertenties 1953-1980’, bezoek op 17 juli 2019.

verschillende kranten,  
1980’, bezoek op 17 juli 2019. 

 

de Efteling zichzelf niet meer 

onderstaande 

etzelfde jaar circuleerden er nog 

bestond uit een “diep 

bontgekleurde wandelwerelden”.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Links: eerste advertentie met de nieuwe benaming ‘De Efteling Kaatsheuvel’, krant onbekend, 1971. Midden: 

advertentie ‘Natuurpark De Efteling Kaatsheuvel Holland’, krant onbekend, 1971. Rechts: advertentie ‘Natuurpark 
, bezoek op 17 juli 2019. 
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Voorkant van diverse promotiefolders uitgegeven door de Efteling, respectievelijk uit 1957/’59, 1959/’60, 1964/’65 
en 1968, bron: Efteling Archief, map ‘Folders Algemeen 1952-1979’, bezoek op 17 juli 2019. 

 

Opvallend is dat ‘natuurpark’, in tegenstelling tot plattegronden en promotiemateriaal uit dezelfde 

periode, niet voor komt in de officiële parkfolders. Uitsluitend de term ‘ontspanningspark’ werd gebruikt op 

de folders. Door het gelijktijdige gebruik van de termen ‘natuurpark’ en ‘ontspanningspark’ lijkt het erop 

dat de Efteling deze twee woorden als synoniemen beschouwde.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuuropvattingen van betrokkenen  
Hoewel tegenwoordig de opening van het Sprookjesbos in 1952 wordt gezien als officiële openingsdatum, 

werd in 1961 het tienjarig bestaan van het theehuis en de speeltuin als mogelijkheid voor een 

jubileumviering aangegrepen om bezoekers te trekken.95 Pater en professor pedagogiek N.A.C. Perquin, die 

net als Reijnders een zwager van Van der Heijden was, hield een rede op de persconferentie van het 

jubileumfeest, waarin hij zei dat er in een verstedelijkt gebied noodzaak is om te bezitten over voldoende 

mogelijkheden tot ontspanning en “vreugde-beleving in de natuur”, zodat er geen conflicten ontstaan uit 

verveling.96 Volgens Perquin bood de Efteling een tegenhanger voor de “stadsmens” om even te 

ontsnappen aan de stedelijke omgeving en rust te vinden en een natuurlijk gebied.97 

Medewerker plantsoenendienst Piet Schapendonk vond dat de Efteling halverwege de jaren zestig 

“nog heel puur op het gebied van parkaanleg, infrastructuur en planologie” was. Daarmee doelde hij 

waarschijnlijk op het gebrek aan kundigheid van de heer Dekker, die bosbouwer was en het park destijds 

beheerde op het gebied van weg- en waterbouw, maar volgens Schapendonk “nauwelijks [het verschil] 

tussen een geranium en een azalea kende”.98 Net als Venmans zag Schapendonk de aanleg van de Efteling 

als een positieve ingreep in het landschap. Zo verklaarde hij: “Ik ben er trots op dat wij het bos om hebben 

                                                           
95 Hover 2013, p. 79. 
96 Citaat van Perquin uit zijn rede “Recreatie als sociaal vraagstuk” in: Venmans 1962, p. 24. 
97 Parafrase van Perquin in: Venmans 1962, p. 24. 
98 Vanden Diepstraten 2002, p. 59. 
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kunnen bouwen tot een park en van het groen een attractie hebben kunnen maken die gewaardeerd 

wordt.”99  

In 1967 besloot het bestuur van de Efteling om in samenwerking met de Bond van Nederlandse 

Boomkwekers een grote plantentuin (enkele hectaren) aan te leggen met als doel om bezoekers 

voorlichting te geven over plantensoorten die thuis gekweekt konden worden en om te laten zien dat de 

Efteling waarde hechtte aan natuur en milieu.100 De tuin werd ingericht door de speciaal opgerichte 

‘Stichting Plantentuin de Efteling’, die de tuin inrichtte met planten uit “het meest gangbare assortiment 

[...] dat in ons land gekweekt wordt”, namelijk “soortechte struiken, heesters en bomen”.101 De planten 

werden voorzien van naambordjes, zodat bezoekers dezelfde soorten konden aanschaffen voor hun eigen 

tuin.102 Commercie en voorlichting speelden dus een belangrijke rol bij de aanleg van deze 

demonstratietuin, die een aanzienlijk deel van het park besloeg maar waarvan niet precies bekend is waar 

die lag. 

 

Plattegronden  
In 1961 werd er een interactieve plattegrond geplaatst in het park (zie uitsneden op de volgende pagina), 

die bij een druk op de knop de hoogtepunten in het park toelichtte en daarom ook wel Automatische 

Informateur genoemd werd. Bovenaan de plattegrond stond, net als op de plattegronden uit de jaren 

vijftig, in grote letters “Natuurpark ‘De Efteling’”. De achtergrond heeft grotendeels een mosgroene kleur, 

afgewisseld met beige voor de paden en de omlijsting. Naast de Siervijver, de speeltuin, het Sprookjesbos 

en het zwembad staat op de plattegrond ook het Wandelpark aangegeven als een attractie. De plattegrond 

maakt onderscheid tussen verschillende soorten bomen die gemixt door elkaar heen staan. Op het eiland in 

de Siervijver is een waterval ingetekend. Opvallend is dat er niet alleen zwanen getekend zijn, zoals op de 

plattegrond uit 1954, maar ook allerlei soorten watervogels en een haas. Uit deze details op de plattegrond 

blijkt dat, net als bij het promotiemateriaal, de nadruk lag op de aanwezigheid van veel verschillende 

soorten dieren in het natuurpark. De bloeiende bloemen die volgens het promotiemateriaal en een 

Adviseursbespreking uit hetzelfde jaar aanwezig zouden zijn in de Efteling, zijn echter niet aangegeven. 

 

 

 

 

 
 

                                                           
99 Vanden Diepstraten 2002, p. 59. 
100 Jongeling, P. (red), ‘ “Plantentuin de Efteling” opgericht’, Gereformeerd gezinsblad, 11 november 1967, p. 3. 
101 Jongeling, P. (red), ‘ “Plantentuin de Efteling” opgericht’, Gereformeerd gezinsblad, 11 november 1967, p. 3; Brief 
door A.J. Diender namens Natuurpark ‘De Efteling’ aan het College van Burgemeester en Wethouders der Gemeente 
Loon op Zand, Kaatsheuvel, 21 februari 1969, RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 1860. 
102 Jongeling, P. (red), ‘ “Plantentuin de Efteling” opgericht’, Gereformeerd gezinsblad, 11 november 1967, p. 3; 
Vanden Diepstraten 2002, p. 80. 



 

Uitsneden uit de interactieve plattegrond
Efteling’, Siervijver, bosachtig parkgedeelte boven het Sprookjesbos, noorden 

 

Uitsneden uit de plattegrond van 1966, van boven naar rechtsonder: 
in de Siertuin, twee hazen en een vogel en verschillende bomensoorten, noorden 

 
 

In tegenstelling tot de kleurrijke plattegrond uit 1956 en de Automatische Informateur uit 1961 is 

de plattegrond uit 1966 bijna geheel zwart

blijkt uit het bovenschrift van de plattegrond. 

dieren, zoals de vogels bij het Herautenplein en veulens in de veulenweide, maar ook 

andere vogelsoorten en hazen. Opvallend is het grote aan

vormen van begroeiing dat is getekend. Opnieuw ontbreken bloemen op de plattegrond. 
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ractieve plattegrond van 1961, van boven naar rechtsonder: bovenschrift ‘Natuurpark ‘De 
Efteling’, Siervijver, bosachtig parkgedeelte boven het Sprookjesbos, noorden ↓, bron: Ef

Uitsneden uit de plattegrond van 1966, van boven naar rechtsonder: bovenschrift ‘Natuurpark ‘De Efteling’, vogels 
iertuin, twee hazen en een vogel en verschillende bomensoorten, noorden ↓, bron: Efteling Archief.

  

In tegenstelling tot de kleurrijke plattegrond uit 1956 en de Automatische Informateur uit 1961 is 

de plattegrond uit 1966 bijna geheel zwart-wit. Nog steeds profileerde de Efteling zich als natuurpark, zo 

bovenschrift van de plattegrond. Opnieuw zijn er veel dieren te vinden, waaronder geplaatste 

dieren, zoals de vogels bij het Herautenplein en veulens in de veulenweide, maar ook 

andere vogelsoorten en hazen. Opvallend is het grote aantal afzonderlijke bomen, struiken en andere 

begroeiing dat is getekend. Opnieuw ontbreken bloemen op de plattegrond. 

  

van 1961, van boven naar rechtsonder: bovenschrift ‘Natuurpark ‘De 
bron: Efteling Archief. 

‘Natuurpark ‘De Efteling’, vogels 
bron: Efteling Archief. 

 

 

In tegenstelling tot de kleurrijke plattegrond uit 1956 en de Automatische Informateur uit 1961 is 

wit. Nog steeds profileerde de Efteling zich als natuurpark, zo 

vinden, waaronder geplaatste 

dieren, zoals de vogels bij het Herautenplein en veulens in de veulenweide, maar ook ‘wilde’ dieren, zoals 

bomen, struiken en andere 

begroeiing dat is getekend. Opnieuw ontbreken bloemen op de plattegrond.  

 

 



 

Uitsneden uit de plattegrond van 1966, van linksboven naar rechtsonder: 
Efteling’, legenda ‘verharde weg, twee symbolen voor bomen, verschillende vogelsoorten in de Siervijver, 

hert, schaap en paard bij de Veulenweide, bron: Efteling Archief.
 

In 1968 kwam er een nieuwe, meer kleurrijke, plattegrond, 

Het bovenschrift bleef “Natuurpark ‘De Efteling’”. Deze 

tussen verharde en onverharde wegen

gekleurd en onverharde wit). De symbolen voor bomen werden geabstraheerd, 

onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten boomsoorten

steeds zijn er allerlei soorten dieren ingetekend, waaronder

Siervijver en een hert, een schaap en een paard in de buurt van de Veulenweide. Daarmee bleef de Efteling 

de diversiteit van flora en fauna in het park benadrukken.
 

 
 

 
 

Publicaties door de Efteling
Ter ere van het tienjarig bestaan van het Sprookjesbos

werd het jaar daarvoor al gevierd) schreef 

Efteling het jubileumboekje Het Sprookje van de Efteling

belangrijk promotiemiddel werd.103 

Efteling van de jaren vijftig tot het begin van de jaren zestig beschreef. 

blijkt opnieuw zijn positieve houding tegenover de ingrepen door de Efteling in oorspronkelijke landschap, 

die hij deelde met ontwerpers Pieck, Reijnders en Schapendonk. 

dozijn jaren geleden nog een onontgonnen strook verwilderd dennebos lag, droog en onaantrekkelijk, 

glanzen nu visrijke vennen in de heuvelkommen, aan de oevers door hoog opgeschoten sparren 

overschaduwd.”104 De bosachtige omgeving die in de jaren vijftig juist werd gepr

Venmans als “[een verwilderd dennenbos

zijn weg baande”.105 Wat in de jaren vijftig werd omschreven als de uitgestrekte zandgronden van de 

Loonse en Drunense duinen, kenmerkte Venm

                                                           
103 Venmans 1962. 
104 Venmans 1962, p. 7. 
105 Venmans 1962, p. 7. 
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Uitsneden uit de plattegrond van 1966, van linksboven naar rechtsonder: bovenschrift ‘Natuurpark ‘De 
teling’, legenda ‘verharde weg, twee symbolen voor bomen, verschillende vogelsoorten in de Siervijver, 

hert, schaap en paard bij de Veulenweide, bron: Efteling Archief. 

In 1968 kwam er een nieuwe, meer kleurrijke, plattegrond, met pastelgroen als achtergrondkleur. 

“Natuurpark ‘De Efteling’”. Deze plattegrond was de eerste die onderscheid maakte 

tussen verharde en onverharde wegen door middel van een kleurverschil (verharde wegen waren roze 

. De symbolen voor bomen werden geabstraheerd, maar nog steeds werd er 

onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten boomsoorten, namelijk naald

zijn er allerlei soorten dieren ingetekend, waaronder verschillende vogelsoorten en een vis in de 

n schaap en een paard in de buurt van de Veulenweide. Daarmee bleef de Efteling 

de diversiteit van flora en fauna in het park benadrukken. 

 

 

Publicaties door de Efteling 
Ter ere van het tienjarig bestaan van het Sprookjesbos in 1962 (het tienjarig jubileum van het gehele park 

schreef reclamemaker en parkmedewerker Bob Venmans voor de 

Het Sprookje van de Efteling, dat naast de film van Peter Reijnders een 

 Dit is het eerste boekje dat de landschappelijke ontwikkelingen van de 

Efteling van de jaren vijftig tot het begin van de jaren zestig beschreef. Uit de beschrijvingen van Venmans 

blijkt opnieuw zijn positieve houding tegenover de ingrepen door de Efteling in oorspronkelijke landschap, 

die hij deelde met ontwerpers Pieck, Reijnders en Schapendonk. Venmans schreef bijvoorbeeld: 

geleden nog een onontgonnen strook verwilderd dennebos lag, droog en onaantrekkelijk, 

vennen in de heuvelkommen, aan de oevers door hoog opgeschoten sparren 

omgeving die in de jaren vijftig juist werd gepromoot, omschreef 

een verwilderd dennenbos] waar vroeger slechts sporadisch een avontuurlijke wandelaar 

Wat in de jaren vijftig werd omschreven als de uitgestrekte zandgronden van de 

Loonse en Drunense duinen, kenmerkte Venmans als “droge stuifzandvlakten” die “

‘Natuurpark ‘De 
teling’, legenda ‘verharde weg, twee symbolen voor bomen, verschillende vogelsoorten in de Siervijver, 

groen als achtergrondkleur. 

plattegrond was de eerste die onderscheid maakte 

door middel van een kleurverschil (verharde wegen waren roze 

maar nog steeds werd er 

, namelijk naald- en loofbomen. Nog 

verschillende vogelsoorten en een vis in de 

n schaap en een paard in de buurt van de Veulenweide. Daarmee bleef de Efteling 

 

 

(het tienjarig jubileum van het gehele park 

Bob Venmans voor de 

, dat naast de film van Peter Reijnders een 

is het eerste boekje dat de landschappelijke ontwikkelingen van de 

Uit de beschrijvingen van Venmans 

blijkt opnieuw zijn positieve houding tegenover de ingrepen door de Efteling in oorspronkelijke landschap, 

Venmans schreef bijvoorbeeld: “Waar een 

geleden nog een onontgonnen strook verwilderd dennebos lag, droog en onaantrekkelijk, 

vennen in de heuvelkommen, aan de oevers door hoog opgeschoten sparren 

omoot, omschreef 

vroeger slechts sporadisch een avontuurlijke wandelaar 

Wat in de jaren vijftig werd omschreven als de uitgestrekte zandgronden van de 

ans als “droge stuifzandvlakten” die “werden omgetoverd in 
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Levende kip stond model voor ‘Stenen Kip’, bron: foto 
van EFTEPEDIA uit: Venmans 1962, p. 28. 

bloeiende siertuinen, waarvan de geuren over frisgroene gazons drijven”.106 Venmans was de eerste 

persoon die de ingrepen van de Efteling in het landschap nadrukkelijk beschreef en een verrijking van de 

omgeving noemde. Door het gebruik van inheemse plantsoorten waren de ingrepen volgens hem echter 

wel afgestemd op het omliggende landschap, waardoor de Efteling ‘harmonieus [ligt] in het glooiende land 

van Middenbrabant”.107 

Venmans legde de nadruk op de beplanting binnen de grenzen van het park. Over de begroeiing 

rondom de Siervijver schreef hij bijvoorbeeld: “Smalle bospaadjes slingeren zich rond de heuvels of kruipen 

er tegenop. Vanaf de toppen hebben we steeds een prachtig uitzicht op de wijdse watervlakte van het 

meer, waaruit zich een weelderig begroeid eilandje verheft. Van het hoogste punt van dit eiland stort zich 

een smalle waterval omlaag”.108 Venmans beschrijft het landschap op een poëtische manier en gebruikt 

een actieve werkwoordsvorm om de landschapselementen te beschrijven (namelijk: ‘bospaadjes slingeren’ 

en ‘een eilandje verheft zich’). 

Tegelijkertijd schonk Venmans, net als Reijnders deed met zijn twee propagandafilms, veel 

aandacht aan de aanwezigheid van ‘wilde’ dieren in de Efteling. Hij presenteerde de Efteling als een veilige 

haven voor dieren, waar ze beschermd waren tegen gevaren van buitenaf. Hij schreef: “En schrik niet als 

een knappende tak onder uw voet een verschrikte haas van zijn leger jaagt, want hij is er nog steeds niet 

aan gewend dat er hier niet op hem geschoten wordt.”109 Op de Automatische Informateur uit 1961 was 

zo’n wilde haas al getekend.110 

 Bij zijn beschrijving van de geschiedenis van 

de landschappelijke aanleg van de Efteling maakte 

Venmans echter geen bewust onderscheid tussen 

levende en artificiële beplanting. De houten tulpen bij 

de Vliegende Fakir beschreef hij bijvoorbeeld alsof ze 

daadwerkelijk levend  waren: “zie… plotseling heft 

zich een tulp uit de aarde. Een tweede en een derde 

volgen en in minder dan geen tijd ontspringen er aan 

de grond duizend rode tulpen, die tezamen een 

prachtig bloemenbed vormen.”111 Volgens Venmans 

moesten de kunstmatige elementen wel zo veel 

mogelijk natuurgetrouw lijken. Als onderschrift bij 

een foto van de ‘Stenen Kip’ schreef hij: “Bij het 

kleuren van de Stenen Kip stond een levende kip 

model. Ook bij het vervaardigen van andere 

dierfiguren in het park werd zoveel mogelijk gewerkt ‘naar de natuur’.”112 Net als Venmans benadrukte ook 

de auteurs van het jubileumboek Kroniek van een Sprookje de aanwezigheid van zowel artificiële dieren als 

                                                           
106 Venmans 1962, p. 7. 
107 Venmans 1962, p. 9. 
108 Venmans 1962, p. 42. 
109 Venmans 1962, p. 42. 
110 Automatische Informateur uit 1961, ontworpen door Peter Reijnders en Anton Pieck, bron: EFTEPEDIA. 
111 Venmans 1962, p. 115. 
112 Venmans 1962, p. 28. 
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dieren “van vlees en bloed”.113 Halverwege de jaren zestig was het aantal geïntroduceerde dieren in de 

Efteling het hoogst, maar omdat het park “geen dierentuin is en wil zijn,” zo staat in het jubileumboek, 

bouwde de Efteling dat aantal enkele jaren later weer af.114 

 

Geschreven bronnen over de Efteling 
In een onderzoek uit 1957 naar recreatie schreef het Streek VVV Brabants Centrum over Brabant en de 

Efteling: “Toeristen die Brabant bezoeken, hopen hier allereerst natuurschoon te vinden. Natuurlijk trekken 

specifieke attracties als de Efteling een groot aantal bezoekers, maar de kracht van Brabants Centrum ligt 

niet in deze vermakelijkheden”.115 Volgens verslaggever Bob Nahuisen was het juist de combinatie van 

natuur en vermaak die de Efteling zo geliefd maakte. In het krantenartikel ‘De Efteling leert: natuur alléén 

niet meer in trek’ voor Het Vrije Volk schreef hij in 1961: “De natuurlijke schoonheid van het landschap was 

niet meer voldoende voor het aantrekken van toeristen. Er bestond behoefte aan een recreatieoord, waar 

ontspanning en comfort konden worden geboden.”116 Directeur Joop Salet speelde daar volgens Nahuisen 

op in door het landschap aan te passen aan de behoeften van de bezoeker. “Als de mensen anders willen 

lopen dan de paden aangeven, worden de paden verlegd.”117 Salet zei namelijk dat het park “er [is] voor de 

mensen en de bezoekers zijn er niet voor het park.”118 Daarmee werd niet zo zeer de kenmerken van het 

landschap, zoals in de jaren vijftig, maar de wens van de bezoeker als leidraad gebruikt voor het ontwerp 

van het park.  

 Het samenspel in de Efteling tussen artificiële en levende natuur, zoals Reijnders en Venmans dat 

vastlegden, werd ook in contemporaine kranten opgemerkt. Ter ere van het tienjarig bestaan van het 

theehuis en de speeltuin in 1961 schreef de Nieuwe Haarlemse Courant over de Efteling: “De echte 

forsythia’s wedijveren in pracht met de kunsttulpen van de vliegende fakir; de merels fluiten er op tegen de 

namaak-nachtegaal en in de diverse sprookjesbedden liggen een roerloos Sneeuwwitje, een vredig 

ademend Doornroosje en een hijgende wolf te wachten op nieuw publiek.”119 Volgens dit krantenartikel 

concurreert de ‘levende’ natuur met de kunstmatige natuur, zo blijkt uit de woorden ‘wedijveren’ en 

‘opfluiten tegen’. In tegenstelling tot Venmans en Reijnders, die verschillende vormen van natuur 

willekeurig door elkaar heen gebruiken, maakt dit artikel duidelijk onderscheid tussen “echte” en “namaak” 

natuur.  

  

  

                                                           
113 Vanden Diepstraten 2002, p. 67. 
114 Vanden Diepstraten 2002, p. 67. 
115 Vanden Diepstraten 2002, p. 40.  
116 Nahuisen 1961 (19 april), p. 9. 
117 Nahuisen 1961 (19 april), p. 9. 
118 Citaat van Salet in: Nahuisen 1961 (19 april), p. 9. 
119 Citaat uit Anon., ‘De Efteling 10 jaar’, Nieuwe Haarlemse Courant, 29 maart 1961 in: Hover 2013, p. 143. 
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Conclusie 
Vanaf de oprichting van Natuurpark de Efteling tot halverwege de jaren zeventig profileerde de Efteling zich 

expliciet als een ‘natuurpark’ in woord en in beeld. Op de plattegronden en folders van het park stond de 

term ‘natuurpark’ nadrukkelijk vermeld en werd natuur gepresenteerd als een primaire attractie. Ook in 

beide films van Peter Reijnders en het jubileumboek van Bob Venmans kreeg de natuur een belangrijke rol. 

Venmans en Reijnders gebruikten artificiële en levende natuur door elkaar heen. De ingrepen van 

Natuurpark de Efteling in het landschap werden door Reijnders en Venmans gepresenteerd als een 

positieve verbetering. Deze natuuropvatting was in wezen in tegenspraak met die van Van der Heijden, die 

tot 1972 als voorzitter van Stichting Natuurpark de Efteling betrokken bleef bij het park, maar zorgde niet 

voor conflicten. 

Onder Bob Venmans, die als eerste reclamespecialist betrokken was bij de Efteling, kwam er meer 

en gevarieerder promotiemateriaal.  Waar in het begin van de jaren vijftig de promotie met name gericht 

was op de bosachtige omgeving rondom het park, kwam in de loop van de jaren zestig de nadruk steeds 

meer te liggen op de beplanting binnen de grenzen van het park. Naast de promotie van flora ging de 

Efteling ook de aanwezige fauna in het park, zowel ‘wilde’ als door de Efteling geïntroduceerde dieren, 

benoemen in haar promotie. Directeuren Joop Salet en Ab Diender waren beide paardenliefhebbers en hun 

invloed op deze verschuiving in aandacht is aannemelijk. 
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Hoofdstuk 3. ca. 1974 – 2009 
Halverwege de jaren zeventig besloot het bestuur van de Efteling om haar publiciteit- en 

marketingstrategieën te professionaliseren.120 Venmans had zich in de jaren zestig ontfermd over de 

promotie van de Efteling, maar door de invloed van, soms tegenstrijdige, opvattingen van enkelingen was 

de inhoud ervan gefragmenteerd. Met het oog op de groei en internationalisering van het park moest het 

communicatiebeleid worden aangescherpt en geüniformeerd.121 Daarom werd in de jaren tachtig de 

afdeling Reclame en Publiciteit in het leven geroepen, waarop een marketingteam zich bezig hield met het 

uitdragen van een eenduidige reclameboodschap namens de Efteling.122 

 Tot halverwege de jaren zeventig typeerde de Efteling zich als een natuurpark, maar vanaf 

ongeveer 1974 kwam daar verandering in. De term ‘natuurpark’ verdween van de plattegronden en folders 

en werd in het promotiemateriaal en de communicatie naar buiten toe vervangen door ‘attractiepark’ of 

‘familiepark’. Dat markeerde het beginpunt van een nieuwe fase in de profilering en promotie van de 

Efteling, die van halverwege de jaren zeventig tot ongeveer 2009 duurde, waarbij de natuur steeds meer 

naar de achtergrond verdween ten gunste van de bezoeker.  

Opnieuw was er vanuit de Efteling behoefte om de grenzen van haar park uit te breiden, waarvoor 

er verschillende plannen werden gemaakt. In 1985 besloot de Efteling haar rechtsvorm om te zetten in een 

besloten vennootschap met als enige aandeelhouder Stichting Natuurpark de Efteling, waardoor de 

inspraak van de stichting in het beleid afnam.123 Het eerste Masterplan voor de Efteling werd in 1987 

ontworpen door de landschapsarchitect Jos Jacobs van het Amsterdamse bureau Bakker en Bleeker.124  

 

Beleidsstukken en plandocumenten 
De periode vanaf halverwege de jaren zeventig tot het begin van de jaren negentig kenmerkte zich door 

vele uitbreidingsplannen die gemaakt werden. De plannen voor de aanleg van het zogenaamde A-veld in 

1967, een speeltuin met achtbanen en een spookhuis, waren de eerste signalen van de focus op een nieuw, 

jeugdig, publiek.125 Halverwege de jaren zeventig namen de uitbreidingsplannen serieuzere vormen aan. Op 

18 juni 1974 kwamen het bestuur van Stichting Natuurpark ‘De Efteling’ en het college van burgemeester 

en wethouders van de gemeente Loon op Zand voor het eerst samen om het uitbreidingsplan in zuidelijke 

richting, die de naam ‘Buitengebied’ kreeg, te bespreken.126 Tijdens deze vergadering concludeerde de 

voorzitter van Stichting ‘Natuurpark de Efteling’ Gé Rieter dat het noodzakelijk was voor de Efteling om uit 

te breiden om voldoende publiek te blijven trekken.127 Door in zuidelijke richting uit te breiden ontstond er 

volgens het stichtingsbestuur “een natuurlijke voortzetting van het bestaande park” vanwege het bosrijke 

                                                           
120 Hover 2013, p. 188. 
121 Hover 2013, p. 188. 
122 Hover 2013, p. 188. 
123 Vanden Diepstraten 2002, p. 136. 
124 Lörzing 1992, p. 91. 
125 Vanden Diepstraten 2002, p. 79. 
126 Notulen bestuursvergadering 18 juni 1974, RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 1860.  
127 Verslag vergadering werkgroep ‘Efteling’ voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, 13 mei 1976, RAT, toegangsnr. 
1110, inventarisnr. 1860, p. 2. 
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karakter van dit gebied.128 Volgens burgermeester Van der Erp, die vanaf 1963 de opvolger was van Van der 

Heijden, zou de Efteling de bestaande begroeiing  van het bestemde natuurgebied kunnen ‘beschermen’ 

tegen verval door het bij het park te betrekken.129 Uitbreidingen richting het zuiden moesten daarom 

plaatsvinden zonder “de natuurlijke groei en bebossing [schade aan te doen]”, maar volgens bestuurslid Gé 

Rieter hoefde niet ‘iedere boom’ te blijven staan.130 Rieter distantieerde zich daarmee van de conservatieve 

houding tegenover de aanwezige bomen van burgemeester Van der Heijden, die Rieters voorganger als 

stichtingsvoorzitter was.  

Als onderdeel van de uitbreidingspogingen liet de Efteling in maart 1977 een marktverkenning doen 

om de interesses van haar publiek te onderzoeken. Voor de meeste parkbezoekers bestond de primaire 

aantrekkingskracht van de Efteling destijds uit de attracties, zo  bleek uit het onderzoek. Alleen voor een 

ouder publiek en verblijfsrecreanten was de natuur als ontspanningsplek nog een trekpleister. De conclusie 

luidde: “Hoewel het grootste deel van de bezoekers van de Efteling komt voor de attracties, is er ook een 

groep die het recreatiepark eigenlijk te druk vindt, en primair een rustige atmosfeer zoekt.”131 Natuur en 

rust, te vinden bij het hertenkamp, het zwembad en in de bosachtige omgeving, speelden slechts nog voor 

een klein publiek een belangrijkere rol.132 

 Ondanks dat het bestuur van de Efteling toezegde om de bestaande natuur zo veel mogelijk te 

beschermen bij eventuele uitbreidingsplannen, kwam er vanaf het begin weerstand tegen de 

uitbreidingsplannen door de gemeente en omwonende.133 Gedeelten van het uitbreidingsgebied waren in 

het facet-streekplan voor de gemeente Loon op Zand aangeduid als ‘natuurschoongebied’ en de plannen 

van de Efteling rijmden daar niet mee.134 Tijdens een vergadering voor plan ‘Buitengebied’ pleitte de heer 

Hoogerwerf, een ingenieur van een onafhankelijk Adviesbureau uit Arnhem, voor een kleiner 

uitbreidingsgebied om lokale agrariërs niet te veel te benadelen, waarop algemeen directeur Herman ten 

Bruggencate (directeur van 1975 tot 1985) reageerde dat “de Efteling in zekere zin ook landbouwer is, 

gezien haar inbreng in de voederbank”, waarmee hij waarschijnlijk doelde op de financiële opbrengsten van 

het park.135 Het bestuur van de Efteling probeerde op deze manier de omstanders te overtuigen van het 

nut van de uitbreidingen, maar zonder succes.  

De twee meest concrete plannen waren een uitbreidingsstudie door Ludovicus Heijdelberger uit 

1976 en een Masterplan uit 1988 van landschapsarchitect Jos Jacobs van het Amsterdamse bureau Bakker 

                                                           
128 Verslag ‘Waarom het natuurpark ‘de Efteling’ moet uitbreiden’, 19 mei 1976, Kaatsheuvel, RAT, toegansnr. 1110, 
inventarisnr. 1860, p. 3. 
129 Notulen bestuursvergadering 18 juni 1974, RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 1860, p. 6; Adviesnota ‘Uitbreiding 
van het natuurpark ‘de Efteling’, Openbare Werken Loon op Zand, 30 januari 1975, RAT, toegangsnr. 1110, 
inventarisnr. 1860. 
130 Verslag ‘Waarom het Natuurpark ‘De Efteling’ moet uitbreiden’, Kaatsheuvel, 19 mei 1976, p. 3, RAT, toegangsnr. 
1110, inventarisnr. 1860. 
131 Studie Zuidgebied – Discussienota Marktverkenning, TDC (Netherlands Institute of Tourism Development 
Consultants, maart 1977, RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 1860, p. 10. 
132 Studie Zuidgebied – Discussienota Marktverkenning, TDC (Netherlands Institute of Tourism Development 
Consultants, maart 1977, RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 1860, p. 10. 
133 Verslag ‘Waarom het Natuurpark ‘De Efteling’ moet uitbreiden’, Kaatsheuvel, 19 mei 1976, p. 3, RAT, toegangsnr. 
1110, inventarisnr. 1860. 
134 Verslag ‘Waarom het Natuurpark ‘De Efteling’ moet uitbreiden’, Kaatsheuvel, 19 mei 1976, p. 3, RAT, toegangsnr. 
1110, inventarisnr. 1860, p. 1.  
135 Verslag vergadering werkgroep ‘Efteling’ voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, 13 mei 1976, RAT, toegangsnr. 
1110, inventarisnr. 1860, pp. 1-2. 
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en Bleeker.136 Deze zullen in hoofdstuk 7 in meer detail worden besproken. Van de uitbreidingsplannen 

kwam echter weinig terecht doordat ze in tegenspraak bleven met de bestemmingen in het structuurplan 

voor Loon op Zand. 

Onderdeel van de bovengenoemde plannen was een globaal ontwerp voor de landschappelijke 

inrichting van het park, maar de eerste concrete groenontwikkelingsplannen, waarin de afspraken werden 

vastgelegd over de beplanting in het park, werden pas rond de eeuwwisseling gemaakt door de 

Groendienst en Landschapsarchitect van de Efteling. Het Groenplan uit 2003, vertrekkend vanuit de 

Vlindervisie uit 1993, maakte onderscheid tussen drie soorten beplanting, namelijk ‘parkgroen’, 

‘themagroen’ en ‘attractiegroen’. Parkgroen had als doel om de Efteling van de buitenwereld af te 

zonderen en deelgebieden af te scheiden en moest een ‘natuurlijk’ karakter hebben.137 Binnen deze 

deelgebieden werd zogenaamd “themagroen” aangelegd, met als doel om “de herkenbaarheid en beleving 

van het deelgebied te versterken” door de ruimte aantrekkelijk en verrassend in te richten.138 Rondom 

attracties kwam zogenaamd “attractiegroen”, bedoeld om de uitstraling en beleving van de attracties te 

verhogen door het inpassen van de beplanting in de context van de attractie.139 Deze drie soorten 

beplanting waren allemaal al onbewust aanwezig in het park, maar het Groenplan uit 2003 maakte hier 

voor het eerst een ordening in. Dat deed het plan ook voor de aanwezige paden, door onderscheid te 

maken tussen ‘ontvangstpaden’, die vanaf het verdeelplein rechtstreeks naar de deelgebieden lopen, 

‘verdeelpaden’ binnen de deelgebieden, die van attractie naar attractie lopen, en ‘dwaalpaden’ tussen het 

ene deelgebied naar het andere.140 Het doel van het Groenplan was om lagen te creëren in de beplanting, 

die van meer natuurlijk en op de achtergrond in de tussengebieden naar meer gethematiseerd en 

prominent rondom attracties werd.141 
 

Promotiemateriaal 
Vanaf het einde van de jaren zeventig werden de parkfolders, die in plaats van krantenadvertenties een 

steeds belangrijkere rol kregen in de promotie van de Efteling, gemaakt door de afdeling Reclame en 

Publiciteit. De term ‘natuurpark, die in de jaren vijftig en zestig werd gebruikt om te verwijzen naar de 

Efteling, verdween vanaf 1970 van de promotiefolders. In plaats daarvan werd het park simpelweg ‘De 

Efteling’ genoemd, soms met de toevoeging ‘Kaatsheuvel Holland’. Op de plattegronden uit de jaren 

zeventig is te zien dat het element natuur nagenoeg van de plattegronden is verdwenen. De foto van het 

kasteel van Doornroosje in het bos werd steeds kleiner afgebeeld en in plaats daarvan kregen de moderne 

attracties een prominentere plaats. In de folder werd de Efteling nog wel beschreven als een natuurpark 

dat lag in een “mooi natuurlijk décor”, een “10-tallen soorten dieren” en vijvers “omzoomd door grote 

gazons, bloemen en bomen”.  

In plaats van ‘natuurpark’ werd de Efteling vanaf 1981 in de folders ‘familiepark’ genoemd,  

waarmee de Efteling wilde laten zien een park voor het hele gezin te zijn. Vanaf hetzelfde jaar, waarin ook 

                                                           
136 L.A. Heijdelberger, ontwikkelingsstudie ‘De Efteling’, circa 1976, Arnhem, RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 
1860; J. Jacobs (Bakker en Bleeker), Masterplan ‘De Wereld van de Efteling’, 1988, Efteling Archief. 
137 Slegers, Dieltjes, Van Herpen, Tooren, Drosten en Van Grinsven 2003. 
138 Slegers, Dieltjes, Van Herpen, Tooren, Drosten en Van Grinsven 2003. 
139 Slegers, Dieltjes, Van Herpen, Tooren, Drosten en Van Grinsven 2003. 
140 Slegers, Dieltjes, Van Herpen, Tooren, Drosten en Van Grinsven 2003. 
141 Slegers, Dieltjes, Van Herpen, Tooren, Drosten en Van Grinsven 2003. 
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de eerste achtbaan ‘de Python’ werd geopend, werd de voorkant van de parkfolders gebruikt om nieuwe 

attracties te promoten. Daaruit blijkt dat de Efteling niet de natuur, maar attracties als haar grootste 

trekpleister wilde aanprijzen. Alleen op de voorkant van de folder uit 1987, die de komst van attractie de 

Pagode laat zien, stond de beplanting letterlijk op de voorgrond.. Niet de reeds aanwezige bossen, maar de 

aangelegde bloembedden met kleurrijke niet-streekeigen soorten werden gepresenteerd als ‘natuur’.  

 

     
 

Parkfolders uit respectievelijk 1970, 1977, 1981, 1983, 1984 en 1987, bron: Efteling Archief. 
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Vanaf 1988, een jaar nadat het masterplan ‘De Wereld van de Efteling’ was gepresenteerd, werd de 

Efteling op de folders gepromoot als een plek waar wonderen gebeuren en vanaf 1991 zelfs als “Een wereld 

vol wonderen”.142 Daarmee impliceerde de Efteling meer te willen zijn dan een recreatiepark, namelijk een 

wereld waarin de bezoeker betoverd werd. De parkfolders werden steeds meer gethematiseerd en gericht 

op de beleving van de bezoeker. Uit de folder van 1988, waarin het park werd omschreven als een plek 

waar “snelheid en rust, geuren en kleuren [elkaar afwisselen]”, blijkt dat het park sterk gericht was op het 

creëren van een contrast tussen de rust in de natuur en spanning van de attracties. Op het gebied van 

natuur werden de “talrijke bloemen”als hoogtepunt gezien, die de Efteling maakten tot een “bloeiend en 

rustiek park” met een “kleurrijk verloop”.143 Verwijzingen naar de natuur hadden in de folders aan het 

einde van de jaren tachtig als doel de zintuigen van bezoekers te stimuleren en een tegelijkertijd een 

rustpunt te vormen als tegenhanger van de snelle attracties, maar de natuurlijke omgeving en de 

beplanting van het park waren geen primaire trekpleister meer.  
 

   
 

 

Terwijl de nadruk op natuur, behalve op de kleurrijke bloemen, in de communicatie over het 

attractiepark afnam, nam deze juist toe bij de promotie van het bij de Efteling horende bungalowpark ‘Het 

Kraanven’, dat ten zuiden van het attractiepark lag. In een krantenadvertentie uit 1983 stond: “In uw 

bungalow verscholen tussen bossen en duinen, staat de wijn al op kamertemperatuur” en in een tijdschrift 

uit 1985 werd Het Kraanven beschreven als een plek “waar bossen, duinen en de Efteling uw buren zijn” en 

met “prachtige bossen met een grote variatie aan bomen en struiken”.144 Deze uitspraken lijken sterk op de 

promotie rondom Natuurpark de Efteling uit de jaren vijftig en zestig.  

                                                           
142 Citaat op de voorkant van de parkfolder uit 1991, Efteling Archief, map ‘Advertenties 1984-1992’. 
143 Citaat op de parkfolder uit 1988, Efteling Archief, map ‘Advertenties 1984-1992’. 
144 Advertentie voor ‘Het Kraanven’ in Groot Eindhoven, 2 februari 1983, Efteling Archief, map ‘Advertenties 1984-
1992; advertentie voor ‘Het Kraanven’, tijdschrift onbekend, 1985, Efteling Archief, map ‘Advertenties 1984-1992. 

Folders uit 1988 en 1991, bron: Efteling Archief, map ‘Advertenties 1984-1992’. 
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 Vanaf het begin van de jaren tachtig kwamen er ook reclamecommercials, die evenals de 

parkfolders en overig promotiemateriaal, werden geproduceerd door de afdeling Reclame en Publiciteit.145 

Deze afdeling werd aan het einde van de jaren zeventig opgericht met als doel om een eenduidige 

reclameboodschap uit te dragen.146 Vanwege het grote aantal commercials heb ik deze promotievorm 

achterwege gelaten in deze scriptie en dit behoeft daarom aanvullend onderzoek. Ik veronderstel dat de 

afdeling Reclame en Publiciteit dezelfde natuuropvatting heeft uitgedragen via haar commercials als via 

andere mediums. 

 

Natuuropvattingen van betrokkenen  
In tegenstelling tot Anton Pieck, die duidelijk aangaf dat alles wat hij voor de Efteling ontwierp van echte en 

duurzame materialen gemaakt moest worden, vertelde vormgever en ontwerper Henny Knoet, die in 1979 

in dienst kwam van de Efteling, in een interview voor jubileumboek Kroniek van een Sprookje (2002): “Wij 

werkten met diverse soorten mallen voor allerhande toepassingen en met materialen zoals klei, latex en 

polyester. [...] Hoewel de bezoekers daar helemaal geen notie van hadden, was alles nep. Zo maakten wij 

zelf zandsteen, gietijzer en zelfs de boeken in de kabouterhuisjes.”147 In een interview vertelde hij dat een 

journalist bij de opening van het Spookslot schreef dat “zelfs het mos en de alg nog op de stenen van de 

ruïne het Spookslot waren aangebracht.”148 Knoet reageerde daarop: “En het was ook zo – natuurlijk geen 

echte, maar imitatie.”149 Als ontwerper gebruikte Knoet dus artificiële materialen om de natuur te imiteren. 

Net als uit het promotiemateriaal blijkt uit uitspraken door verschillende betrokkenen dat de 

Efteling zich in de jaren tachtig niet langer als een natuurpark wilde presenteren. Herman ten Bruggencate, 

die directeur was van de Efteling tussen 1975 tot 1985, wilde dat de Efteling zich met de 

uitbreidingsplannen meer ging richten op jongvolwassenen.150 In een brief aan de eerder genoemde 

ingenieur Hoogerwerf schreef hij: “Onze strategie is dan ook gericht op het artistiek en technisch 

vernieuwen en konserveren van het sprookjesgedeelte en de speeltuin en daarnaast het presenteren van 

attrakties die, met behoud van de unieke Eftelingstijl en –sfeer, duidelijk zijn gericht op family-

entertainment.”151 Volgens Ten Bruggencate bestond het oorspronkelijke fundament van de Efteling uit 

“sprookjes, nostalgie en Pieck”, maar in eerste instantie niet uit natuur.152 In plaats van ‘natuurpark’ vond 

Ten Bruggencate daarom de benaming ‘familiepark’ meer geschikt voor de Efteling. In de eenmalige krant 

De Efteling Expresse uit 1983 schreef Ten Bruggencate: “het sprookjesbos van weleer is uitgegroeid tot het 

                                                           
145 Hover 2013, p. 188. 
146 Hover 2013, p. 188. 
147 Vanden Diepstraten 2002, pp. 15, 153. 
148 ONDER VIER OGEN: HENNY KNOET, Nico Nagtzaam (redactie), uitgezonden door Omroepstichting ZuidWest/ABGTV, 29 
juni 2010, <http://www.zuidwesttv.nl/video/853/Henny-Knoet> [16-07-2019], 26:10.  
149 ONDER VIER OGEN: HENNY KNOET, Nico Nagtzaam (redactie), uitgezonden door Omroepstichting ZuidWest/ABGTV, 29 
juni 2010, <http://www.zuidwesttv.nl/video/853/Henny-Knoet> [16-07-2019], 26:26. 
150 Brief door H.J. ten Bruggencate aan M.A. Hoogerwerf, Kaatsheuvel, 18 oktober 1978, RAT, toegangsnr. 1110, 
inventarisnr. 1860. 
151 Brief door H.J. ten Bruggencate aan M.A. Hoogerwerf, Kaatsheuvel, 18 oktober 1978, RAT, toegangsnr. 1110, 
inventarisnr. 1860. 
152 Ten Bruggencate, H.J., 'De Efteling gaat luchtkastelen afbreken', Brabants Dagblad, 14 januari 1989 zoals geciteerd 
door: Eftepedia, <https://www.eftepedia.nl/lemma/Herman_ten_Bruggencate> [11-07-2019]. 
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grootste familiepark van Nederland! Met opzet spreek ik van ‘familiepark’. Omdat de Efteling ècht voor elk 

wat wils biedt.”153  

Ook attractieontwerper Ton van de Ven vertelde in een interview met de Goudsche Courant op 6 

augustus 1988: “Ik zou wel een echte term willen, maar hij is niet te vinden. Vroeger heette het hier 

natuurpark, maar dat kan niet meer. Familiepark is ook niet ideaal. Dus maar gewoon: de Efteling.”154 

Volgens Van de Ven deed de Efteling wel “een hele zware investering in bloemen en bomen, [...] die 

leveren een heel belangrijke bijdrage aan het je prettig voelen,” maar voor hem was dat niet genoeg om 

onder de noemer ‘natuurpark’ te vallen.155 Hij vond de Efteling echter wel “een écht park is met bomen en 

planten” en zei in een interview voor Kroniek van een Sprookje: “Ondanks het feit dat daar inbreuk op is 

gemaakt, ademt het park een open, groene sfeer.”156  

 Hoewel de Efteling zich niet meer expliciet als natuurpark profileerde, bleef het de natuur 

beschouwen als een middel om zich te onderscheiden van andere parken. In 1986 vertelde Cees Kikstra, 

destijds hoofd van de afdeling Marketing en PR bij de Efteling, aan krant Het vrije volk: “We dragen het 

behoud van de natuur hoog in ons vaandel. De bobsleebaan hebben we zo gebouwd dat er geen bomen 

voor gekapt hoefden te worden. [...] De bomen en het groen willen we zo veel mogelijk behouden.157 

Reinoud van Assendelft de Coningh, die van 1990 tot 1996 adjunct-directeur was van de Efteling, beweerde 

in 1993: “De natuur is een van onze sterke punten, waarin wij verschillen van andere attractieparken, die 

zijn volgestort met beton. Wij verkopen veel abonnementen aan oudere mensen, die hier nog ongestoord 

van de natuur kunnen genieten, zonder dat hun tasje wordt geroofd.”158 Vanuit het bestuur werd in de 

jaren negentig uitgedragen dat de natuur in het park, door Van Assendelft de Coningh geassocieerd met 

rust en door Kikstra met natuurbehoud, de onderscheidende kracht was van de Efteling ten opzichte van 

andere themaparken. 

 

Plattegronden  
Vanaf 1970 verdween de term ‘natuurpark’ al van de promotiefolders, vanaf 1971 uit krantenadvertenties 

over de Efteling en een jaar later gebeurde hetzelfde bij de parkplattegronden. Het vervangen van deze 

begrippen was een symptoom van een aandachtsverschuiving binnen de Efteling naar een ander soort 

vermaak en een nieuwe doelgroep. De plattegrond uit 1972 (zie uitsneden volgende pagina), die door het 

vogelvluchtperspectief een meer driedimensionale weergave geeft van het park dan eerdere versies, is de 

eerste waarop de Efteling niet meer ‘Natuurpark de Efteling’, maar ‘De Efteling Kaatsheuvel Holland’ werd 

genoemd. In plaats van allerlei diersoorten, bleven er slechts een enkele vis en een zwaan in de Siervijver 

en maar twee herten in de Veulenweide over op de plattegrond. Ondanks het weglaten van de benaming 

‘natuurpark’ was er qua beplantingssoorten meer variatie op de plattegrond: zo waren er verschillende 

struiksoorten, hoge en lage bomen, soorten lage begroeiing en grasvelden. In tegenstelling tot eerdere 

plattegronden, waar er slechts twee of drie symbolen werden gebruikt voor bomen, suggereert deze 

                                                           
153 Ten Bruggencate, H.J., inleiding voor De Efteling Expresse, RAT, toegangsnr. 1102, inventarisnr. 2. 
154 Interview met Ton van de Ven in de Goudsche Courant van 6 augustus 1988 in: Vanden Diepstraten 2002, p. 145. 
155 Interview met Ton van de Ven in de Goudsche Courant van 6 augustus 1988 in: Vanden Diepstraten 2002, p. 145. 
156 Vanden Diepstraten 2002, p. 156. 
157 Anon., ‘Efteling: van trapveld tot pretpark’, Het vrije volk: democratisch-socialistisch dagblad, 27 maart 1986. 
158 Citaat van Van Assendelft in: Lange, Berrit de, ‘De Efteling van attractiepark naar vakantiestad’, Nieuwsblad van het 
Noorden, 16 oktober 1993, p. 39. 



 

Uitsneden uit de plattegrond van 1972, van linksboven naar rechtsonder: bovenschrift ‘De Efteling Kaatsheuvel 
Holland’, gekleurde vis en zwaan in de Siervijver, bosachtig parkgedeelte, bloemen in de borders van de Siertuin, 

tulpenveld langs het spoor, tulpenveld op het Herautenplein, tulpen bij sprookje Hans en Grietje, noorden 

 

plattegrond dat het bos dichtbegroeid was met allerlei 

promotiemateriaal lag de nadruk bij deze plattegrond op de aanwezige bloemen in het park , die 

bijvoorbeeld langs  de Siervijver en het 
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Uitsneden uit de plattegrond van 1972, van linksboven naar rechtsonder: bovenschrift ‘De Efteling Kaatsheuvel 
Holland’, gekleurde vis en zwaan in de Siervijver, bosachtig parkgedeelte, bloemen in de borders van de Siertuin, 

enveld op het Herautenplein, tulpen bij sprookje Hans en Grietje, noorden 
Efteling Archief. 

plattegrond dat het bos dichtbegroeid was met allerlei soorten bomen. Net als bij het andere 

lag de nadruk bij deze plattegrond op de aanwezige bloemen in het park , die 

de Siervijver en het treinspoor en op verschillende plekken in het Sprookjesbos

 

 

 

  

Uitsneden uit de plattegrond van 1972, van linksboven naar rechtsonder: bovenschrift ‘De Efteling Kaatsheuvel 
Holland’, gekleurde vis en zwaan in de Siervijver, bosachtig parkgedeelte, bloemen in de borders van de Siertuin, 

enveld op het Herautenplein, tulpen bij sprookje Hans en Grietje, noorden ↓, bron: 

het andere 

lag de nadruk bij deze plattegrond op de aanwezige bloemen in het park , die 

verschillende plekken in het Sprookjesbos stonden.  
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Uitsneden uit de plattegrond van 1977, van linksboven naar rechtsonder: konijn in een bosrijk parkgedeelte, 
vissen en watervogels in de Siervijver, watervogels en vis in de Roeivijver, bloemen en bomen in de Siertuin, 

gevarieerde bloemensoorten langs het spoor, noorden ↓, bron: Efteling Archief. 

Ook op de plattegrond van 1977 werd in het bovenschrift naar het park verwezen met ‘De Efteling 

Kaatsheuvel’. Vergeleken met de plattegrond uit 1972 zijn in beide vijvers meer diersoorten te vinden, 

waaronder watervogels en vissen. Op een open plek in een dichtbegroeid bosgedeelte is, net als op de 

plattegrond van 1966, een haas getekend. Waar er op de eerdere plattegrond qua bloemen alleen maar 

tulpen stonden aangegeven, zijn er op deze plattegrond allerlei soorten en kleuren bloemen te zien. De 

plattegrond gaf de indruk dat het aanwezige bomenassortiment heel divers was.  
 

   

  

 

Minder variatie qua beplanting was er op de plattegrond van 1981 (zie volgende pagina). De 

plattegrond was grotendeels groengekleurd en er stonden bijna geen tulpen en andere bloemen meer 

ingetekend. Van de Siertuin was niet meer over dan een grasveld met enkele struiken. Alleen het deel van 

de Siervijver dat in hetzelfde jaar was omgevormd tot de attractie Gondoletta was op de plattegrond 

omringd door een bloemenzee. Ook dieren werden van de plattegrond verwijderd. 

Meer nadruk kwam er op bebouwing en attracties, die door de felle rode kleur afstaken tegen de 

groene achtergrondkleur. De bebouwing viel ook op doordat deze in 1981 groter werd afgebeeld dan 
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Uitsneden uit de plattegrond van 1981, van boven naar rechtsonder: bovenschrift ‘De Efteling Kaatsheuvel 
Holland’, bloemen in allerlei kleuren langs attractie Gondoletta, bosrijk centraal parkgedeelte, gazon met 

struiken in de voormalige Siertuin, nieuwe attractie Python, route door het Sprookjesbos, noorden ↓, bron: 
Efteling Archief. 

voorheen. Met name de nieuwe attractie De Python, die in datzelfde jaar geopend werd, stond groot 

ingetekend. Het bovenschrift bleef ‘De Efteling Kaatsheuvel Holland’. De verschuiving in aandacht van 

natuur naar attracties vanaf het begin van de jaren tachtig is dus ook terug te zien in de vormgeving van de 

plattegronden. 
 

 

     

   



53 
 

Uitsneden plattegrond 1982 tot 1984, van boven naar rechtsonder: Kanovijver (1982), attractie Piranha in 
voormalige Kanovijver (1984), hert/gans/varken in de Veulenweide, bloemen en bomen in de Siertuin, bloemen 

langs de Gondoletta, noorden ↓, bron: Efteling Archief. 

Tussen 1982 en 1984 werd het park volgens de plattegronden in een korte periode veel voller. Op 

de plek van de Kanovijver aan de zuidwestkant van het park werd de attractie Piranha aangelegd (onderste 

afbeeldingen links- en rechtsboven), waarmee de dieren van de plattegrond verdwenen. Vanaf 1984 waren 

de enige aangegeven dieren op de plattegrond die in de Veulenweide (aan de westzijde van het park). 

Bloemen waren er volgens de plattegrond alleen nog rondom de Gondoletta en in de borders van de 

Siertuin.  
 

  

   
 

 

 

De plattegrond die tussen 1985 en 2002 werd gebruikt was minder tekenachtig. Hoewel de 

vormgeving in deze fase nauwelijks veranderde, vond er qua indeling een belangrijke verandering plaats in 

1990, want het park werd in vier denkbeeldige delen opgesplitst. Het parkgedeelte linksboven op de 

plattegrond werd in de kleur rood aangegeven als ‘Oosterpark’, het gedeelte rechtsboven kreeg de naam 

‘Zuiderpark’ (blauw), rechtsonder werd het ‘Westerpark’ (groen) en linksonder het ‘Noorderpark’ (geel). 

Vanaf 1999 kregen de vier parkdelen een andere naam, namelijk (vanaf het Oosterpark met de klok mee): 

Ruigrijk, Anderrijk, Marerijk en Reizenrijk. Door de aanleg van centraal verdeelplein Efteling Brink kreeg het 

park een nieuw centrum.159 Het kleurgebruik op de plattegronden werd in 2003 levendiger, maar qua 

vormgeving veranderde er tussen 2003 en 2010 opnieuw weinig.  

                                                           
159 Zie hoofdstuk 7 voor een analyse van de invloed van de Efteling Brink op het padenpatroon in het park. 
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Publicaties door de Efteling 
In 1983 gaf de Efteling eenmalig de krant De Efteling Expresse uit, waarin de Efteling zichzelf omschreef als 

een groen park vol bloemen en gazons waarin de bezoeker tot rust kon komen: “Brede lanen met 

bloemborders, veel bloemen en struiken. Bloembakken alom. Grote groene grasvelden om op neer te 

strijken en smalle wandelpaadjes langs de grote vijvers. Duizenden bomen is het park rijk. Elk jaar worden 

tienduizenden bloembollen geplant. Ze zijn zuinig op het groen, de ruimte en de bloemen bij de Efteling. 

Rustige plekjes worden gekoesterd, wie in eigen tempo rond wil wandelen kan dat. Ruimte en groen zijn 

het grootste goed van het familiepark.”160 Met deze krant verheerlijkte de Efteling de omgang met de 

‘natuur’ in het park door haar groenbeheerders.  

Ter gelegenheid van het veertig- en vijftigjarig jubileum van de Efteling werden de jubileumboeken 

Mam, een duppie voor de kip? (1992) en Kroniek van een Sprookje (2002) uitgegeven.161 De auteur van het 

eerstgenoemde boek maakte gebruik van bronnen uit het Efteling archief om de geschiedenis van de 

Efteling te vertellen, maar ging hierbij nauwelijks in op de veranderingen qua natuur en landschap. Kroniek 

van een Sprookje geeft een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van 

attracties, maar de beschrijving van landschappelijke ontwikkelingen is ook hier beknopt. Volgens dit 

jubileumboek zit “respect voor de natuur [...] in de genen van de Efteling”.162 Desondanks besteedden de 

auteurs van de jubileumboeken uit 1992 en 2002, in tegenstelling tot Venmans in Het Sprookje van de 

Efteling (1962), weinig expliciete aandacht aan ‘natuur’.  

 

Geschreven bronnen over de Efteling 
De verschuiving in terminologie door de Efteling bleef door het publiek niet onopgemerkt. In 1980 schreven 

H.G. en N.v.W. krant De Waarheid over het volgens hun “ex-natuurpark” de Efteling:  

“Wat eens een groot, aaneengesloten bos is geweest, is nu voor de helft ontbost. Het is te hopen voor de 

Efteling dat de bomen nog bladeren zullen krijgen, een beetje opletten en je ziet ze kapot gaan. In de 

Efteling wordt er niet zo nauw omgesprongen met de natuur. Terecht werd daar enkele jaren geleden door 

verschillende groeperingen tegen geprotesteerd. Zo snugger als de Efteling is, heeft ze in de gaten gekregen 

dat ze er beter aan deed de oude naam ‘natuurpark’ te veranderen in ‘familiepark’.”163 

Volgens de twee auteurs had de wijziging niet te maken met het aanspreken van een nieuw publiek, maar 

met het verhullen van een landschappelijke verandering waarbij de Efteling op zo’n manier omging met de 

natuur dat het de benaming ‘natuurpark’ niet meer waardig was.  

 Ook de Brabantse Milieufederatie uitte opnieuw verontrusting over de uitbreidingsplannen van de 

Efteling (dat deden ze in de jaren zeventig al meerdere keren), zo blijkt uit het artikel ‘Plannen van de 

Efteling aanslag op de natuur’ uit 1986.164 Volgens de Milieufederatie zouden de uitbreidingsplannen van 

de Efteling een te grote druk op de Loonse en Drunense duinen leggen; een gebied dat de Milieufederatie 

wilde benoemen tot een nationaal park vanwege de bijzondere begroeiing.165 Cees Kikstra, het 

                                                           
160 Uitgave van krant De Efteling Expresse, bron: RAT, toegangsnr. 1102, inventarisnr. 2. 
161 Sonneville 1992; Vanden Diepstraten 2002.  
162 Vanden Diepstraten 2002, p. 27. 
163 H.G. en N.v.W., ‘(ex) Natuurpark ‘de Efteling’ in Kaatsheuvel’, De Waarheid, 24 april 1980. 
164 Anon., ‘Plannen van de Efteling aanslag op de natuur’, Trouw, 30 juli 1986, p. 4. 
165 Anon., ‘Plannen van de Efteling aanslag op de natuur’, Trouw, 30 juli 1986, p. 4. 
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eerdergenoemde hoofd van de afdeling Marketing en PR bij de Efteling, reageerde namens de Efteling in 

krant Het vrije volk op het kappen van meters bomen voor de aanleg van een nieuwe Rijksweg: “Ja, eh... dat 

is wat anders. De mensen moeten niet te lang in de file staan, dan komen ze niet gemakkelijk weer 

terug.”166 Uit de opmerking van Kikstra blijkt de tegenstrijdige belangen die de Efteling had, namelijk het 

beschermen van de aanwezige natuur en het aantrekken van zoveel mogelijk bezoekers. Binnen de grenzen 

van de Efteling wilde hij de aanwezige bomen  beschermen, maar het omringende landschap was voor hem 

van ondergeschikt belang. 

 Volgens het Nieuwsblad van het Noorden zag de gemeente er echter streng op toe dat de Efteling 

de gekapte bosgedeeltes compenseerde door nieuwe bomen aan te planten op andere plekken.167 Henk 

Halsema, secretaris van een milieuvereniging ‘De Drie Kwartieren’ die de verschillende natuurgebieden in 

Brabant beschermde, sprak zich uit tegen deze compensatie: “Met het planten van een paar boompjes heb 

je nog geen natuurgebied. Het duurt zeker vijftig jaar voordat dieren het nieuwe bos als ‘thuis’ gaan 

beschouwen. [...] De Efteling en de gemeente zeggen dat het milieu zo min mogelijk wordt aangetast. Maar 

dat is typische praat van mensen die maar één doel voor ogen hebben: geld.”168 Halsema legde daarmee de 

vinger op de zere plek, namelijk dat de definitie van het begrip ‘natuur’ door de Efteling zich beperkte tot 

het landschap binnen de grenzen van het park. Natuurbehoud, zoals centraal stond in de jaren vijftig en 

zestig, verruimde in de jaren tachtig en negentig naar het begrip ‘natuurcompensatie’. 

 

Conclusie 
Vanaf halverwege de jaren zeventig wilde de Efteling zich niet meer presenteren als een natuurpark. Dat 

had te maken met de nieuwe doelgroep die de Efteling wilde aanspreken, zoals directeur Ten Bruggencate 

nadrukkelijk verkondigde, namelijk de oudere jeugd. Met het oog op deze nieuwe doelgroep kregen 

attracties een steeds prominentere rol in de promotie van het park door het destijds nieuw opgerichte 

marketingteam. Het begrip ‘natuurpark’ werd verwijderd uit promotiefolders, parkplattegronden en 

advertenties en vervangen door ‘familiepark’. Hoewel de beplanting vooral ten dienste stond van de 

attracties, bracht het marketingteam wel de kleurrijke zee van bloemen in het park onder de aandacht als 

een trekpleister. 

Door de oprichting van een marketingteam werd de natuuropvatting die de Efteling in haar 

promotie naar buiten droeg meer geüniformeerd, maar nog altijd waren er conflicterende 

natuuropvattingen tussen het bestuur en ontwerpers. Bestuurders associeerden het begrip ‘natuur’ met 

ontspanning en bescherming van de aanwezige flora, terwijl ontwerpers (kunstmatige) beplanting 

probeerden in te zetten om een bepaalde ambiance te creëren en de bezoeker te vermaken.  

Met de komst van het ontwerpidee ‘De Wereld van de Efteling’ raakte de Efteling steeds meer naar 

binnen gekeerd. De directie en ontwerpers van het park beschouwden de Efteling als een gebied dat 

onafhankelijk was van het omringende landschap. De verandering in de communicatie van de Efteling van 

‘park’ naar ‘wereld’ gaf een omslag in het denken van de Efteling aan, waarbij parkelementen naar de 

achtergrond verdwenen en attracties een steeds belangrijkere rol gingen spelen.  

                                                           
166 Anon., ‘Efteling: van trapveld tot pretpark’, Het vrije volk: democratisch-socialistisch dagblad, 27 maart 1986. 
167 De Lange 1993, p. 39. 
168 Citaat Henk Halsema in: De Lange 1993, p. 39. 
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Hoofdstuk 4. 2009 – heden 
Vanaf halverwege de jaren zeventig richtte de Efteling zich steeds meer op een jeugdig publiek door 

spannende attracties in het park te promoten en de term ‘natuurpark’ te vervangen door ‘familiepark’. Het 

afgelopen decennium lijkt de Efteling echter haar identiteit als natuurpark te willen hernieuwen.  

In de communicatie in woord en beeld kwam natuur letterlijk en figuurlijk meer op de voorgrond te staan 

en in het concept document ‘Natuur- en Landschapsvisie’ uit 2017 laat de Efteling weten in de toekomst in 

haar communicatie de nadruk explicieter op natuur te willen leggen.169 In tegenstelling tot de eerste twee 

decennia na de opening van de Efteling is tegenwoordig niet iedereen bekend met het ‘groene’ karakter 

van het park.170 Daarom wil het bestuur van de Efteling de identiteit als ‘natuurpark’ hernieuwen door de 

marketing, branding en promotie expliciet te richten op de aanwezige natuur.171 “Met de groeiende 

aandacht voor duurzaamheid ontstaat een vernieuwd moment om weloverwogen over de Efteling als 

natuurpark te communiceren,” staat er in de visie.172 De opening van vakantiepark Efteling Bosrijk, dat ten 

zuiden van het attractiepark ligt, in 2009 markeert het startpunt van een fase met hernieuwde aandacht 

voor ‘natuur’ door het bestuur en de ontwerpers van de Efteling. Daarmee is er een nieuw hoofdstuk 

aangebroken, waarin de Efteling zich opnieuw presenteert als een natuurpark.  

 

Beleidsstukken en plandocumenten 
De plannen uit de periode van de jaren zeventig tot de eeuwwisseling om grootschalig uit te breiden 

werden niet uitgevoerd, omdat ze niet in overeenstemming waren met de facetstreekplannen voor de 

gemeente Loon op Zand.173 Daarom besloot de Efteling de uitbreidingen meer fragmentarisch aan te 

pakken. In samenwerking met de gemeente maakte de Efteling een compensatieplan,  dat als het ware een 

schadevergoeding was voor de beplanting die vernield moest worden om de uitbreidingen mogelijk te 

maken.174 Na overleg met Vereniging Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie kreeg de 

Efteling toestemming voor de aanleg van vakantiepark Efteling Bosrijk in 2009 ten zuidenwesten van het 

attractiepark en vakantiepark en vakantiepark Efteling Loonsche Land in 2017.175 Efteling Bosrijk, een 

zeventien hectare groot vakantiepark, werd door de Efteling aangekondigd als een plek waar: 

“vakantieverblijven [in] weelderige en ongedwongen natuur worden gemaakt in nauw overleg met de 

Brabantse Milieufederatie en Stichting” en Natuurmonumenten.176 De Efteling benadrukt de samenwerking 

met een autoriteit op het gebied van natuur en milieu, waarmee ze naar de buitenwereld verkondigt 

gebruik te maken van expertise bij de aanleg van het vakantiepark. Door het woord ‘ongedwongen’ te 

gebruiken, een synoniem van ‘natuurlijk’, suggereert de Efteling dat de natuur in Efteling Bosrijk vrij spel 

                                                           
169 Südmeier (red.) 2017, p. 9. 
170 Südmeier (red.) 2017, p. 9. 
171 Südmeier (red.) 2017, p. 20. 
172 Südmeier (red.) 2017, p. 9. 
173 Verslag vergadering werkgroep ‘Efteling’ voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, 13 mei 1976, RAT, toegangsnr. 
1110, inventarisnr. 1860. 
174 Rho Adviseurs en projectgroep ‘Wereld van de Efteling 2030’ 2015, pp. 14, 19, 24. 
175 Te Veele 2015, z.p.. 
176 Efteling BV 2016, p. 135. 
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krijgt. Met de term ‘weelderig’ benadrukt de Efteling de hoeveelheid en gevarieerdheid van natuur, zoals in 

de jaren vijftig werd gedaan met de woorden ‘uitgestrekt’ en ‘(x) aantal hectare’.  

  Bij de aanleg van vakantiepark het Loonsche Land, een natuurgebied dat grenst aan Bosrijk, was de 

ambitie niet het behoud, maar het herstel van de natuur zoals deze was rond het jaar 1800.177 Door het 

gebruik van het werkwoord ‘herstellen’ lijkt het alsof er schade was aangedaan aan het landschap en de 

Efteling dit heeft verbeterd.178 Het streven van de Efteling naar het herstellen van het natuurgebied past 

binnen een ontwikkeling die door architectuurhistoricus Erik de Jong wordt omschreven als een trend die 

opkwam rond de eeuwwisseling . Volgens De Jong is het ideaalbeeld: een “ongeschonden, oud landschap 

dat bij uitstek een nieuwe cultuurlijke projectie op onze verwachting van de natuur is, een benadering die 

zijn oorsprong vindt in de parkbeelden van de landschapsarchitectuur uit de late achttiende eeuw.”179 De 

aanleg van beide vakantieparken, die in het teken stonden van natuurbescherming- en herstel, vonden 

echter plaats buiten de grenzen van het attractiepark. 

 

Een team Efteling medewerkers onder leiding van landschapsarchitect Ivo Südmeier stelde in 2017 een 

conceptdocument op, zoals al genoemd aan het begin van dit hoofdstuk, met daarin een visie op de 

omgang met natuur en landschap door de Efteling in de toekomst. Over de ingrepen in de natuur stelt het 

document: “Hoewel de natuur vooral zelf zijn gang moet gaan, stimuleert de Efteling al decennia het 

ontwikkelen van flora en fauna op haar gronden.”180 Het oorspronkelijke bos waarin de Efteling werd 

aangelegd bestempelt de natuur- en landschapsvisie als een “monotoon productiebos” dat met dank aan 

de Efteling is “omgevormd naar een natuurgebied”.181 Het visiedocument maakt onderscheid tussen natuur 

buiten de parkgrenzen, die met rust gelaten moet worden, en natuur binnen de grenzen van de Efteling, 

waar flora en fauna mogen worden ingezet om het park aantrekkelijk te maken. Daarmee neemt de Efteling 

een duidelijk standpunt in met betrekking tot natuur, namelijk dat de ingrepen die de Efteling bewust doet 

in de natuur een verrijking van het landschap zijn. 

De natuur- en landschapsvisie beschrijft een omslag in het gebruik van beplanting in het 

attractiepark door de Efteling: in plaats van het gebruik van streekeigen beplanting zien de ontwerpers het 

landschap tegenwoordig als een canvas waarbij de beplanting bijdraagt aan het maken van een artistieke 

compositie.182 De Efteling streeft naar landschapsontwikkeling, maar volgens de auteurs van de visie gaat 

dat verder dan het beschermen van bestaande natuur of het herstellen van wat er was. “Natuurlijk verdient 

het Brabantse landschap een mate van bescherming, maar de manier waarop mag de creativiteit niet in de 

weg staan,” stelt de visie.183 Om het verhaal en de sfeer van een attractie te ondersteunen, wordt de 

beplanting in het park aan het thema van de attractie gekoppeld.184 “Beplanting kan verschillende functies 

hebben, maar zijn bij uitstek sfeermakers. [Planten] zorgen voor de versterking van de beleving,” staat er in 

                                                           
177 Buizer, Ekamper, Kwak, Langers, Olde Loohuis, Stortelder 2005. 
178 WEBSITE EFTELING, ‘Natuurbehoud en beheer’, 2019, <https://www.efteling.com/nl/over-de-efteling/de-
organisatie/duurzaam-verwonderen/natuurbehoud-en-beheer> [01-08-2019]. 
179 De Jong 1998, p. 104. 
180 Südmeier (red.) 2017, p. 7. 
181 Südmeier (red.) 2017, p. 3. 
182 Südmeier (red.) 2017, p. 14. 
183 Südmeier (red.) 2017, p. 11. 
184 Südmeier (red.) 2017, p. 14.  
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de natuur- en landschapsvisie.185 Volgens de visie is het de missie van de Efteling: “het regisseren van 

landschappen waarin belevenissen centraal staan”.186 In tegenstelling tot de omgang met ‘natuur’ in 

vakantieparken Efteling Bosrijk en Het Loonsche Land, waar natuurbescherming en natuurbehoud centraal 

staan, wordt beplanting in het attractiepark gebruikt als middel om de beleving van de bezoeker te 

ondersteunen. 

Door contrasten aan te brengen in de hoogte, kleur, vorm en textuur van de beplanting in het park 

willen de ontwerpers van de Efteling “onvoorspelbaarheid” creëren, waardoor alle zintuigen van bezoekers 

worden gestimuleerd.187 Deze benadering van natuur lijkt op de natuuropvatting van Anton Pieck, die 

vanuit zijn schilderachtige perspectief de natuur bekeek in termen van kleur, compositie en vorm. 

Tegelijkertijd moet het landschap worden ingericht als een plek waar de bezoeker tot rust kan komen. Net 

als het promotiemateriaal uit de jaren tachtig benadrukt de natuur- en landschapsvisie het contrast tussen 

“het geweld van een attractiepark” en de rust van de natuur.188 Daardoor ontstaat er een paradox: 

enerzijds wil de Efteling de beplanting gebruiken als middel om de zintuigen te stimuleren en de thematiek 

van een attractie te ondersteunen, anderzijds moet de natuur in de tussengelegen gebieden juist een 

contrast vormen met de ruige attracties. 

 Vandaag de dag wordt in beleidsstukken sterk benadrukt dat de Efteling als attractiepark is 

afgezonderd van de buitenwereld. In het Handboek Ruimtelijke Kwaliteit – Welstandsnota 2014  stelt de 

gemeente Loon op Zand dat de Efteling “een gebied [is] dat zich onttrekt aan het ruimtelijk beeld van 

Kaatsheuvel” en “een eigen identiteit [heeft] die impliciet bij het park hoort.”189 De Efteling stelt in haar 

eigen Beeldkwaliteitsplan voor 2030: “De Wereld van de Efteling is een landschapspark” met thematische 

werelden waarin “afgeschermd van de buitenwereld verhalen verteld [worden].”190 Dit is in tegenspraak 

met de manier waarop de Efteling zich van de jaren vijftig tot het begin van de jaren tachtig presenteerde, 

namelijk als een plek in het groene hart van Brabant, waaraan het park haar schoonheid in grote mate 

ontleende. Dat legitimeert de Efteling om haar landschap in het attractiepark in te richten als een 

afzonderlijke wereld zonder aan te sluiten bij het omringende landschap. Dat geldt minder voor Efteling 

Bosrijk en Efteling Loonsche Land, verblijfsgebieden die buiten het attractiepark liggen, waar het landschap 

beter aansluit op de omgeving. 

 

Promotiemateriaal 
Sociale media hebben de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol gekregen in de promotie van het 

park. De Efteling zet deze kanalen expliciet in om de aanwezige natuur in het park te benadrukken. Zo heeft 

de YouTube-serie ‘De Magische Klok’, waarin de Efteling vertelt over haar geschiedenis aan de hand van 

bronnen uit het Efteling archief, ook een aflevering getiteld NATUURPARK EFTELING.191 In de video, die onder 

andere beelden uit Peter Reijnders film IN ’T HART VAN BRABANT bevat, wordt de Efteling neergezet als park 

“vol geheime plekken met mooie natuur” waar “dieren [graag] verblijven” en “negentig procent van de 
                                                           
185 Südmeier (red.) 2017, p. 16. 
186 Südmeier (red.) 2017, p. 3. 
187 Südmeier (red.) 2017, pp. 14, 16. 
188 Südmeier (red.) 2017, p. 14.  
189 Couwenberg, Wolkers en Honselaar 2013, p. 9. 
190 Rho Adviseurs, ‘Wereld van de Efteling 2030. Beeldkwaliteitsplan’, Kaatsheuvel, 16 augustus 2018, p. 12. 
191 NATUURPARK EFTELING, Efteling (productie), serie ‘De Magische Klok’, 6 mei 2015, 
<https://www.youtube.com/watch?v=-W_rkYG0yVM> [01-07-2019]. 
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totale 65 hectare park bestaat uit natuurschoon”.192 In de video worden kunstmatige natuur en levende 

natuur (zowel wilde als aangeplante of geplaatste) bewust tegenover elkaar gezet. Terwijl de verteller in de 

video aangeeft dat er in de Efteling “ondoordringbare oerwouden” zijn, verschijnen er naast elkaar een foto 

van een kunstmatige aap uit attractie Pandadroom en historische beelden van een bosachtig parkgedeelte. 

Volgens de verteller zijn er “opvallende vogels” te vinden in de Efteling, waarbij een foto van de 

kunstmatige vogelkop boven de ingang van attractie De Vogelrok getoond wordt boven een foto van de 

gekleurde levende vogels bij sprookje Bruidskleed van Genoveva. De beplanting heeft volgens de video een 

ondersteunende rol bij het creëren van het uiterlijk en het verhaal van een attractie. 
 

 
 

 

 
  

                                                           
192 NATUURPARK EFTELING, Efteling (productie), serie ‘De Magische Klok’, 6 mei 2015, 
<https://www.youtube.com/watch?v=-W_rkYG0yVM> [01-07-2019], minuut (2:29), (2:31) en (0:35). 

Capture (0:26) uit NATUURPARK EFTELING (2015), kunstmatige aap in “ondoordringbare oerwouden” 
(links) en beelden van een bosachtig parkdeel (rechts). 

Capture (0:27) uit NATUURPARK EFTELING (2015), kunstmatige vogel bij entree Vogelrok (boven) en 
gekleurde duiven bij het sprookje Bruidskleed van Genoveva (onder). 
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Dat de natuur het afgelopen decennium meer op de voorgrond gezet wordt, blijkt wel heel letterlijk 

uit een fotoreeks die te vinden is in de beeldbank op de officiële website van de Efteling. Opvallend aan 

deze fotoreeks is dat een groot gedeelte van de gefotografeerde attracties, horecagebouwen en 

verblijfslocaties door bomen of bloemen heen is gefotografeerd. Door de beplanting letterlijk op de 

voorgrond te zetten maakt de Efteling een bewuste keuze om bebouwing, die in wezen niets te maken 

heeft met natuur, te presenteren alsof deze is verweven met de natuur. 
 

   

   

    
 

 

 
 

  

Officiële foto’s Efteling met daarop respectievelijk afgebeeld: Anton Pieckplein, Boshuys in Bosrijk, zijgevel van de 
Vliegende Hollander, looppad richting de Vliegende Hollander, sprookje vanHans en Grietje, horecapunt Oase,  

maker onbekend, bron alle afbeeldingen: WEBSITE EFTELING, ‘Beeldbank’, 
<https://www.efteling.com/nl/pers/media-library/> [13-07-2019]. 



 

Ook op de Instagram pagina

repost, wordt dezelfde beeldconven

onderstaande foto’s is er gespeeld met de scherpte van de natuur op de voorgrond tegenover de 

bebouwing op de achtergrond. Dat wekt de illusie dat je door de beplanting heen naar een 

meeste foto’s zijn gemaakt vanuit een kikkerperspectief (vanaf de grond naar boven gefotografeerd

geven dus niet het perspectief van de bezoeker, maar een kijkje vanuit een hoek waarbij de beplanting 

bewust groter in beeld komt. 
 

 

     
 

Kikkerkoning, 6 maart 2019, INSTAGRAM EFTELING

Bjorn van den Heuvel.

Langnek/De zes dienaren, 6 mei 2019, 
EFTELING, foto: @efteling_memories.

Ezeltje-strek-je, 28 mei 2019, INSTAGRAM EFTELING

foto: Wesley De Man.
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meeste foto’s zijn gemaakt vanuit een kikkerperspectief (vanaf de grond naar boven gefotografeerd

geven dus niet het perspectief van de bezoeker, maar een kijkje vanuit een hoek waarbij de beplanting 
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Kleren van de keizer, 5 april 2019
EFTELING, foto: Alex Albero.
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Vogelrok, 15 mei 2019, INSTAGRAM EFTELING

foto: Quintus Paul.

NSTAGRAM EFTELING, 
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De Efteling, Villa Volta
INSTAGRAM EFTELING, maker onbekend.

zoekers gemaakte foto’s 

de natuur letterlijk op de voorgrond staat. Bij 

foto’s is er gespeeld met de scherpte van de natuur op de voorgrond tegenover de 

Dat wekt de illusie dat je door de beplanting heen naar een scène gluurt. De 

meeste foto’s zijn gemaakt vanuit een kikkerperspectief (vanaf de grond naar boven gefotografeerd) en 

geven dus niet het perspectief van de bezoeker, maar een kijkje vanuit een hoek waarbij de beplanting 
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NSTAGRAM EFTELING, 
foto: Quintus Paul. 

Villa Volta, 2 juni 2019,  
maker onbekend. 
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Natuuropvattingen van betrokkenen  
Dat de Efteling de laatste jaren haar identiteit als natuurpark wil benadrukken, blijkt ook uit uitspraken van 

verschillende betrokkenen. Sander de Bruijn, ontwerper en teamleider van de afdeling Ontwerp bij de 

Efteling, benadrukt het groene karakter dat onderscheidend is voor het park: “Ik werk hier nu al jaren. Dan 

zou je denken dat het gras inmiddels groener lijkt bij de buren, maar dat is niet zo. Het (gras) is hier 

letterlijk groener!”193 Fons Jurgens, commercieel directeur van de Efteling sinds 2014, lichtte de 

toekomstige bestemmingsplannen beknopt toe in het filmpje UITBREIDINGSGEBIEDEN BESTEMMINGSPLAN WERELD 

VAN DE EFTELING 2030 dat op 23 augustus 2018 werd geplaatst op de YouTube-pagina van de Efteling. Daarin 

vertelde hij: “...we zijn een natuurpark. Natuur is een van onze meest gewaardeerde onderdelen van het 

park en dat komt omdat we maar elf procent bebouwen. We zitten inmiddels bijna aan de elft procent. Dat 

is de reden dat wij de grenzen op gaan schuiven richting de oostelijke en westelijke zijde.”194 Bij een 

natuurpark hoort volgens Jurgens het behouden van groen, het zo min mogelijk kappen van bomen en het 

inpassen van nieuwe attracties en parkgedeeltes in het bestaande landschap.195  

Het begrip ‘natuur’ is voor de Efteling tegenwoordig sterk verweven met de term ‘duurzaamheid’, 

door de Efteling vertaald als “de zorg voor onze (leef)omgeving”.196 Onder duurzaamheid verstaat de 

Efteling het verkleinen van haar footprint (gevolgen voor het milieu) en het ondersteunen van 

maatschappelijke projecten.197 De Efteling heeft de ambitie om voor altijd te blijven bestaan, waardoor 

duurzaamheid een essentiële doelstelling is, stelt de Efteling in haar bedrijfsboek uit 2016: “Om deze reden 

richt de Efteling zich niet op duurzaamheid omdat het moet, maar omdat het voor haar als organisatie 

logisch is. Omdat het past.”198 Daarom is duurzaamheid één van de vijf peilers waar de Efteling aan wil 

werken voor 2030. Om het begrip ‘duurzaamheid’ toe te eigenen heeft de Efteling een eigen variant op het 

woord bedacht, namelijk “duurzaam verwonderen”.199 Daarmee bedoelt de Efteling dat ze wil bijdragen 

aan “het geluksgevoel van zowel huidige als toekomstige generaties”.200  

Door de enorme groei van het aantal werknemers is de invloed van individuele natuuropvattingen 

op de promotie van de Efteling afgenomen. 

 

Plattegronden  
Vergeleken met eerdere plattegronden hadden die vanaf 2011 (zie volgende pagina) een terughoudender 

kleurgebruik en een zachtere lijnvoering, waardoor het contrast tussen de landschappelijke elementen en 

attracties op de plattegronden afnam. Bloemperken stonden nog steeds aangegeven, maar door het sobere 

kleurgebruik vielen ze nauwelijks op. Langs de randen van het park werd de overgang verzacht door enkele 

                                                           
193 Uitspraak door Sander de Bruijn, 11 juni 2019, Kaatsheuvel. 
194 BESTEMMINGSPLAN WERELD VAN DE EFTELING 2030, Efteling (productie), 23 augustus 2018, 
<https://www.youtube.com/watch?v=7nzXRArXYyA> [01-08-2019], (3:21). 
195 Van der Willik 2018a. 
196 WEBSITE EFTELING, ‘Duurzaam verwonderen, 2019, <https://www.efteling.com/nl/pers/duurzaam-verwonderen/> 
[01-08-2019]. 
197 WEBSITE EFTELING, ‘Duurzaam verwonderen, 2019, <https://www.efteling.com/nl/pers/duurzaam-verwonderen/> 
[01-08-2019]. 
198 Efteling BV 2016, p. 129. 
199 Efteling BV 2016, p. 129. 
200 WEBSITE EFTELING, ‘Duurzaam verwonderen, 2019, <https://www.efteling.com/nl/pers/duurzaam-verwonderen/> 
[01-08-2019]. 
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Uitsneden uit de plattegrond van 2011, beplanting naast het spoor aan de oostzijde (links) en attractie Gondoletta 
(rechts), noorden ↓, bron: Efteling Archief. 

Uitsneden uit de plattegrond van 2013, ‘lichtgevende’ Brink (links) en vier rijken met elk een eigen kleur (rechts), 
noorden ↓, bron: Efteling Archief. 

simplistisch vormgegeven bomen in het omliggende gebied te tekenen (zie onderstaande afbeelding links), 

waarmee de plattegrond suggereert dat het landschap van de Efteling overloopt in de omgeving en 

daarmee naadloos is ingepast. 
 

   

 

De verdeling in vier ‘rijken’, die voor het eerst werd gemaakt op de plattegrond uit 1999, werd nog 

sterker benadrukt in 2013 doordat elk rijk op de plattegrond een eigen achtergrondkleur kreeg (Ruigrijk is 

rood, Anderrijk is blauw, Marerijk is groen en Reizenrijk is geel). ‘Verdeelplein’ Efteling Brink werd 

geaccentueerd als het centrum van de ‘Wereld van de Efteling’ door de lichtstralen die van het plein af 

lijken te komen (zie afbeelding linksonder). Ook de Pardoes Promenade, een brede laan die van de ingang 

naar de Brink loopt, springt eruit door de opvallende lichte kleur ervan. De aanwezige bloemen en bomen 

werden sterker benadrukt dan op de voorgaande plattegrond door het gebruik van fellere kleuren. 
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Uitsneden uit de plattegrond van 2015, van linksboven naar rechtsonder: Brink, attractie Gondoletta met 
bloemborder en twee eenden, suggestie van bos langs de parkgrenzen, bloemperken langs de Pardoes 

Promenade, promenade met groenperken richting het Carnaval Festival plein, bloemen bij het Kinderspoor en de 
Oude Tuffer, groenperken op het Ruigrijk Plein, noorden ↖. Bron: Efteling Archief. 

 

In 2015 werd de plattegrond ruim 90 graden gedraaid, waardoor het noorden aan de linkerkant van 

de kaart kwam te liggen en de westelijk gelegen hoofdingang aan de onderkant. De Pardoes Promenade 

(afbeelding linksonder) werd daarmee nog sterker benadrukt. De invalshoek van de plattegrond is meer 

tweedimensionaal getekend in plaats vanuit een vogelvluchtperspectief, waardoor de paden beter 

zichtbaar zijn. De tekenstijl werd realistischer en gedetailleerder, wat met name zichtbaar is bij de 

weergave van bomen. Doordat de gehele restruimte een groene kleur kreeg, vervaagde de herkenbaarheid 

van de parkgrenzen. Daardoor lijkt het park, nog meer dan op de vorige plattegronden, naadloos aan te 

sluiten op het omringende landschap. Volgens de plattegrond werden er op verschillende plekken, 

bijvoorbeeld langs de Pardoes Promenade, bij het Kinderspoor en  de Oude Tuffer aan de oostkant van het 

park (afbeelding midden onder) en op het Ruigrijk Plein naast de Python (afbeelding rechtsonder), 

bloemperken in artistieke vormen aangelegd, waaruit blijkt dat de natuur op een steeds meer esthetische 

manier werd toegepast. Deze artistieke benadering van de natuur werd in 2017 ook beschreven in de 

natuur- en landschapsvisie. 
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Uitsneden uit de plattegrond van 2019, van links naar rechts: Symbolica op het Hartenhof (voormalige Brink), 
bosgedeelte, bloemperken op het Dwarrelplein (bij de ingang), noorden ↖, bron: Efteling Archief. 

 

Op de meest recente plattegrond van de Efteling uit 2019 werd de kleur groen nog feller gemaakt, 

waardoor het park letterlijk en figuurlijk nog groener lijkt. Het aantal bloemperken met artistieke vormen 

nam nog verder toe, bijvoorbeeld bij het Dwarrelplein bij de ingang. Het ‘verdeelplein’ Efteling Brink in het 

midden van het park verloor zijn naam toen het plein werd bebouwd met de attractie Symbolica: het 

langverwachte kasteel van Eftelingmascotte Pardoes. De nieuwe naam van het plein,  ‘Hartenhof’, 

suggereert een centrumfunctie, maar door de komst van Symbolica werden twee hoofdroutes afgesloten, 

waardoor de voormalige Brink zijn oorspronkelijke functie verloor. 
 

   

 

Publicaties door de Efteling 
Ter ere van het zestigjarige jubileum bracht de Efteling het boek Zijn we d’r al? (2012) uit, waarin Axel van 

der Ende de geschiedenis van de Efteling op een meer sprookjesachtige manier vertelt dan in Kroniek van 

een Sprookje (2002). Over de natuur in de Efteling schrijft hij het volgende: “Het groen in de Efteling geldt al 

jaren als de grootste parkattractie, zo blijkt uit vele foto’s, reacties en onderzoeken. De begroeiing sluit dan 

ook prachtig aan bij de attracties.”201 Uit deze uitspraak blijkt opnieuw de paradox in de natuurstrategie van 

de Efteling die ook in de rest van het boek doorklinkt.  Enerzijds streeft de Efteling tegenwoordig naar de 

“[b]escherming van het groene hart en een meer natuurlijke benadering van bloemen, planten, water en 

bewoners”.202 Anderzijds wil ze het landschap thematiseren met als doel het ondersteunen van het 

narratief van de attracties. Bij de beschrijving van het landschap rondom de attractie Joris en de Draak, een 

houten achtbaan die sinds 2010 aan de zuidgrens van het attractiepark ligt, legt het jubileumboek uit dat 

de beplanting onderdeel is van het narratief: “Voordat jij als drakenstrijder het station bereikt, voert een 

pad je door een moeras waar de sporen van de reusachtige draak nog zichtbaar zijn. De bomen zijn door 

zijn vurige adem geblakerd en de planten zijn zwart.”203 Conform de natuur- en landschapsvisie uit 2017 

blijkt opnieuw een ordening in de verschillende toepassingen van beplanting door de Efteling. Rondom 

                                                           
201 Van der Ende 2012, p. 87.  
202 Van der Ende 2012, p. 82. 
203 Van der Ende 2012, p. 78. 
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attracties is de beplanting het sterkst gethematiseerd om aan te sluiten bij het narratief van de attractie. In 

de tussenliggende gebieden streeft de Efteling naar een meer ‘natuurlijke benadering’.  

 In 2016 publiceerde de Efteling (auteur onbekend) in beperkte oplage een bedrijfsboek, waarin de 

identiteit als natuurpark opnieuw sterk werd benadrukt.204 Volgens het boek zit “aandacht voor natuur en 

het landschap [...] al vanaf het ontstaan van de Efteling in haar bloed” en “duurzaamheid [...] in het 

Efteling-DNA”.205 Kernbegrippen die horen bij een natuurpark zijn volgens het bedrijfsboek: 

natuurontwikkeling, stimuleren van biodiversiteit, maximale bebouwingspercentage, samenwerking met 

natuurorganisaties bij de aanleg en het onderhoud van het park en duurzaamheid.206 Deze begrippen 

brengt de Efteling in de praktijk door te letten op energie-efficiëntie, duurzaam materiaalgebruik, 

waterbesparingen en afvalreductie en –scheiding.207 De term natuurpark is volgens de Efteling dus veel 

breder dan de zorg voor de flora en fauna alleen en omvat ook de zorg voor het milieu en de samenleving. 

 

Geschreven bronnen over de Efteling 
De meer natuurlijke beplanting langs de attractie Gondoletta, die in 2007 de kleurrijke bloemenzee verving, 

werd door de grote Efteling fans op de fanpagina EFTELIST negatief ontvangen.208 Ze schreven: “Een paar jaar 

geleden is deze bloemenpracht in een vlaag van verstandsverbijstering en ongebreidelde bezuinigingsdrift 

op de jaarlijkse kosten van het groenonderhoud, veranderd in een geminiaturiseerde en buitengewoon 

kunstmatige ecozone vol blubbereilandjes en stilstaande zijkreekjes. [...]Een verandering waarna de unieke 

bloemenpracht tot niet veel meer verworden is dan velden vol lisdodde en andersoortige onbestemde 

groene kruiperij.” Daarmee werd het streven van de Efteling naar meer duurzame beplanting die 

bevorderend is voor de biodiversiteit door de fansite afgeschreven als “bezuinigingsdrift” en “groene 

kruiperij”.209 Deze mening werd wellicht niet gedeeld door het grote publiek, maar geeft de waardering aan 

die de Efteling fans hadden voor de kleurrijke lappendeken met bloemen langs de Gondoletta.  

Ook de meest recente groeiplannen van de Efteling werden met gemengde gevoelens ontvangen 

door het publiek. De uitbreidingsplannen werden tegengewerkt door omwonenden, die deze plannen 

zagen als een bedreiging voor de rust en de natuur in de regio en een procedure aanspanden.210 Volgens 

pretparkdeskundige Goof Lukken zou de Efteling het aantal attracties binnen de huidige parkgrenzen 

kunnen uitbreiden, maar daarvoor veel natuur moeten opgeven.211 "Dat is nu de fundamentele keuze waar 

ze voor staan, want door de natuurlijke sfeer in het park onderscheidt De Efteling zich juist van andere 

pretparken,” stelde Lukken.212 De Raad van State ging mee in deze bezwaren tegen de uitbreidingsplannen 

en heeft besloten dat de Efteling voorlopig niet mag uitbreiden.213 

 

                                                           
204 Efteling BV 2016. 
205 Efteling BV 2016, pp. 121, 129. 
206 Efteling BV 2016, pp. 84, 121, 135. 
207 Efteling BV 2016, p. 135. 
208 Van der Ende 2012, p. 82; WEBSITE EFTELIST, ‘Oog voor detail – Weer bloemen rond de siervijver’, 2010, 
<https://www.eftelist.nl/ovd/top/weer-bloemen-rond-de-siervijver#top96>. 
209 WEBSITE EFTELIST, ‘Oog voor detail – Weer bloemen rond de siervijver’, 2010, <https://www.eftelist.nl/ovd/top/weer-
bloemen-rond-de-siervijver#top96>. 
210 Anon. 2019. 
211 Citaat van Goof Lukken in: Steenhoff 2019. 
212 Citaat van Goof Lukken in: Steenhoff 2019. 
213 Anon. 2019. 
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Conclusie 
In het afgelopen decennium heeft de Efteling allerlei middelen ingezet om haar identiteit als ‘natuurpark’ 

opnieuw te benadrukken. Deze term verdween in de jaren tachtig en negentig uit haar communicatie, maar 

vanaf de aanleg van vakantiepark Bosrijk in 2009 gebruikt de Efteling het woord ‘natuurpark’ weer expliciet 

in de promotie van haar attractiepark. Natuur staat voor de Efteling synoniem voor duurzaamheid, 

natuurcompensatie en biodiversiteit. 

Het streven van de Efteling naar natuurbehoud, -bescherming en –herstel was het afgelopen 

decennium vooral te zien in gebieden buiten het attractiepark, namelijk met de aanleg van vakantieparken 

Efteling Bosrijk in 2009 en Efteling Loonsche Land in 2013. Het landschap van deze vakantieparken, die tot 

stand kwamen in samenwerking met Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie, sluit aan op de 

omliggende natuurgebieden. 

 In de omgang met natuur binnen de parkgrenzen bestaat er echter een paradox: enerzijds wil de 

Efteling een natuurlijke benadering van de beplanting hanteren omdat het groen de belangrijkste attractie 

is, anderzijds wil ze het landschap thematiseren om het narratief van de attracties te ondersteunen. Om 

beide natuuropvattingen toe te passen op het landschap van de Efteling wordt er volgens de natuur- en 

landschapsvisie uit 2017 een onderscheid gemaakt tussen ‘attractiegroen’, ‘themagroen’ en ‘parkgroen’.  

 

In het eerste deel van deze scriptie heb ik geanalyseerd hoe de Efteling is omgegaan met de begrippen 

‘natuur’ en ‘natuurpark’ in haar communicatie in woord en beeld vanaf haar oprichting tot nu. In de tweede 

helft van deze scriptie onderzoek ik hoe de verschillende natuuropvattingen van waaruit de Efteling is 

ontstaan hebben vorm gekregen in de landschappelijke aanleg van het park. 
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Deel 2. Plannen en ruimtelijk 
ontwerp 

 

 

Heidemij, foto van de Siervijver en het Café-Restaurant, juni 1958, bron: NA, toegangsnummer 2.24.06.02, 
bestandnummer 163-0775. 
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Inleiding deel 2 
In het artikel ‘De tuin als derde natuur. Over de samenhang van natuur en kunst’ bespreekt Erik de Jong 

ontwikkelingen in de omgang met natuur in het Nederlandse landschap aan het einde van de twintigste 

eeuw. De Jong beschrijft dat in Nederland “[d]e open ruimte van de natuur wordt [...] opgeëist om deze 

vervolgens weer vrij te laten”, onder andere vanuit recreatieve belangen.214 Gebied dat gewoonlijk als 

landbouwgrond werd gebruikt, werd aan het einde van de twintigste eeuw regelmatig opnieuw als ‘natuur’ 

ingericht.215 Het creëren van deze nieuwe natuurgebieden noemt De Jong een “schitterende paradox” en 

een “cultuurdaad van de eerste orde”, omdat er eerst een ingreep plaats vindt om het landschap 

vervolgens weer te ‘vernatuurlijken’.216 De opvatting van landschapsarchitect Han Lörzing van het concept 

‘park’ sluit aan bij de visie van De Jong. Hoewel het park vaak wordt gezien als vorm van of vervanging van 

natuur, is het een volstrekt artificieel terrein dat geheel door de mens is bedacht en ingericht, stelt hij.217 

“De materialen mogen dan voor een groot deel aan de natuur zijn ontleend, opzet en vormgeving worden 

geheel door menselijke invloed bepaald.”218 

De ontwerpparadox die door De Jong en Lörzing wordt omschreven, is in wezen ook van toepassing 

op de aanleg van ‘Natuurpark de Efteling’ in 1950, waarbij twaalf hectare sportterrein van het R.K. Sport- 

en Wandelpark en ongeveer vijftig hectare onbebouwde grond, deels ‘woest’ en deels ontgonnen, werd 

omgevormd tot een ‘natuurpark’. Hoewel bestaande elementen in het landschap werden opgenomen en er 

grotendeels met natuurlijke materialen werd gewerkt, blijft de aanleg van het park een ingreep door 

menselijke hand en moet het landschap van de Efteling daarom worden gezien als een ‘cultuurlijke 

projectie’, zoals De Jong dat benoemt.219 De behoefte om in de natuur te zijn ter compensatie van het 

industriële landschap van Kaatsheuvel kreeg eerst gestalte in de vorm van een sportpark en vervolgens in 

Natuurpark de Efteling.  

Als inspiratiebron voor het inrichten van nieuwe landschappen werd er veelal gekeken naar het 

“historisch gegroeide landschap”.220 Dat was ook het geval bij het eerste landschappelijke ontwerp voor de 

Efteling, waarbij de Heidemij gebruik maakte van bestaande elementen, zoals bomen en heuvels, en deze 

soms extra benadrukte. De schoonheid van het handhaven van natuurlijke elementen in een ontgonnen 

landschap  werd volgens Lörzing al door zeventiende-eeuwse landschapsschilders ontdekt en vervolgens in 

achttiende-eeuwse landschapsparken toegepast.221 In vergelijk met reguliere parken hebben ontwerpers 

van themaparken echter een grotere vrijheid qua financiële middelen, vormen en materialen.222  

 

Uit deel een is gebleken dat het begrip ‘natuur’ door de Efteling op verschillende manieren is gebruikt en 

gedefinieerd. In het tweede deel van deze scriptie staat de toepassing van het begrip natuur in de 

ruimtelijke vormgeving van het landschap centraal. Aan de hand van een visueel-ruimtelijke analyse op 

                                                           
214 De Jong 1998, p. 97. 
215 De Jong 1998, p. 97. 
216 De Jong 1998, p. 98. 
217 Lörzing 1992, p. 7. 
218 Lörzing 1992, p. 7. 
219 De Jong 1998, p. 98. 
220 Lörzing 1992, p. 9. 
221 Lörzing 1992, p. 9. 
222 Lörzing 1992, p. 89. 
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basis van onder andere foto’s, plattegronden en beschrijvingen biedt dit deel een historisch overzicht en 

analyse van de landschappelijke transformaties van het park. Door deze analyse af te zetten tegen de 

communicatie in woord en beeld onderzoek ik de verhouding van de werkelijke landschappelijke situatie 

tot de natuuropvattingen in woord en beeld uit deel een. 

 

  



 

Proloog: 1933 
De plannen voor de aanleg van een sportpark 

Kaatsheuvel, die door kapelaan Rietra en 

Klijn in 1933 werden gemaakt, kwamen in 1934 tot 

uitvoering. Het plangebied lag ten zuiden van 

Kaatsheuvel, waar bos- en duingronden lagen die 

behoorden tot de parochies van St. Jan en St. 

Jozef.223 In samenwerking met de locale 

voetbalvereniging DESK maakte de Heidemij

gebied vanaf 1933 klaar voor de aanleg van het 

sportterrein (zie luchtfoto’s op pagina 13)

het grote oefenveld en de kleine sportvelden koos 

de Heidemij percelen heidegrond (   

ontgonnen en nivelleerden, zoals te zien 

topografische kaarten uit 1900 en 1936

bestond het plangebied uit enkele percelen loofhout 

(             ), die als productiebos waren aangelegd, 

herkennen aan hun strakke rechthoekige vorm, en 

enkele akkers (             ). Rechts onderin het 

plangebied lag een klein naaldbos (            )

opening van het R.K. Sport- en Wandelpark op 19 

mei 1935 had het terrein een oppervlakte van 

ongeveer 22 hectare en waren er een

voetbalveld, twee oefenvelden en een 

speelweide.225 In de daarop volgende jaren 

sportterrein door kapelaan Rietra uitgebreid met 

een speeltuin en een wielerbaan van zand.

1949, het jaar van de tentoonstelling 

er verder weinig documentatiemateriaal

landschappelijke situatie.  
 

                                                           
223 Vanden Diepstraten 2002, p. 6. 
224 Vanden Diepstraten 2002, p. 6. 
225 Vanden Diepstraten 2002, p. 6. 
226 Vanden Diepstraten 2002, p. 6. 
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Uitsnede topografische kaart regio Loon op Zand 
(Sportpark is rood omlijnd gebied)

1:6000, bron: TOPOTIJDREIS

Uitsnede topografische kaart regio Loon op Zand 
(Sportpark is rood omlijnd gebied), 1936

1:6000, bron: TOPOTIJDREIS

Proloog: 1933 – 1949 
De plannen voor de aanleg van een sportpark in 

Rietra en pastoor De 

, kwamen in 1934 tot 

Het plangebied lag ten zuiden van 

en duingronden lagen die 

behoorden tot de parochies van St. Jan en St. 

amenwerking met de locale 

Heidemij het 

gebied vanaf 1933 klaar voor de aanleg van het 

(zie luchtfoto’s op pagina 13).224 Voor 

en de kleine sportvelden koos 

de Heidemij percelen heidegrond (              ), die ze 

te zien is op de 

fische kaarten uit 1900 en 1936. Verder 

bestond het plangebied uit enkele percelen loofhout  

die als productiebos waren aangelegd, te 

strakke rechthoekige vorm, en 

Rechts onderin het 

plangebied lag een klein naaldbos (            ). Bij de 

en Wandelpark op 19 

had het terrein een oppervlakte van 

een groot 

voetbalveld, twee oefenvelden en een 

In de daarop volgende jaren werd het 

Rietra uitgebreid met 

een wielerbaan van zand.226 Tot 

9, het jaar van de tentoonstelling ‘De Schoen’, is 

er verder weinig documentatiemateriaal  over de 

fische kaart regio Loon op Zand 
(Sportpark is rood omlijnd gebied) 1900, schaal 

OPOTIJDREIS. 

e kaart regio Loon op Zand 
gebied), 1936, schaal 

OPOTIJDREIS. 



72 
 

Links: Ingangspoort van het Sport- en Wandelpark, 1949, rechts: Kleuterspeeltuin, datum onbekend, bron: EFTEPEDIA. 

Projectie werkelijke contour vijverpartij  in 
1954 (blauw omlijnd gebied) op plattegrond 

De Schoen ‘49.  

   

 

 

Voor de aanvang van de tentoonstelling was het sportterrein volgens een krantenartikel in 

vervallen staat door beschadiging in de oorlog: er was “een verdord voetbalterrein, een zanderig voetpad 

en een duingelijkende wielerbaan.”227 Om het terrein klaar te maken voor de industrie- en 

handelstentoonstelling werd het Sportpark ingericht met permanente bouwwerken en voorzieningen, 

waaronder enkele paviljoens, fonteinen en een toegangspoort aan de Parklaan (huidige Europalaan) die tot 

1999 in gebruik is geweest.228 De Heidemij legde gazons aan en bloembedden, met volgens de 

beschrijvingen “een bloemenrijkdom van scharlaken Pelargoniums, geflankeerd door blauw-lila Ageratum 

Mexicanum, orangekleurige Tagetes en mild bloeiende Begonia Semperflorens.”229 Om de sportvelden en 

tentoonstellingshallen met elkaar te verbinden, kwamen er brede, met grint afgedekte wandelpaden.230 

Uit een vergelijking tussen foto’s, de 

uitbreidingsplannen uit 1949 en de topografische kaart uit 

1953 blijkt dat de plattegrond van Tentoonstelling De 

Schoen ’49 niet accuraat was.231 De twee waterpartijen die 

staan ingetekend op de plattegrond werden pas in 1953 en 

1954 aangelegd en kregen bovendien een andere vorm. De 

contouren van het gebied kwamen overeen met de 

topografische kaart, maar de afmetingen van de 

sportvelden niet. Zo waren de oefenvelden volgens de 

plattegrond honderd bij honderdvijftig meter; bijna twee 

keer zo groot als een gewoon voetbalveld. Ook de 

verkaveling van de tentoonstelling is niet te herkennen op 

de topografische kaart van 1953. De ‘bosrijke omgeving’ die 

op de promotiefolder en -poster voor Tentoonstelling De 

Schoen ‘49 (zie afbeeldingen hiernaast en op pagina 17) werd 

aangeprezen, was in werkelijkheid een perceel productiebos 

                                                           
227 Tielen (red.) 1949 (21 juli), p. 1. 
228 Venmans 1962, p. 12; Tielen (red.) 1949 (21 juli), p. 1, Vanden Diepstraten 2002, p. 6. 
229 Tielen (red.) 1949 (21 juli), p. 1. 
230 Tielen (red.) 1949 (21 juli), p. 1. 
231 Zie bijlage 1 voor plattegrond 1949. 
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dat grotendeels bestond uit dennenbos met, volgens de Heidemij, “hier en daar een perceel eikenhout”.232 

De tentoonstellingshallen, op de poster omringd door dichtbegroeid bos, werden volgens de beschrijvingen 

geflankeerd door verschillende soorten coniferen.233 Daarmee blijken de poster en plattegrond van 

tentoonstelling De Schoen geen betrouwbare weergave van de situatie destijds, maar een geïdealiseerde 

versie waarin de uitbreidingsplannen voor het Sportpark al verwerkt waren. Op basis van deze kleine 

hoeveelheid gegevens, die deels onbetrouwbaar blijken, is het maken van een goede analyse van het 

landschappelijk ontwerp niet mogelijk. 
 

 

 

  

                                                           
232 Brief door de Heidemij aan Stichting ‘Sport en Wandelpark Kaatsheuvel met plan, advies en begroting voor de 
uitbreiding (Arnhem, 21 november 1949), RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnummer 1860. 
233 Tielen (red.) 1949 (21 juli), p. 1. 
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Peter Reijnders, ontwerp voor het Sprookjesbos (plattegrond), (noorden →) 
1952, bron: Efteling Archief. 

Hoofdstuk 5. 1949 – ca. 1955 
Welke plannen waren er 
Na het succes van tentoonstelling De Schoen ’40 presenteerde de Heidemij op 21 november 1949 een 

advies en begroting voor de uitbreiding van het ‘Sport- en Wandelpark Kaatsheuvel’, dat volgens de 

Heidemij destijds een oppervlakte had van ongeveer veertig hectare.234 De geschreven plannen door de 

Heidemij, waarbij opnieuw een tekening ontbreekt in het archief, vormden het eerste overkoepelende 

ontwerp voor de Efteling en voorzagen in een landschappelijk raamwerk. Onderdeel van de 

uitbreidingsplannen waren twee vijvers, een voetbalveld, vier tennisbanen, een parkeerterrein, een 

kampeerterrein, die in totaal een extra 45 hectaren zouden toevoegen aan het park, en beplanting, wegen 

en wandelpaden om het park te ontsluiten en in te richten.235 De plannen kwamen deels tot uitvoering (in 

de loop van dit hoofdstuk ga ik hier verder op in) en Natuurpark de Efteling opende haar deuren in 1950.236 

In 1951 werden vervolgens de plannen voor de aanleg van een zwembad, theehuis, restaurant en een 

uitbreiding van de speeltuin besproken.237 In het tweede openingsjaar kwamen er ongeveer 50.000 

bezoekers naar het park.238 Een drijvende motor achter de ontwikkelingen van stichting Natuurpark de 

Efteling was burgermeester Van der Heijden (1898-1981), die optrad als voorzitter en investeerder en in 

totaal 65 hectaren grond wist te verwerven.239  

Op de 

bestuursvergadering van 1 

april 1952 kondigde Van der 

Heijden de plannen aan voor 

de aanleg van een 

Sprookjesbos bij de Efteling, 

dat een gebied van ongeveer 

zes hectare aan de westkant 

van het park toe zou voegen 

(zie luchtfoto’s op pagina 

13).240 De enige bekende 

tekening met een ontwerp 

voor de ruimtelijke indeling 

van het Sprookjesbos (in het 

ontwerp van de Heidemij uit 

1950 was dit gebied nog niet opgenomen) komt uit 1952 van de hand van cineast Peter Reijnders, die geen 

                                                           
234Brief door de Heidemij aan Stichting ‘Sport en Wandelpark Kaatsheuvel met plan, advies en begroting voor de 
uitbreiding (Arnhem, 21 november 1949), RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 1860. 
235Brief door de Heidemij aan Stichting ‘Sport en Wandelpark Kaatsheuvel met plan, advies en begroting voor de 
uitbreiding (Arnhem, 21 november 1949), RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 1860. 
236 Vanden Diepstraten 2002, p. 9. 
237 Vanden Diepstraten 2002, p. 9. 
238 WEBSITE EFTELING, ‘Geschiedenis’, <https://www.efteling.com/nl/over-de-efteling/geschiedenis> [03-10-2019]. 
239 Vanden Diepstraten 2002, p. 13. 
240 Vanden Diepstraten 2002, p. 13. 
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professional was op het gebied groenontwerp (zie onderstaande ontwerptekening). Volgens de 

bijbehorende toelichting moest er een permanente sprookjestuin, “eventueel ook te noemen sprookjesbos 

of toverland”, komen met een afgesloten karakter en weersbestendige sprookjestaferelen.241 Er zou een 

bosgedeelte en een tuingedeelte komen, die van elkaar werden gescheiden door een muur met 

kantelen.242 Aan de hand van de tekening van Reijnders blijkt dat hij een stelsel van kronkelende paden 

beoogde voor de bosachtige zuidelijke helft van het Sprookjesbos.243 De noordelijke helft, het tuingedeelte, 

moest meer open blijven en een plein met de naam ‘Herautenplein’ krijgen. Doordat er maar één ingang en 

één uitgang was in het Sprookjesbos, ontstond er een vaste wandelroute langs de eerste tien sprookjes als 

een soort kralensnoer. Voor elk van de sprookjes die op de tekening van Reijnders aangegeven staan, 

maakte Pieck schetsen of aquarellen hoe de taferelen er ruimtelijk uit moesten komen te zien.  

 

Landschappelijke elementen 
Flora 
De eerste werkzaamheden voor de omvorming van het Sportpark naar Natuurpark vonden plaats in 1950, 

twee jaar voordat het Sprookjesbos werd aangelegd.244 De omvorming werd uitgevoerd door de Heidemij 

en Dienst Uitvoerend Werken (DUW) van de gemeente Loon op Zand. Volgens beschrijvingen van de 

Heidemij bestond het gebied destijds uit zevenentwintig hectare woeste grond, vijf hectare bouwland, vijf 

hectare dennenbos en drie hectare eikenhakhout.245 Het oostelijke gedeelte van het plangebied bestond 

grotendeels uit woeste grond, waarmee onontgonnen heidegrond werd bedoeld, begroeid met enkele 

vliegdennen en eiken- en berkenstruiken.246 Ten westen daarvan, half omringd door heidegrond, lag een 

strook dennenbos, aangelegd als productiebos voor de mijnbouw vanwege de snelle groei van de 

bomen.247 Aan de westkant van het plangebied lagen percelen met loofhout, als productiebos aangelegd 

voor de leerlooierij, afgewisseld met akkers. De bossen waren dus niet spontaan gegroeid, maar aangeplant 

voor economische motieven. Bij de aanleg van Natuurpark de Efteling werden deze productiebossen 

grotendeels behouden.  

De beplanting werd geheel gedaan door de Heidemij en bestond in eerste instantie voornamelijk 

uit streekeigen gewassen, die volgens een vijfjarenplan werden geplant.248 Dat hield in dat de jonge 

aanplant met grote tussenruimte werd uitgezet, met als voordeel dat deze voor lange tijd niet uitgedund 

hoefde te worden, maar als nadeel dat de beplanting er spaarzaam uitzag in de beginjaren.249 In totaal 

werden er ongeveer 25.000 vaste planten aangeschaft en als kleine plantsoenen aangelegd.250 Langs de 

                                                           
241 Peter Reijnders, geschreven toelichting bij ontwerptekening voor het Sprookjesbos, 1952, bron: Efteling Archief. 
242 Peter Reijnders, geschreven toelichting bij ontwerptekening voor het Sprookjesbos, 1952, bron: Efteling Archief. 
243 Peter Reijnders, ontwerptekening voor het Sprookjesbos, 1952, bron: Efteling Archief. 
244 Vanden Diepstraten, p. 9. 
245 Brief door de Heidemij aan Stichting ‘Sport en Wandelpark Kaatsheuvel met plan, advies en begroting voor de 
uitbreiding (Arnhem, 21 november 1949), RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 1860. 
246 Brief door de Heidemij aan Stichting ‘Sport en Wandelpark Kaatsheuvel met plan, advies en begroting voor de 
uitbreiding (Arnhem, 21 november 1949), RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 1860. 
247 Heidemij, ‘Verslag over het jaar 1953’, Mededelingen van de Nederlandsche Heidemaatschappij 19 (1953), p. 43. 
248 Heidemij, ‘Verslag over het jaar 1953’, Mededelingen van de Nederlandsche Heidemaatschappij 19 (1953), p. 43; 
Venmans 1962, p. 15. 
249 Hover 2013, p. 91.  
250 Brief door de Heidemij aan Stichting ‘Sport en Wandelpark Kaatsheuvel met plan, advies en begroting voor de 
uitbreiding (Arnhem, 21 november 1949), RAT, toegangsnr.  1110, inventarisnr. 1860, p. 3. 
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vijvers werden gazons ingezaaid, gevoed met zwarte grond (5000 kubieke meter) die ontgraven werd bij de 

aanleg van de parkeerplaats.251 Langs de hoofdwegen kwamen bomen in lanen, in totaal ongeveer 

tweeduizend, waardoor de wegen een imposante uitstraling kregen.252 Bloemperken en plantsoenen waren 

er volgens Venmans nog niet bij de opening van het Natuurpark in 1950, maar wel bij de opening van het 

Sprookjesbos in 1952.253 Volgens krantenbeschrijvingen bevonden deze zich met name langs de 

waterpartijen en paden.254 Op onderstaande foto’s, die drie jaar na de opening van Natuurpark de Efteling 

werden gemaakt door de Heidemij, is te zien hoe dun gezaaid de beplanting er destijds bijlag en hoe jong 

de nieuw aangeplante bomen waren (zie de dunne stammen op de onderste foto). 
 

   
 
 
 

 
 

                                                           
251 Brief door de Heidemij aan Stichting ‘Sport en Wandelpark Kaatsheuvel met plan, advies en begroting voor de 
uitbreiding (Arnhem, 21 november 1949), RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 1860, p. 3. 
252 Brief door de Heidemij aan Stichting ‘Sport en Wandelpark Kaatsheuvel met plan, advies en begroting voor de 
uitbreiding (Arnhem, 21 november 1949), RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 1860, p. 3. 
253 Venmans 1962, p. 17. 
254 Van der Ende 2012, p. 14. 

Jonge aanplant (zie ook bomenlanen langs de wandelpaden) door de Heidemij met het Café-restaurant op de 
achtergrond, juni 1953, bron: NA, toegangsnr. 2.24.06.02, bestandnr. 163-0362. 

Links: jonge bomen langs de kano- en roeivijver en rechts: eiland in de Siervijver gezien vanaf het Café-restaurant, 
juni 1953, bron: NA, toegangsnr. 2.24.06.02, bestandnr. 0365 en 0366. 



 

Het Sprookjesbos werd pas twee jaar na de eerste aanleg van Natuurpark de Efteling ontworpen. 

Bij de aanleg van het Sprookjesbos in 1952 werd er gebruik gemaakt van een bestaand perceel 

productiebos. Rond 1900 lag op deze plek een productiebos met loofho

werd doorkruist met twee wegen. Rond de aanleg van Sportpark de Efteling was het perceel begroeid met 

naaldhout, dat gebruikt werd voor de mijnindustrie.

Van der Heijden, en de lege plekken werden opgevuld.

 
 

 
 

 

 

 
 

                                                           
255 Van Iersel 2012, p. 11. 
256 Vanden Diepstraten 2002, p. 6. 

Bloembedden op het Herautenplein (Sprookjesbos), 
1954, bron: NA, toegangsnr. SFA003003013, foto: Jan 

van Eyk. 

Sprookje van de Zes Dienaren (Langnek) in het 
Sprookjesbos, 1955, bron: EFTEPEDIA

Uitsneden topografische kaart regio Loon op Zand,
1936, 1953 en 1958
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Luchtfoto van sprookje ‘De Tuinman en de Fakir’, de 
Siertuin (voor) en het voetbalveld (achter) (noorden 

1958, bron: Efteling Archief.

Het Sprookjesbos werd pas twee jaar na de eerste aanleg van Natuurpark de Efteling ontworpen. 

Bij de aanleg van het Sprookjesbos in 1952 werd er gebruik gemaakt van een bestaand perceel 

productiebos. Rond 1900 lag op deze plek een productiebos met loofhout, gebruikt voor de leerlooierij, 

doorkruist met twee wegen. Rond de aanleg van Sportpark de Efteling was het perceel begroeid met 

naaldhout, dat gebruikt werd voor de mijnindustrie.255 Deze bomen werden behouden, op aandringen van 

en de lege plekken werden opgevuld.256   

 

 
Bloembedden op het Herautenplein (Sprookjesbos), 

NA, toegangsnr. SFA003003013, foto: Jan 

Beplanting bij het Sprookjeskasteel van Doornroosje, 
augustus 1957, bron: NA, toegangsnr. SFA007007226

Sprookje van de Zes Dienaren (Langnek) in het 
FTEPEDIA, foto: Jan van Eyk. 

Uitsneden topografische kaart regio Loon op Zand, ontwikkeling van het Sprookjesbos, respectievelijk 1900, 
1936, 1953 en 1958, bron: TOPOTIJDREIS. 

Luchtfoto van sprookje ‘De Tuinman en de Fakir’, de 
Siertuin (voor) en het voetbalveld (achter) (noorden ↑), 

1958, bron: Efteling Archief. 

Het Sprookjesbos werd pas twee jaar na de eerste aanleg van Natuurpark de Efteling ontworpen. 

Bij de aanleg van het Sprookjesbos in 1952 werd er gebruik gemaakt van een bestaand perceel 

ut, gebruikt voor de leerlooierij, dat 

doorkruist met twee wegen. Rond de aanleg van Sportpark de Efteling was het perceel begroeid met 

Deze bomen werden behouden, op aandringen van 

 

 

 

Beplanting bij het Sprookjeskasteel van Doornroosje, 
NA, toegangsnr. SFA007007226. 

respectievelijk 1900, 



 

In Natuurpark de Efteling waren er niet alle

kunstmatige bloemen waren die bij het sprookje van de Chinese Nachtegaal, waarvoor Pieck het 

schetsontwerp maakte en Reijnders een mechanisme ontwierp waardo

dicht gingen.257 Reijnders legde dit fenomeen uitgebreid vast in zijn eigen film 

BRABANT (begin jaren zestig).258 Verschillende media omschreven de 

daadwerkelijk levend waren. 259 
 

 
 

                                                           
257 Hover 2013, p. 103. 
258 DE EFTELING – IN ’T HART VAN BRABANT, Peter Reijnders (regie en productie
<https://www.youtube.com/watch?v=pg_QEU8Uhj0
259 Anon. 1952a, p. 5; Anon. 1952b, p. 7.

Captures (respectievelijk 14:30, 14:11, 14:32 en 14:26
kunstmatige bloemen bij sprookje De Chinese Nachtegaal openen zich.
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In Natuurpark de Efteling waren er niet alleen levende planten, maar ook kunst

kunstmatige bloemen waren die bij het sprookje van de Chinese Nachtegaal, waarvoor Pieck het 

schetsontwerp maakte en Reijnders een mechanisme ontwierp waardoor de bloemen automatisch open en 

Reijnders legde dit fenomeen uitgebreid vast in zijn eigen film DE EFTELING 

Verschillende media omschreven de artificiële bloemen alsof ze 

  

  

Peter Reijnders (regie en productie), 1956-1971, versie uit begin jaren zestig, 
https://www.youtube.com/watch?v=pg_QEU8Uhj0> [20-05-2019]. 

Anon. 1952b, p. 7. 

s (respectievelijk 14:30, 14:11, 14:32 en 14:26) uit DE EFTELING – IN ’T HART VAN 
kunstmatige bloemen bij sprookje De Chinese Nachtegaal openen zich.

en levende planten, maar ook kunstbloemen. De eerste 

kunstmatige bloemen waren die bij het sprookje van de Chinese Nachtegaal, waarvoor Pieck het 

or de bloemen automatisch open en 

FTELING – IN ’T HART VAN 

artificiële bloemen alsof ze 

 

 

versie uit begin jaren zestig, 

T HART VAN BRABANT (1968), 
kunstmatige bloemen bij sprookje De Chinese Nachtegaal openen zich. 



 

 

 
Het onderhoud van het park werd in de 

eerste jaren na de aanleg uitgevoerd door de 

Heidemij en door vrijwilligers van de 

overheidsinstantie Dienst Uitvoerend Werken 

(DUW) bij wijze van werkvoorziening

taken van de Heidemij na de aanleg 

nemen, werd Lou Smeets op 1 november 

als tuinarchitect en cultuurtechnicus in dienst 

genomen.261 Als hoofd van de Cultuurtechnische 

Dienst van de Efteling was hij verantwoordelijk 

voor de groenaanleg en het onderhoud

gehele park.262 Daarmee was Smeets de eerste 

tuinarchitect die betrokken was bij de Efteling

Tegelijkertijd zat hij in het dagelijks bestuur en 

nam hij deel aan adviseurvergaderingen.

eerste taak vroeg Reijnders hem om wat bloemen 

en ander groen aan te leggen bij de eerste 

sprookjes in het Sprookjesbos, bijvoorbeeld bij 

in het Sprookjesbos (zie foto rechts)

maar sierbloemen.  

  

                                                           
260 Heidemij, ‘Verslag over het jaar 1955’, 
261 EFTEPEDIA, ‘Lou Smeets’, 2019. 
262 EFTEPEDIA, ‘Lou Smeets’, 2019. 
263 Hover 2013, p. 121. 

Anton Pieck, schetsontwerp voor sprookje D
Chinese Nachtegaal, 1952, bron: Efteling Archief
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Het onderhoud van het park werd in de 

eerste jaren na de aanleg uitgevoerd door de 

Heidemij en door vrijwilligers van de 

overheidsinstantie Dienst Uitvoerend Werken 

werkvoorziening.260 Om de 

na de aanleg over te 

p 1 november 1954 

architect en cultuurtechnicus in dienst 

ultuurtechnische 

verantwoordelijk 

en het onderhoud in het 

Daarmee was Smeets de eerste 

tuinarchitect die betrokken was bij de Efteling. 

Tegelijkertijd zat hij in het dagelijks bestuur en 

nam hij deel aan adviseurvergaderingen.263Als 

Reijnders hem om wat bloemen 

aan te leggen bij de eerste 

, bijvoorbeeld bij het kasteel van Doornroosje. Ook legde hij een Siertuin aan 

(zie foto rechts). Hier kwamen niet inheemse planten, zoals in de rest van het park, 

Heidemij, ‘Verslag over het jaar 1955’, Mededelingen van de Nederlandsche Heidemaatschappij 

sprookje De 
bron: Efteling Archief. 

Foto van sprookje ‘De Chinese Nachtegaal’, jaren 
zeventig, bron: EFTEPEDIA

 

Foto van Lou Smeets die een border rondom de 
Siertuin aanlegt, circa 1954, bron: Efteling Archief.

 

legde hij een Siertuin aan 

Hier kwamen niet inheemse planten, zoals in de rest van het park, 

Mededelingen van de Nederlandsche Heidemaatschappij 22 (1956). 

Foto van sprookje ‘De Chinese Nachtegaal’, jaren 
FTEPEDIA. 

Foto van Lou Smeets die een border rondom de 
954, bron: Efteling Archief. 
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Uitsnede foto Heidemij, eend met haar kroost, bron: Nationaal 
Archief, toegangsnummer 2.24.06.02, bestandnummer 165-0129. 

Fauna 
Voor een beschrijving van de 

aanwezige diersoorten in de jaren 

vijftig ontbreken specifieke bronnen, 

maar uit de films en foto’s en 

beschrijvingen van de Heidemij blijkt 

dat er in ieder geval verschillende 

(water)vogelsoorten waren, 

waaronder zwanen, eenden, futen en 

ganzen, maar ook konijnen en 

eekhoorns.264 Voor elk van deze dieren 

gold dat ze op eigen gelegenheid naar 

het natuurpark waren gekomen en dus 

niet door de Efteling waren 

geïntroduceerd. 

 Daarnaast waren er allerlei kunstmatige beelden van dieren te vinden op attracties en fonteinen, 

bijvoorbeeld de reusachtige kikkers op de rand van de fontein bij het sprookje De Kikkerkoning. Om deze 

artificiële dieren zo realistisch mogelijk te laten lijken, werden levende dieren gebruikt als voorbeeld of hun 

natuurlijke geluiden opgenomen. Op een foto in het jaarboekje Het sprookje van de Efteling (1962) is de 

zien dat een levende kip als model werd gebruikt bij het kleuren van attractie de ‘Stenen Kip’ (zie foto 

pagina 40).265 Om de ezel bij sprookje Ezeltje-strek-je zo echt mogelijk te laten lijken, nam Reijnders echte 

ezelgeluiden op met een recorder in het toenmalige Tilburgs Dierenpark.266 
 

  
 
 

 

 

 

                                                           
264 Heidemij, ‘Verslag over het jaar 1953’, Mededelingen van de Nederlandsche Heidemaatschappij 19 (1953), p. 43. 
265 Venmans 1962, p. 28. 
266 Vanden Diepstraten 2002, p. 36 

Plaatsing van sprookje Ezeltje-strek-je, 1956, bron: 
EFTEPEDIA. 

Beelden van kikkers op de rand van de fontein bij 
sprookje De Kikkerkoning, 1952, bron: BEELDBANK 

EFTELING. 
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Waterpartijen  
Hoewel het nog niet op de topografische kaarten te zien was (zie pagina 86), vonden de eerste 

werkzaamheden voor “het graven van twee vijvers”, zoals omschreven in de plannen door de Heidemij van 

21 november 1949, plaats op 25 augustus 1950.267 Het was ingenieur Markvoort van de DUW die de eer 

kreeg om de eerste spade in de grond te steken.268 Twee waterpartijen, die de functie Siervijver en 

Kanovijver toebedeeld kregen, werden tot de tweede leemlaag, ongeveer zeven meter +N.A.P., 

uitgegraven.269 Deze leemlaag diende als natuurlijke bodem voor de vijvers en werden waar nodig 

aangevuld door de Heidemij met dertig centimeter leem.270 Bij het uitgraven van de vijvers werd er gebruik 

gemaakt van een smalspoor en kipwagens, zoals op onderstaande foto’s te zien is.271 De vijvers kwamen 

met elkaar in verbinding te staan door middel van een smal kanaal, dat een kronkelend verloop had. 

Volgens de bouwplannen moest er een recreatiepark met tien hectaren water komen, maar uiteindelijk 

besloegen de vijvers een oppervlakte van in totaal ongeveer zeven hectaren.272 De grootste vijver, met een 

oppervlakte van 4,5 hectare en een uitsparing van een eiland van een halve hectare, werd benoemd tot 

Siervijver en de kleine vijver, met een oppervlakte van 2,5 hectare, werd gebruikt als Kanovijver.273 In 1954 

werd de Kanovijver, volgens het oorspronkelijke plan van de Heidemij, uitgebreid met een Roeivijver.274 Op 

de topografische kaart van Kaatsheuvel zijn alle vijverpartijen pas vanaf 1958 ingetekend. 

Het zwembad in de Efteling werd in 1953 aangelegd onder directie van de Bouwkundige Dienst van 

de Heidemij, waar Ludovicus Heijdelberger de hoofdarchitect was. Volgens de Heidemij was de aanleg van 

zwembaden halverwege de twintigste eeuw een modeverschijnsel vanwege de destijds populaire opvatting 

dat de zwemsport een onderdeel moest zijn van recreatiecentra.275 Met de aanleg van een zwembad ging  

de Efteling dus mee in een trend op het gebied van ontspanning en recreatie. 

 

 

 

                                                           
267 Brief door de Heidemij aan Stichting ‘Sport en Wandelpark Kaatsheuvel met plan, advies en begroting voor de 
uitbreiding (Arnhem, 21 november 1949), RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 1860; Vanden Diepstraten, p. 9. 
268 Vanden Diepstraten, p. 9. 
269 Brief door de Heidemij aan Stichting ‘Sport en Wandelpark Kaatsheuvel met plan, advies en begroting voor de 
uitbreiding (Arnhem, 21 november 1949), RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 1860, p. 2. 
270 Brief door de Heidemij aan Stichting ‘Sport en Wandelpark Kaatsheuvel met plan, advies en begroting voor de 
uitbreiding (Arnhem, 21 november 1949), RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 1860, p. 2. 
271 Brief door de Heidemij aan Stichting ‘Sport en Wandelpark Kaatsheuvel met plan, advies en begroting voor de 
uitbreiding (Arnhem, 21 november 1949), RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 1860, p. 2. 
272 Vanden Diepstraten 2002, pp. 7-8. 
273 Vanden Diepstraten 2002, pp. 7-8. 
274 Zie bijlage 1 voor plattegrond 1954; Heidemij 1955, p. 47. 
275 Heidemij 1953, p. 15. 
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Aanleg van de Kano- en Roeivijver en paden met 
behulp van paarden, 1950, bron: Efteling Archief. 

Uitgraven van de Siervijver met het Café-restaurant op 
de achtergrond, 1950, bron: Efteling Archief. 

Documentatie Heidemij, aanleg van het Zwembad, 
juni 1953, bron: NA, toegangsnr. 2.24.06.02, 

bestandnr. 163-0369. 

Luchtfoto van de Kano- en Roeivijver, het zwembad (rechtsvoor), het Wandelpark (midden boven) en het 
verbindingskanaal (rechtsboven), jaren vijftig, bron: Efteling Archief. 

Luchtfoto van het zwembad met op de achtergrond de 
Siervijver en op de voorgrond de kano- en roeivijver, 1953, 

bron: Efteling Archief. 
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Heuvels bij de Siervijver met jonge aanplant en onverhard pad (Café-restaurant op de achtergrond), 1950, 
bron: Efteling Archief. 

Artificiële zandheuvels met jonge aanplant langs het verbindingskanaal met rechts het eiland in de Siervijver 
en links het ‘Wandelpark’, juni 1953, bron: NA, toegangsnr. 2.24.06.02, bestandnr. 163-0363. 
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Eiland in de Siervijver, juni 1953, bron: Nationaal Archief, 
toegangsnummer 2.24.06.02, bestandnummer 163-0367. 

Eiland in de Siervijver, juni 1953, bron: NA, toegangsnr. 2.24.06.02, 
bestandnr. 163-0367. 

Reliëf 
Volgens de beschrijvingen van 

de Heidemij was de 

hoogteligging van het terrein bij 

de omvorming van sportpark 

naar natuurpark in 1950 

ongelijk en was er op sommige 

plekken zand ontgraven.276 

Gemiddeld had het terrein een 

hoogte van 9.25 meter + N.A.P. 

met het laagste punt op 

ongeveer 7.50 meter + N.A.P.277 

Volgens de uitbreidingsplannen 

moest er “een groot 

recreatiepark met bergen en 10 

hectaren water” komen.278 Bergen werden in werkelijkheid zandheuvels, die werden gemaakt van het 

uitgegraven zand van de vijvers. In het midden van de Siervijver werd een eiland uitgespaard, dat werd 

opgehoogd en daardoor ruim boven het wateroppervlakte uitsteeg. Bij het maken van de heuvels werden 

natuurlijke hoogteverschillen benut en benadrukt, met name rondom de vijvers, in het Wandelpark en 

langs de hoofdweg.279 Daarbij diende het historisch gegroeide landschap, grotendeels bestaande uit heide 

als inspiratie voor de aanleg van het natuurpark, zoals Lörzing dat beschreef.280  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
276 Brief door de Heidemij aan Stichting ‘Sport en Wandelpark Kaatsheuvel met plan, advies en begroting voor de 
uitbreiding (Arnhem, 21 november 1949), RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 1860. 
277 Brief door de Heidemij aan Stichting ‘Sport en Wandelpark Kaatsheuvel met plan, advies en begroting voor de 
uitbreiding (Arnhem, 21 november 1949), RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 1860. 
278 Vanden Diepstraten 2002, pp. 7-8. 
279 Brief door de Heidemij aan Stichting ‘Sport en Wandelpark Kaatsheuvel met plan, advies en begroting voor de 
uitbreiding (Arnhem, 21 november 1949), RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 1860, p. 3. 
280 Lörzing 1992, p. 9. 
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Jan de Jong, foto van de kunstmatige grot bij het sprookje van 
Sneeuwwitje, 18 juni 1952, bron: NA, toegangsnr. SFA001010211. 

Op andere plekken werden de 

hoogteverschillen juist genivelleerd om 

sportvelden te maken, bijvoorbeeld voor 

de aanleg van enkele tennisbanen.281 Niet 

het historisch gegroeide landschap, maar 

een functioneel motief had hier invloed 

op de vormgeving van het landschap. 

Het reliëf van het landschap werd 

op sommige plekken ook gevormd door 

kunstmatige elementen, bijvoorbeeld bij 

de artificiële rotspartijen bij het sprookje 

van Sneeuwwitje in het Sprookjesbos.282 

Het namaken van natuurlijke elementen, 

zoals grotten, meren en bergen, gebeurde al bij de aanleg van tuinen in de zestiende- en zeventiende 

eeuw. Om alle natuurlijke elementen van de schepping in een tuin te verzamelen werden er vaak artificiële 

middelen ingezet om deze te imiteren.283 In wezen gebeurde dit ook bij de Efteling, want de kunstmatige 

grot bij het sprookje Sneeuwwitjes is een twintigste-eeuwse variant hierop, ingezet om een 

sprookjeswereld te creëren. 

 

Padenstructuur 
Vóór de omvorming aanleg van het natuurpark liepen er volgens de beschrijvingen van de Heidemij enkel 

“openbare landwegen van zeer ondergeschikt belang door het plangebied.”284 De Heidemij legde daarom 

een geheel nieuw padensysteem aan, dat de belangrijke elementen, zoals het Wandelpark en de 

sportvelden met elkaar verbond. Daarbij maakte de Heidemij onderscheid tussen hoofdpaden met een 

breedte van drie meter, die werden afgedekt met leem en grind, en twee meter brede subpaden, die 

onverhard bleven (zie topografische kaart 1958).285 De hoofdpaden liepen vanaf de ingang naar de 

Kanovijver, in een grote lus rondom de Siervijver en de Kanovijver, naar het zwembad en tussen 

sportvelden en hadden een gezamenlijke lengte van ongeveer achthonderd meter.286 Daartussen kwamen 

onverharde paden, met name in het centrale deel, waar zich het zogenaamde ‘Wandelpark’ bevond. De 

onverharde paden, in totaal een lengte van drie kilometer, hadden als primaire doel de bezoekers door het 

natuurpark te laten dwalen.287 

                                                           
281 Venmans 1962, pp. 14-15. 
282 Vanden Diepstraten 2002, p. 30. 
283 De Jong 1998, p. 101. 
284 Brief door de Heidemij aan Stichting ‘Sport en Wandelpark Kaatsheuvel met plan, advies en begroting voor de 
uitbreiding (Arnhem, 21 november 1949), RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 1860. 
285 Brief door de Heidemij aan Stichting ‘Sport en Wandelpark Kaatsheuvel met plan, advies en begroting voor de 
uitbreiding (Arnhem, 21 november 1949), RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 1860, p. 3. 
286 Brief door de Heidemij aan Stichting ‘Sport en Wandelpark Kaatsheuvel met plan, advies en begroting voor de 
uitbreiding (Arnhem, 21 november 1949), RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 1860, p. 3. 
287 Brief door de Heidemij aan Stichting ‘Sport en Wandelpark Kaatsheuvel met plan, advies en begroting voor de 
uitbreiding (Arnhem, 21 november 1949), RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnummer 1860, p. 3. 



 

De paden in het park, die de afzonderlijke 

landschaps- en bebouwingselementen met elkaar 

verbonden, hadden voor het grootste deel een 

kronkelend verloop. In combinatie met het 

afwisselde reliëf van het landschap, dat gevormd 

werd door opgehoogde zandheuvels

paden ervoor dat het zicht van de bezoeker 

strategische plekken gestuurd werd.

over themaparklandschappen wordt het 

meanderende pad benoemd als een 

veelvoorkomend stijlelement in Nederlandse 

themaparken dat zijn oorsprong vindt in ach

eeuwse landschapstuinen, met name uit de 

pittoreske stijl.288 Door het creëren v

en doorkijkje wordt de spanning van de 

op het laatste moment vast te houden

verrassingseffect wordt vergroot.289

Ook de padenstructuur in het Sprookjesbos, 

aangelegd in 1952, kenmerkte zich door een sterk 

kronkelend verloop. Als een kralensnoer liep er één 

hoofdroute, die de bezoekers langs alle sprookjes 

leidde, door het bos. Er was slechts één ingang en 

uitgang en zijpaden waren er nog nauwelijks.

beschrijving van het exacte verloop van de paden bij 

de aanleg ontbreekt, maar uit foto’s blijkt dat het 

schetsontwerp voor het Sprookjesbos van Reijnders

in ieder geval niet op die manier werd uitgevoerd.

Uit dit onderzoek is niet gebleken wie 

verantwoordelijk was voor het definitieve ontwerp 

van de padenstructuur in het Sprookjesbos. 

Naast meanderende paden waren er ook rechte 

van het park en de entree van het Sprookjesbos

coniferen en loofbomen benadrukte hun rechte verloop. 
  

                                                           
288 Barlow Rogers 2001, p. 460. 
289 Lörzing 1992, p. 91. 
290 Plattegrond Sprookjesbos, onderdeel van de parkplattegrond uit 1953, bron: Efteling Archief.
291 Zie hoofdstuk 5 pagina 74, Peter Reijnders, ontwerp voor het Sprookjesbos (plattegrond), 1952, bron: Efteli
Archief. 
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Uitsnede topografische kaart regio Loon op Zand, 
1958, bron: TOPOTIJDREIS

Uitsnede topografische kaart regio Loon op Zand, 
1953, bron: TOPOTIJDREI

De paden in het park, die de afzonderlijke 

en bebouwingselementen met elkaar 

verbonden, hadden voor het grootste deel een 

kronkelend verloop. In combinatie met het 

afwisselde reliëf van het landschap, dat gevormd 

zandheuvels, zorgden de 

paden ervoor dat het zicht van de bezoeker op 

gestuurd werd. In de literatuur 

over themaparklandschappen wordt het 

meanderende pad benoemd als een 

veelvoorkomend stijlelement in Nederlandse 

oorsprong vindt in achttiende-

eeuwse landschapstuinen, met name uit de 

oor het creëren van zichtbarrières 

wordt de spanning van de wandelaar tot 

op het laatste moment vast te houden, waardoor het 
289 

Ook de padenstructuur in het Sprookjesbos, 

aangelegd in 1952, kenmerkte zich door een sterk 

kronkelend verloop. Als een kralensnoer liep er één 

ers langs alle sprookjes 

leidde, door het bos. Er was slechts één ingang en 

uitgang en zijpaden waren er nog nauwelijks.290 Een 

beschrijving van het exacte verloop van de paden bij 

de aanleg ontbreekt, maar uit foto’s blijkt dat het 

rookjesbos van Reijnders 

in ieder geval niet op die manier werd uitgevoerd.291 

Uit dit onderzoek is niet gebleken wie 

verantwoordelijk was voor het definitieve ontwerp 

in het Sprookjesbos.  

Naast meanderende paden waren er ook rechte wegen in de Efteling, bijvoorbeeld de toegangsweg 

van het park en de entree van het Sprookjesbos (zie foto’s op de volgende pagina). Een strakke rij met 

coniferen en loofbomen benadrukte hun rechte verloop.  

Plattegrond Sprookjesbos, onderdeel van de parkplattegrond uit 1953, bron: Efteling Archief.
Peter Reijnders, ontwerp voor het Sprookjesbos (plattegrond), 1952, bron: Efteli

topografische kaart regio Loon op Zand, 
OPOTIJDREIS. 

topografische kaart regio Loon op Zand, 
OPOTIJDREIS. 

wegen in de Efteling, bijvoorbeeld de toegangsweg 

. Een strakke rij met 

Plattegrond Sprookjesbos, onderdeel van de parkplattegrond uit 1953, bron: Efteling Archief. 
Peter Reijnders, ontwerp voor het Sprookjesbos (plattegrond), 1952, bron: Efteling 
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Ingang Sprookjesbos (rechte brede laan), augustus 1961, bron: NA, toegangsnr. 2.24.06.02, bestandnrs. 163-
0995 en 163-0997. 

Luchtfoto van het Sprookjesbos (gefotografeerd richting het zuiden), met links op de foto pad van ingang naar 
Roeivijver, onderin een gazon (later Siertuin), rechts het Herautenplein, in het midden het kasteel van Doornroosje 

en op de achtergrond tennisvelden, 1954, bron: Efteling Archief. 
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Huisje bij het Sprookje van Roodkapje in het Sprookjesbos, 1961, bron: 
EFTELING BEELDBANK. 

Verhouding tussen bebouwing en natuur 
De eerste trekpleisters in de Efteling, namelijk de Kano- en Roeivijver, de Siervijver en het Wandelpark, 

waren met name gericht op natuurbeleving en ‘gezonde ontspanning’. Daarnaast waren er nog veel 

sportvelden, overgenomen van het voormalige Sportpark. Bebouwing was er nog maar weinig, namelijk 

alleen het zwembad, het Theehuis (tegenwoordig het ‘Witte Paerd’) en het Café-Restaurant.292 Bij de 

opening van het Sprookjesbos waren er tien sprookjes, die langs de hoofdroute in het bos geplaatst 

waren.293 In zowel het Sprookjesbos als de rest van het park nam de bebouwing in de openingsjaren slechts 

een klein percentage van het parkoppervlakte in. 

In de literatuur over 

themaparklandschappen, met 

name in de bundel  The Park 

Landscapes: Antecedents and 

Variations door Riley en Young, 

wordt het moderne themapark 

vergeleken met de achttiende-

eeuwse landschapsstijl.294 De 

vormgeving van het themapark 

komt voort uit de pittoreske stijl; 

één van de vele vormen van 

landschapsstijlen die zich in de 

achttiende eeuw ontwikkelden, 

die gericht is op de geschilderde 

vorm van natuur.295 Bij de pittoreske landschapsstijl speelt theater een belangrijke rol.296 Voor de Efteling 

geldt dat het landschap gezien kan worden totaalstructuur waarin alle middelen, waaronder perspectief, 

routing, materiaal en beplanting, zijn ingezet om de individuele ‘scènes’, dat kunnen sprookjes zijn zoals in 

het Sprookjesbos, maar ook andere bebouwingselementen, tot een geheel te maken. De landschappelijke 

structuur met afwisselend open en dichte plekken en de kronkelende paden die deze scènes met elkaar 

verbinden belemmeren het zicht, waardoor het verrassingselement vergroot wordt.297 Deze enscenering 

van het park zorgde bij de bezoeker ook voor een verhoogd gevoel van dwalen in een natuurlijke omgeving. 

Hoewel deze kenmerken uit de pittoreske landschapsstijl te herkennen zijn in de oorspronkelijke aanleg van 

het landschap van de Efteling, is er geen bewijs dat deze stijlelementen bewust aan het ontwerp 

toegevoegd zijn. Waarschijnlijk was er sprake van beïnvloeding door de tijdgeest. 

 

  

                                                           
292 Vanden Diepstraten 2002, p. 27. 
293 Vanden Diepstraten 2002, p. 27. 
294 Riley en Young 2002. 
295 Rogers 2001, p. 460. 
296 Hunt 2002, p. 25. 
297 Rogers 2001, pp. 460, 466. 
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Verhouding ruimtelijke vormgeving tot communicatie 
In woord en beeld maakte de Efteling geen onderscheid tussen inheemse, aangeplante en kunstmatige  

vormen van natuur. Ook in de ruimtelijke vormgeving van het landschap bestonden halfnatuurlijke, 

cultuurlijke en artificiële natuurvormen naast elkaar. De “bosrijke omgeving” met “ongerept natuurschoon” 

die werd aangeprezen op het promotiemateriaal uit de jaren vijftig, bestond in werkelijkheid uit restanten 

productiebos die halverwege de negentiende eeuw waren aangelegd voor de hout- en leerindustrie. Van 

ongerepte of wilde natuur was in Nederland halverwege de twintigste eeuw al nauwelijks meer sprake, 

want vrijwel het gehele landschap was in meer of mindere mate beïnvloed door menselijke hand.298 Het 

idee van ‘wildernis’ werd tijdens de twintigste eeuw echter juist opnieuw waardevol.299 Dat de Efteling bij 

de aanleg van het Natuurpark gebruik maakte van het historische cultuurlandschap, met name de bossen, 

benadrukte ze dan ook sterk in de communicatie door deze elementen “inheems” te noemen. ‘Wild’ waren 

deze bossen, evenals alle andere landschappelijke elementen in het park, niet, maar door aan te sluiten op 

de begroeiing van het omringende landschap probeerde de Heidemij het ontwerp zo ‘natuurlijk’ mogelijk te 

maken. 

 

Conclusie 
Het landschap van de Efteling zoals dat erbij lag bij de opening van Natuurpark de Efteling in 1950 is als 

geheel ‘natuurlijk’ totaalontwerp bedacht door de Heidemij. Hoewel het landschap waarop de Efteling 

werd aangelegd al lang niet meer natuurlijk was, maakte de Efteling gebruik van bestaande elementen, met 

name productiebos, en benadrukte dit in de promotie van het park. Om aan te sluiten op het omringende 

landschap beplantte de Efteling haar park met streekeigen gewassen. De eerste trekpleisters in de Efteling 

waren primair gericht op ontspanning en vermaak in de natuur. Daarmee was de natuur de belangrijkste 

attractie in het park. Net als in de landschapsstijl liep er door deze natuurlijke omgeving een route die de 

afzonderlijke ‘scènes’ met elkaar verbond. Ondanks dat de Efteling met haar natuurpark ernaar streefde 

om aan te sluiten bij het historisch gegroeide landschap, was de aanleg ervan een cultuurlijke daad. 

Met de opening van het Sprookjesbos in 1952 introduceerde de Efteling het sprookjesthema, zoals 

dat vandaag de dag nog steeds centraal staat in het park, en verschenen de eerste kunstmatige vormen van 

natuur. Vanaf de officiële opening van de Efteling gebruikt ze levende en kunstmatige soorten natuur door 

elkaar heen in haar communicatie en de ruimtelijke vormgeving van het park. Een driedeling tussen 

parkgroen, themagroen en attractiegroen, zoals die aan het begin van de eenentwintigste eeuw gemaakt 

werd in de natuur- en landschapsvisie, was bij de aanleg van Natuurpark de Efteling in 1950 nog niet zo 

sterk aanwezig. Het grootste deel van het park kende een ‘natuurlijke’ beplanting, wat de sfeer van het 

park bepaalde. Verdeeld over het park kwamen enkele bijzondere landschappelijke elementen, zoals 

heuvels en waterpartijen, die benadrukt werden door bomenlanen en groenperken. Op de kleinste schaal 

kwam er beplanting rondom attracties, die het meest artificieel was.  

 

 

                                                           
298 Londo 1994, p. 16. 
299 Voor Nederland zie bijvoorbeeld: H.J. van der Windt, En dan: wat is natuur nog in dit land? : natuurbescherming in 
Nederland 1880-1990 (dissertatie), Amsterdam 1995.  
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Hoofdstuk 6. ca. 1955 – ca. 1974 
Halverwege de jaren vijftig was het landschappelijke raamwerk van het park grotendeels gevestigd: beide 

vijverpartijen waren uitgegraven, de padenstructuur met hoofd- en zijpaden aangelegd en beplanting 

aangebracht. Door conservatieve houding tegenover bestaande bomen en het uitzetten van een 

vijfjarenplan voor de beplanting, kon het landschap zich zonder grote ingrepen ontwikkelen. Volgens de 

media was een natuurrijk park alleen echter niet genoeg: “Als de Efteling in de komende jaren duizenden 

naar Kaatsheuvel zou moeten trekken, dan waren de aantrekkelijkheden van een bospark met vijvers en 

licht glooiende gazons niet voldoende,” schreef Het Parool.300 In 1956, het jaar waarin Peter Reijnders zijn 

film DE EFTELING - IN ‘T HART VAN BRABANT maakte, werd de eerste attractie buiten het Sprookjesbos geopend: 

de Stoomcarrousel. Eerdere trekpleisters, zoals de Kano- en Roeivijver en het Sprookjesbos, waren 

nadrukkelijk gericht op recreatie in de natuur, maar de Stoomcarrousel was de eerste attractie die niks met 

natuur te maken had. In de loop van de jaren werd het door de Heidemij ontworpen landschappelijk 

raamwerk ingevuld met attracties, horecagelegenheden, bloemperken en andere groen- en 

bebouwingselementen. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
300 Anon., ‘Uit de oude SCHOEN groeide een sprookjesbos’, Het Parool, 4 juli 1959. 

Beplanting langs het verbindingskanaal tussen de Siervijver en Roeivijver acht jaar na de aanplant door de 
Heidemij met het Café-restaurant op de achtergrond, juni 1958, bron: NA, toegangsnr. 2.24.06.02, bestandnr. 

163-0764. 



 

Welke plannen waren er
Aan het einde van de jaren vijftig was de invloed van burgermeester Van der Heijden nog steeds merkbaar. 

Bij de aanpassing van het sprookje Roodkapje in het Sprookjesbos speelde het behoud van bomen 

bijvoorbeeld een belangrijke rol; een

gekapt.301 In 1955 kocht Van der Heijden ruim 78 hectaren bos

wandelbos en in 1960 Efteling bungalowpark Het Kraanven aangelegd werden.

Tegen het einde van de jaren zestig ontstonden bij het bestuur de

aantrekkelijker te maken voor jeugd tussen de twaalf en zestien jaar door de aanleg van een zogenaamd ‘A

veld’ waarop een speeltuin met attracties moest komen.

ondanks de goedkeuring van Van der Heijden, die destijds nog steeds voorzitter was van Stichting 

Natuurpark de Efteling, kwam er door bezwaar van directeur Ab Diender 

In plaats daarvan kocht het bestuur in 1968 een achtbaan, die pas in 

de naam ‘Python’.304 Overkoepelende plannen voor aanpassingen aan het landschappelijke raamwerk 

waren er gedurende de jaren zestig en zeventig echter niet.

en werd in de loop van de tijd verder ingevuld met nieuwe attracties.
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
301 Werkbespreking op 13 november 1959 in: Hover 2013, p. 126.
302 Vanden Diepstraten 2002, pp. 35, 36, 45.
303 Vanden Diepstraten 2002, p. 79. 
304 Vanden Diepstraten 2002, p. 114. 

Uitsneden topografische kaart regio Loon op Zand, 
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Welke plannen waren er 
e jaren vijftig was de invloed van burgermeester Van der Heijden nog steeds merkbaar. 

Bij de aanpassing van het sprookje Roodkapje in het Sprookjesbos speelde het behoud van bomen 

een grote boom tegenover de attractie mocht namelijk niet worden 

In 1955 kocht Van der Heijden ruim 78 hectaren bos- en landbouwgronden, waarop een 

wandelbos en in 1960 Efteling bungalowpark Het Kraanven aangelegd werden.302  

Tegen het einde van de jaren zestig ontstonden bij het bestuur de eerste plannen om het park 

aantrekkelijker te maken voor jeugd tussen de twaalf en zestien jaar door de aanleg van een zogenaamd ‘A

veld’ waarop een speeltuin met attracties moest komen.303 Verschillende plannen kwamen op tafel, maar, 

van Van der Heijden, die destijds nog steeds voorzitter was van Stichting 

door bezwaar van directeur Ab Diender op dat moment niks van terecht. 

In plaats daarvan kocht het bestuur in 1968 een achtbaan, die pas in 1981 in het park werd geplaatst 

Overkoepelende plannen voor aanpassingen aan het landschappelijke raamwerk 

waren er gedurende de jaren zestig en zeventig echter niet. De opzet van de Heidemij voldeed nog steeds 

verder ingevuld met nieuwe attracties. 

  

Werkbespreking op 13 november 1959 in: Hover 2013, p. 126. 
, pp. 35, 36, 45. 

Uitsneden topografische kaart regio Loon op Zand, 1958 en 1969, bron: TOPOTIJDREIS

e jaren vijftig was de invloed van burgermeester Van der Heijden nog steeds merkbaar. 

Bij de aanpassing van het sprookje Roodkapje in het Sprookjesbos speelde het behoud van bomen 

t namelijk niet worden 

landbouwgronden, waarop een 

eerste plannen om het park 

aantrekkelijker te maken voor jeugd tussen de twaalf en zestien jaar door de aanleg van een zogenaamd ‘A-

Verschillende plannen kwamen op tafel, maar, 

van Van der Heijden, die destijds nog steeds voorzitter was van Stichting 

op dat moment niks van terecht. 

t park werd geplaatst onder 

Overkoepelende plannen voor aanpassingen aan het landschappelijke raamwerk 

De opzet van de Heidemij voldeed nog steeds 

 
OPOTIJDREIS. 



 

Captures (0:57 en 1:46) uit DE EFTELING 

het Wandelpark, rechts: pad langs

Landschappelijke elementen
Flora 
In de loop van de jaren vijftig raakte het park, beplant

zoals te zien is op onderstaande documentatiefoto’s door de Heidemij en films door Reijnders en 

bezoekers. Langs de Kano- en Roeivijver was er vooral lage beplanting en in de buurt van de Siervijver 

stonden ook meer opgaande soorten heesters en bomen.

Piet Schapendonk nam in 1955 als medewerker plantsoenendienst de taken van

Smeets over.306 Als eerste opdracht kreeg hij om 

openen, te verrijken met wat groen.

te krijgen,” vertelde hij.308 Volgens Schapendonk waren er aan het einde van de jaren zestig nog steeds 

nauwelijks bloemen in de Efteling, wat hij 

op landschappelijk gebied maar weinig plantenkennis had

Sprookjesbos, met name in de Siertuin en op het Herautenplein, en volgens beschrijvingen

Venmans uit 1962 langs de waterpartijen, maar de 

planten.310 
 

 

                                                           
305 Zie onderstaande documentatiefoto’s door de Heidemij, juni 1958, bron: Beeldbank Nationaal Archief.
306 Vanden Diepstraten 2002, p. 59. 
307 Vanden Diepstraten 2002, p. 59. 
308 Vanden Diepstraten 2002, p. 59. 
309 Vanden Diepstraten 2002, p. 59. 
310 Venmans 1962, p. 115. 
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FTELING – IN ’T HART VAN BRABANT (1956), links: heuvels langs de S
Wandelpark, rechts: pad langs het verbindingskanaal tussen de vijvers.

Landschappelijke elementen 

loop van de jaren vijftig raakte het park, beplant volgens een vijfjarenplan, steeds dichter begroeid, 

documentatiefoto’s door de Heidemij en films door Reijnders en 

en Roeivijver was er vooral lage beplanting en in de buurt van de Siervijver 

meer opgaande soorten heesters en bomen.305 

Piet Schapendonk nam in 1955 als medewerker plantsoenendienst de taken van

Als eerste opdracht kreeg hij om de attractie De Indische Waterlelies, die in 

groen.307 “Ik had [...]precies één maand de tijd om wat groen tussen de rotsen 

Volgens Schapendonk waren er aan het einde van de jaren zestig nog steeds 

Efteling, wat hij weet aan bosbouwer Dekker, die de Efteling destijds beheerde 

maar weinig plantenkennis had.309 Er waren enkele bloembedden in het 

Sprookjesbos, met name in de Siertuin en op het Herautenplein, en volgens beschrijvingen

langs de waterpartijen, maar de zwart-wit foto’s van de Heidemij 

  

Zie onderstaande documentatiefoto’s door de Heidemij, juni 1958, bron: Beeldbank Nationaal Archief.

, links: heuvels langs de Siervijver gezien vanuit 
verbindingskanaal tussen de vijvers. 

volgens een vijfjarenplan, steeds dichter begroeid, 

documentatiefoto’s door de Heidemij en films door Reijnders en 

en Roeivijver was er vooral lage beplanting en in de buurt van de Siervijver 

Piet Schapendonk nam in 1955 als medewerker plantsoenendienst de taken van tuinarchitect Lou 

de attractie De Indische Waterlelies, die in 1966 zou 

precies één maand de tijd om wat groen tussen de rotsen 

Volgens Schapendonk waren er aan het einde van de jaren zestig nog steeds 

Dekker, die de Efteling destijds beheerde 

nkele bloembedden in het 

Sprookjesbos, met name in de Siertuin en op het Herautenplein, en volgens beschrijvingen van Bob 

foto’s van de Heidemij tonen voornamelijk 

 

Zie onderstaande documentatiefoto’s door de Heidemij, juni 1958, bron: Beeldbank Nationaal Archief. 



 

 

 
 

 

 
  

De conservatieve houding tegenover bomen, met name 

de bestaande en nieuw geplante bomen

het productiebos afnam en et natuurlijk gegroeid 

solitaire bomen, soms midden op paden, die bij de aanleg behouden moesten worden. 

bestonden volgens Venmans uit  Larixen

dennesoorten.311 Op verschillende plekken in het bos stonden 

Doordat de bebossing nog niet zo dichtbegroeid was, was er sprake van een rijke ondergroei. 

                                                           
311 Venmans 1962, p. 43. 
312 Venmans 1962, p. 43. 

Beplanting langs het verbindingskanaal acht jaar na 
aanplant Heidemij, juni 1958, bron: 

2.24.06.02, bestandnr. 163

Beplanting langs het verbindingskanaal, juni 1958, bron: 
NA, toegangsnr. 2.24.06.02, bestandn
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De conservatieve houding tegenover bomen, met name van Van der Heijden, had als voordeel dat 

bestaande en nieuw geplante bomen ongehinderd konden groeien, waardoor het rigide karakter van 

natuurlijk gegroeid leek. Op verschillende plekken in het park stonden 

solitaire bomen, soms midden op paden, die bij de aanleg behouden moesten worden. 

Larixen, Thuja’s, Tsuga’s (Hemlockspar) en andere sparre

plekken in het bos stonden bosheesters, zoals de 

niet zo dichtbegroeid was, was er sprake van een rijke ondergroei. 

Beplanting langs het verbindingskanaal, 
NA, toegangsnr. 2.24.06.02, bestandnr.

Pad over de heuvel in het 
bron: NA, toegangsnr. 2.24.06.02, bestandn

8215.

Beplanting langs het verbindingskanaal acht jaar na 
, bron: NA, toegangsnr. 

163-0768. 

verbindingskanaal, juni 1958, bron: 
dnr. 163-0770. 

 

 

Van der Heijden, had als voordeel dat 

ongehinderd konden groeien, waardoor het rigide karakter van 

Op verschillende plekken in het park stonden 

solitaire bomen, soms midden op paden, die bij de aanleg behouden moesten worden. De naaldbossen 

dere sparre- en 

bosheesters, zoals de Krent en de Prunus.312 

niet zo dichtbegroeid was, was er sprake van een rijke ondergroei.  

lanting langs het verbindingskanaal, juni 1958, bron: 
A, toegangsnr. 2.24.06.02, bestandnr. 163-0776. 

het Wandelpark, juni 1958, 
2.24.06.02, bestandnr. 250-
8215. 



 

Captures (2:12 en 2:27) uit EFTELING 1967
Sprookjesbos langs de poort van het Herautenplein (links) en in de richting van het sprookje

Capture (2:24) uit DE EFTELING – IN ’T HART VAN 

(1968).  

 

 

 Open plek in het Sprookjesbos bij het sprookje van de Zes Dienaren, augustus 
1957

94 

1967 (1967), Kees Aries (camera), enkele solitaire bomen op en langs paden in het 
Sprookjesbos langs de poort van het Herautenplein (links) en in de richting van het sprookje

T HART VAN BRABANT Capture (16:28) uit DE EFTELING 

(1968)

 

  

Open plek in het Sprookjesbos bij het sprookje van de Zes Dienaren, augustus 
1957, bron: NA, toegangsnr. SFA006007227. 

Kees Aries (camera), enkele solitaire bomen op en langs paden in het 
Sprookjesbos langs de poort van het Herautenplein (links) en in de richting van het sprookje Roodkapje (rechts). 

FTELING – IN ’T HART VAN BRABANT 

(1968). 

 

 
Open plek in het Sprookjesbos bij het sprookje van de Zes Dienaren, augustus 
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Luchtfoto met de Kano- en Roeivijver (voorgrond), het zwembad (rechtsachter), de Siervijver 
(midden achter) en het Wandelpark (links), jaren vijftig, bron: Efteling Archief. 

 
 

 

 
Luchtfoto met het zwembad en de Kano- en Roeivijver op de voorgrond, de Siervijver op de achtergrond, links het 

Wandelpark, jaren vijftig, EFTELING BEELDBANK.  
 



 

Captures (20:54 en 20:59) uit DE E
Fakir die ‘tot leven 

De meest besproken bloemen

vliegende Fakir. Twee velden vol kunstmatige tulpen, één vol gele en één met rode, kwamen daar 

tevoorschijn bij het fluitspel van de Fakir. Bob Venmans en de media beschreven het schouwspel a

tulpen levend waren (“zie… plotseling h

gemaakt van hout, later vervangen door weerbestendig plastic, met een onderkant van kurk, waarmee ze 

konden drijven in een ondergronds waterb

verhoogd, waardoor de tulpen tot bloei leken te komen.
 

 

 

Fauna 
In de loop van de jaren zestig kwamen er 

steeds meer dieren in de Efteling. 

Volgens de beschrijvingen van Bob 

Venmans waren er allerlei vogelsoorten 

die de Efteling “tot hun domein 

[verklaarden]”: tamme vogels, 

bijvoorbeeld eenden, ganzen, witte en 

zwarte zwanen en zwarthalszwanen

maar ook wilde vogels, zoals 

waterhoentjes, rietganzen en wilde 

eenden.316 Daarnaast waren er hazen, 

konijnen, muizen, eekhoorns en egels

vinden.317   

                                                           
313 Venmans 1962, p. 115. 
314 Vanden Diepstraten 2002, p. 42.  
315 Vanden Diepstraten 2002, p. 42.  
316 Venmans 1962, pp. 42-43. 
317 Zo blijkt uit eerder getoonde foto’s van de Heidemij en beschrijvingen in: Venmans 1962, pp. 42
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EFTELING – IN ’T HART VAN BRABANT (1968), houten tulpen bij de Vliegende 
Fakir die ‘tot leven komen’ door middel van waterdruk 

De meest besproken bloemen in de Efteling kwamen in 1958 bij de aanleg van het sprookje De 

vliegende Fakir. Twee velden vol kunstmatige tulpen, één vol gele en één met rode, kwamen daar 

tevoorschijn bij het fluitspel van de Fakir. Bob Venmans en de media beschreven het schouwspel a

zie… plotseling heft zich een tulp uit de aarde”).313 In werkelijkheid waren de tulpen 

gemaakt van hout, later vervangen door weerbestendig plastic, met een onderkant van kurk, waarmee ze 

een ondergronds waterbassin..314 Tijdens het fluitspel van de Fakir werd het waterpeil 

verhoogd, waardoor de tulpen tot bloei leken te komen.315 

 

kwamen er 

Venmans waren er allerlei vogelsoorten 

ganzen, witte en 

zwarte zwanen en zwarthalszwanen,  

en wilde 

azen, 

egels te 

Zo blijkt uit eerder getoonde foto’s van de Heidemij en beschrijvingen in: Venmans 1962, pp. 42

Efteling directeur Joop Salet met twee pony’s, foto gemaakt door 
Jan van Eyk, 13 maart 1956, bron: N

SFA003003008. 

houten tulpen bij de Vliegende 

in de Efteling kwamen in 1958 bij de aanleg van het sprookje De 

vliegende Fakir. Twee velden vol kunstmatige tulpen, één vol gele en één met rode, kwamen daar 

tevoorschijn bij het fluitspel van de Fakir. Bob Venmans en de media beschreven het schouwspel alsof de 

In werkelijkheid waren de tulpen 

gemaakt van hout, later vervangen door weerbestendig plastic, met een onderkant van kurk, waarmee ze 

Tijdens het fluitspel van de Fakir werd het waterpeil 

 

 
 

 

Zo blijkt uit eerder getoonde foto’s van de Heidemij en beschrijvingen in: Venmans 1962, pp. 42-43. 

Efteling directeur Joop Salet met twee pony’s, foto gemaakt door 
Jan van Eyk, 13 maart 1956, bron: NA, toegangsnr. 
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Verbindingskanaal tussen de Siervijver en Roeivijver, 
juni 1958, bron: Nationaal Archief, toegangsnummer 

2.24.06.02, bestandnummer 163-0769. 

Eiland in Siervijver, juni 1958, bron: Nationaal 
Archief, toegangsnummer 2.24.06.02, 

bestandnummer 163-0771. 

Foto eend met kroost, juni 1958, bron: NA, 
toegangsnr. 2.24.06.02, bestandnr. 165-0129. 

 Ook introduceerde de Efteling zelf dieren in 

het park, met volgens jubileumboek Kroniek van een 

Sprookje (2002) het jaar 1964 als hoogtepunt. Dat 

had waarschijnlijk te maken met de persoonlijke 

voorkeuren van directeuren Joop Salet en later Ab 

Diender, die beiden paardenliefhebbers waren.318 In 

de ponymanege, die van 1955 tot 1968 onderdeel 

was van de speeltuin, kwamen twee Argentijnse 

dwergpony’s.319 Bij de Ponymolen in de speeltuin 

werden pony’s onderdeel van attracties gemaakt.320 

Goudvoorns en karpers (volgens beschrijvingen van 

bezoekers in krant Het Parool zo groot als biggen) zwommen in de Kano- en Roeivijver en konden bij wijze 

van attractie gevoerd worden door bezoekers.321 In de Veulenweide, aangelegd in 1964, stonden veulens, 

herten, ezels, schapen, bokken en geiten, maar ook pauwen, konijnen en hoenders.322 Levende dieren 

werden in de Efteling dus gebruikt als attractie: paardrijden, een ritje in de ponymolen, vissen en vogels 

voeren en dieren kijken in de Veulenweide behoorden tot de mogelijkheden tot vermaak van de bezoekers. 

Naast levende dieren kwamen er in de loop van de jaren zestig ook enkele attracties waarin dieren werden 

nagemaakt, bijvoorbeeld de Dansende Dolfijn en Ezeltje-strek-je in het Sprookjesbos.323  

 

Waterpartijen  
Aan beide waterpartijen veranderde er in de jaren zestig en zeventig qua vorm en functie nauwelijks iets. 

Beide dienden nog steeds als attractie en recreatie: de Siervijver om vissen te voeren en de Kano- en 

Roeivijver voor watersport.  
 

   
 

 

                                                           
318 Vanden Diepstraten 2002, p. 50;  Interview met Jan Verhoeven (1995) zoals geciteerd door: EFTEPEDIA, ‘Ab Diender’, 
<https://www.eftepedia.nl/lemma/Ab_Diender> [10-10-2019]. 
319 Vanden Diepstraten 2002, p. 67. 
320 Vanden Diepstraten 2002, p. 67. 
321 Venmans 1962, p. 43; Anon., ‘Uit de oude SCHOEN groeide een sprookjesbos’, Het Parool, 4 juli 1959. 
322 Vanden Diepstraten 2002, p. 67. 
323 Vanden Diepstraten 2002, p. 67. 



 

Roeivijver met enkele zwanen, de parkgrens op
achtergrond, augustus 1961, bron: 

2.24.06.02, bestandnr. 163

Capture (0:50) uit DE EFTELING – IN ’T HART VAN 

jaren zestig), reliëf landschap en Café
achtergrond. 

 

 

Reliëf 
Ook aan het reliëf van het landschap veranderde er weinig. De beplanting op de 

verdichtte in de loop van de jaren zestig

zichtbaar op de propagandafilm DE E

afbeelding links onder) en op de documentatiefoto’s van de Heidemij (rechtsonder)
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Roeivijver met enkele zwanen, de parkgrens op de 
, bron: NA, toegangsnr. 

163-0993. 

Eiland in Siervijver, juni 1958, bron: N
2.24.06.02, bestandn

Roeiboot in de Roeivijver, jaren zeventig, bron: 
BEELDBANK 

T HART VAN BRABANT  (begin 
en Café-Restaurant op de 

 

Ook aan het reliëf van het landschap veranderde er weinig. De beplanting op de aangelegde zandheuvels 

in de loop van de jaren zestig. De hoogteverschillen van het landschap in de Efteling zijn goed 

EFTELING – IN ’T HART VAN BRABANT van Peter Reijnders uit 1956

en op de documentatiefoto’s van de Heidemij (rechtsonder).

  
Eiland in Siervijver, juni 1958, bron: NA, toegangsnr. 

2.24.06.02, bestandnr. 163-0774 . 

Roeiboot in de Roeivijver, jaren zeventig, bron: 
EELDBANK EFTELING. 

aangelegde zandheuvels 

. De hoogteverschillen van het landschap in de Efteling zijn goed 

van Peter Reijnders uit 1956 (zie 

. 
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Uitsnede luchtfoto met stenen brug over de weg naar 
het zwembad, 1953, bron: Efteling Archief. 

Stenen brug over verhard pad, juni 1958, bron: NA, 
toegangsnr. 2.24.06.02, bestandnr. 163-0772 . 

 

Padenstructuur 
De toenemende promotie van de Efteling en de opening van bungalowpark Het Kraanven in 1960, het 

eerste vakantiepark van de Efteling dat ten zuidenwesten van het attractiepark lag op bos- en 

landbouwgronden die Van der Heijden in 1956 had aangekocht,  zorgden ervoor dat een nieuwe stroom 

toeristen werd aangetrokken naar de Efteling.324 Om deze toename op te vangen, moest de infrastructuur 

van het park aangepast worden. Zo verplaatste de hoofdingang in 1967 van de noordwest kant (ingang 

‘Parklaan’) naar de noordoostzijde (ingang ‘Noord’) vanwege meer ruimte en parkeergelegenheid.325 

De Parklaan (rechte weg ten oosten van de Efteling) en parkentree werden verbreed en verfraaid met 

bloemen.326 In het park werden extra wegen verhard, zoals de paden rondom het zwembad. De paden in 

het Wandelpark bleven onverhard, en “slingeren zich”, volgens de beschrijvingen van Venmans, “rond de 

heuvels of kruipen er tegenop”.327 

 Vanaf 1969 kwam er een spoorweg in de Efteling, die in een lus rond het park liep.328 Over de 

spoorweg reed een stoomlocomotief, waarin bezoekers zich bij wijze van attractie door het park konden 

laten vervoeren. 
 

   

  

                                                           
324 Vanden Diepstraten 2002, pp. 35, 36. 
325 EFTEPEDIA, ‘Ingang Parklaan’, <https://www.eftepedia.nl/lemma/Ingang_Parklaan> [10-10-2019]. 
326 Venmans 1962, p. 17. 
327 Venmans 1962, p. 42. 
328 Vanden Diepstraten 2002, p. 50. 
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Verhard pad langs de Siervijver met het Café-
Restaurant op de achtergrond, juni 1958. Bron: 

NA, toegangsnr. 2.24.06.02, bestandnr. 163-0762. 

Verhard pad langs de Siervijver gezien vanaf het 
Café-Restaurant, juni 1958. Bron: NA, toegangsnr. 

2.24.06.02, bestandnr. 163-0765. 

Uitsnede foto Heidemij, kronkelend pad langs de Siervijver, juni 1958, bron: NA, toegangsnr. 2.24.06.02, 
bestandnr. 163-0766. 
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Van der Heijden en Prinses Irene wandelend 
door de Siertuin, koninklijk bezoek aan Noord-

Brabant, 27 mei 1961, bron: NA, toegangsnr 
2.24.01.05, bestandnr. 912-5405. 

Bezoekers op een onverhard pad in het Wandelpark met het Café-
Restaurant op de achtergrond, augustus 1961, bron: NA, 

toegangsnr. 2.24.06.02, bestandnr. 163-0990. 

 

 
 

Verhouding tussen bebouwing en natuur 
De eerste trekpleisters van de Efteling waren met name gericht op recreatie en sport in de natuur. Om 

bezoekers aan te trekken kocht het bestuur van de Efteling in 1956 een Stoomcarrousel aan, die de eerste 

attractie was die in wezen niets met natuur te maken had.329 Met de plannen voor de aanleg van het 

zogenaamde ‘A-veld’ leek er een verschuiving in aandacht te ontstaan naar attracties die niet aan de natuur 

waren gerelateerd, maar van de ideeën kwam destijds niets terecht.330 De eerstvolgende attracties kwamen 

pas in 1969 en 1971, namelijk de Stoomtrein die rond het park reed en de miniatuurwereld ‘Diorama’ 

ontworpen door Pieck.331 Aan het landschappelijk raamwerk vonden geen grootschalige veranderingen 

plaats in de jaren zeventig en tachtig. De verhouding tussen bebouwing en natuur veranderde daarom 

nauwelijks.  
  

                                                           
329 Venmans 1962, p. 8. 
330 Vanden Diepstraten 2002, p. 79. 
331 Vanden Diepstraten 2002, pp. 50, 80. 
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Sportvelden (voetbal), juni 1958, bron: Nationaal 
Archief, toegangsnummer 2.24.06.02, 

bestandnummer 163-0757. 

Zwembad met duikplank, juni 1958, bron: Nationaal 
Archief, toegangsnummer 2.24.06.02, 

bestandnummer 163-0759. 

   

 
 

 

Verhouding ruimtelijke vormgeving tot communicatie 
Tot halverwege de jaren zeventig profileerde de Efteling zich expliciet als natuurpark. In de eerste jaren na 

de oprichting was het promotiemateriaal met name gericht op de ligging van het park in een natuurrijke 

omgeving, dus op het omringende landschap, maar tegen het begin van de jaren zestig kreeg vooral de 

beplanting binnen de grenzen van het park de aandacht. Aan de landschappelijke inrichting veranderde er 

in deze periode echter weinig, want het landschappelijk raamwerk was door de Heidemij zo aangelegd dat 

deze zich zonder al te veel onderhoud kon ontwikkelen. Op sommige plekken in het park werden door Lou 

Smeets en later Piet Schapendonk enkele bloemperken toegevoegd, maar deze waren er ook al bij de 

opening van het Sprookjesbos. De verschuiving van aandacht naar de ‘natuur’ in het park vond dus met 

name plaats in de communicatie.  

De toenemende aandacht voor dieren in de communicatie van de Efteling in de jaren zestig 

correspondeerde met de werkelijkheid. In de jaren zestig kwamen er daadwerkelijk veel dieren in de 

Efteling: tamme en wilde dieren die het landschap van de Efteling spontaan bewoonden, maar ook dieren 

die bij wijze van attractie in het park werden geïntroduceerd en artificiële dieren op fonteinen, attracties en 

andere bouwwerken.  

In de promotie van de Efteling, met name door Venmans en Reijnders, werden verschillende 

vormen van natuur door elkaar heen gebruikt. Reijnders liet bijvoorbeeld in zijn films over de Efteling als 

‘natuurpark’ zowel levende bloemen als kunstmatige tulpen zien. Het beeld dat hij schepte van het park in 

zijn films kwam overeen met de werkelijkheid, want in Natuurpark de Efteling werden levende en artificiële 

natuur door elkaar heen gebruikt. 
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Conclusie 
In de loop van de jaren zestig verschoof de focus in de promotie van de Efteling van het omringende 

landschap naar de beplanting binnen het park. Aan de landschappelijke inrichting veranderde er in de jaren 

zestig en zeventig echter weinig. Het padenpatroon, het reliëf en de waterpartijen veranderden nauwelijks 

van vorm. Doordat de beplanting was uitgezet volgens een vijfjarenplan kond deze met relatief weinig 

onderhoud vrijuit groeien en een ‘natuurlijk’ karakter ontwikkelen. Ook de verhouding tussen natuur en 

bebouwing bleef ongeveer gelijk. De Stoomcarrousel, geplaatst in 1956, was de eerste attractie in de 

Efteling die in wezen niks met natuur te maken had. De eerstvolgende attracties, namelijk de Stoomtrein en 

het Diorama, kwam pas in 1969 en 1971. 

Met de start van het dienstverband van tuinarchitect Lou Smeets in 1954 en zijn opvolger Piet 

Schapendonk, specialist op het gebied van groenvoorziening en weg- en waterbouw, in 1966, kwam er 

meer deskundigheid op het gebied van landschapsarchitectuur. Smeets en later Schapendonk kregen de 

opdracht om het park aan te kleden met bloemperken en ‘groen’, maar aan het landschappelijk raamwerk 

deden ze geen grote wijzigingen. Uit de bestudeerde bronnen lijkt de invloed van deze twee specialisten 

zich te beperken tot beplanting op kleine schaal. 

Naast de aandacht voor beplanting in het park lag er in de promotie uit de jaren zestig ook sterke 

nadruk op de aanwezige dieren in de Efteling. Het aantal dieren, zowel geïntroduceerde als ‘spontane’,  

nam in werkelijkheid snel toe in de jaren zestig. Dat had te maken met persoonlijke voorkeuren van 

directeuren Joop Salet en Ab Diender, die beide paardenliefhebbers waren. De verschuiving van aandacht 

in de promotie op het gebied van fauna kwam dus overeen met de werkelijke situatie. 

 

  



 

Hoofdstuk 
In tegenstelling tot veel andere (met name Amerikaanse)

binnen een landschappelijke setting in plaats van in één keer gebouwd aan de han

ontwerp.332 Na het ontwerp voor een

Heidemij was er tot in de jaren zeventig geen overkoepelend plan meer 

zeventig werd het landschappelijk raamwerk van de Efteling steeds verder ingevuld met 

horecagebouwen en aangekleed met 

attracties, met het oog op een nieuw

dezelfde fase.333 Groeien binnen het bestaande landschappelijk raamwerk was voor de Efteling echter niet 

genoeg: de directie wilde uitbreiden buiten de parkgrenzen.

voor de Efteling ontstonden halverwege de jaren zeventig, maar kwamen pas een decennium later tot 

uitvoering. Vanaf 1999 ging de Efteling haar openingstijden verru

Efteling’ rondom de kerstvakantie, met als gevolg dat de beplanting 

bestand moest zijn.  
 

                                                           
332 Caspers 2012, p. 190. 
333 Zie hoofdstuk 3.2 ‘Promotiemateriaal’ in deel 1 van deze scriptie.
334 Verslag ‘Waarom het Natuurpark ‘De Efteling’ moet uitbreiden’, Kaat
1110, inventarisnr. 1860.  

Uitsneden topografische kaart regio Loon op Zand,
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Hoofdstuk 7. ca. 1974 – 2009
(met name Amerikaanse) attractieparken is de Efteling organisch gegroeid 

nnen een landschappelijke setting in plaats van in één keer gebouwd aan de hand van een overkoepelend 

ontwerp voor een landschappelijk raamwerk voor Natuurpark de Efteling door de 

er tot in de jaren zeventig geen overkoepelend plan meer nodig. Vanaf het einde van de jaren 

zeventig werd het landschappelijk raamwerk van de Efteling steeds verder ingevuld met 

aangekleed met beplanting. De Efteling bouwde in een hoog tempo steeds meer 

attracties, met het oog op een nieuw en jonger, publiek, zo blijkt uit de communicatie in woord en beeld 

Groeien binnen het bestaande landschappelijk raamwerk was voor de Efteling echter niet 

wilde uitbreiden buiten de parkgrenzen.334 De eerste grootschalige uitbreidingsplannen 

voor de Efteling ontstonden halverwege de jaren zeventig, maar kwamen pas een decennium later tot 

uitvoering. Vanaf 1999 ging de Efteling haar openingstijden verruimen door het organiseren van de ‘Winter 

Efteling’ rondom de kerstvakantie, met als gevolg dat de beplanting vanaf toentegen vier seizoenen 

  

  

Zie hoofdstuk 3.2 ‘Promotiemateriaal’ in deel 1 van deze scriptie. 
Verslag ‘Waarom het Natuurpark ‘De Efteling’ moet uitbreiden’, Kaatsheuvel, 19 mei 1976, p. 3, R

Uitsneden topografische kaart regio Loon op Zand, 1981, 1988, 1998 en 2009, bron: 

2009 
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sheuvel, 19 mei 1976, p. 3, RAT, toegangsnr. 

, bron: TOPOTIJDREIS. 
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Welke plannen waren er 
Op 18 juni 1974 vond een bestuursvergadering plaats waarbij het bestuur van Stichting Natuurpark ‘De 

Efteling’ en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand de 

uitbreidingsplannen voor natuurpark ‘De Efteling’ bespraken.335 Het idee was om uit te breiden in zuidelijke 

richting, waardoor Natuurpark de Efteling en Bungalowpark ‘Het Kraanven’ met elkaar zouden worden 

verbonden.336 De Efteling wilde haar sprookjesachtige karakter in combinatie met haar “bosrijke en 

afwisselende natuur” behouden en het gebied ten zuiden van de Efteling, dat grotendeels bestond uit een 

productiebos met naaldbomen, maakte het mogelijk aan deze voorwaarden te voldoen.337 

Het plan dat de voorkeur had van het bestuur was een ontwikkelingsstudie (zie pagina 106) door 

architect Ludovicus Antonius Heijdelberger van de Heidemij, die in 1948 en 1949 ook verantwoordelijk was 

geweest voor het oorspronkelijke landschapsplan voor Natuurpark ‘De Efteling’.338 Heijdelbergers studie 

was gebaseerd op een ‘leefwereld-idee’, wat inhield dat de Efteling een complete leefwereld zou 

representeren waarin allerlei soorten ontspanning mogelijk waren (zwemmen, vissen, ontspanningsruimte 

met bistro, overnachten in stacaravans).339 Het bestemmingsplan, dat ‘Buitengebied’ werd genoemd, had 

als doel om “de belangstelling van het publiek te kunnen blijven behouden” en moest volgens de stichting 

over een periode van ongeveer tien jaar worden gerealiseerd.340  

In plaats van door de vloeiende vormen in het oorspronkelijke plan van de Heidemij, bijvoorbeeld 

van de waterpartijen en paden, kenmerkte het ontwerp voor het ‘Buitengebied’ zich door een meer 

geometrische verkaveling.341 Qua landschap moest er een ‘natuurlijke overgang’ komen tussen het 

bestaande park en het uitbreidingsgebied door verbindende wandelpaden, overbrugde waterverbindingen 

en het door laten lopen van de spoorbaan.342 In het nieuwe parkgedeelte moest er een natuurzwembad 

komen, een golfterrein en een extra verblijfslocatie, net als Het Kraanven, om meer buitenlanders aan te 

trekken.343 Om de overgebleven natuur te beschermen, moesten er “eenvoudige paden door de bossen” 

komen.344 

 

 

                                                           
335 Notulen bestuursvergadering 18 juni 1974, RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 1860. 
336 Verslag ‘Waarom het Natuurpark ‘De Efteling’ moet uitbreiden’, Kaatsheuvel, 19 mei 1976, p. 3, RAT, toegangsnr. 
1110, inventarisnr. 1860.  
337 Verslag ‘Waarom het natuurpark ‘de Efteling’ moet uitbreiden’, 19 mei 1976, Kaatsheuvel, RAT, toegansnummer 
1110, inventarisnummer 1860, p. 2. 
338 Verslag vergadering werkgroep ‘Efteling’ voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, 13 mei 1976, RAT, toegangsnr. 
1110, inventarisnr. 1860, p. 1. 
339 Verslag vergadering werkgroep ‘Efteling’ voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, 13 mei 1976, RAT, toegangsnr. 
1110, inventarisnr. 1860, p. 1. 
340 Verslag vergadering werkgroep ‘Efteling’ voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, 13 mei 1976, RAT, toegangsnr. 
1110, inventarisnr. 1860, pp. 1-2. 
341 L.A. Heijdelberger, ontwikkelingsstudie ‘De Efteling’, circa 1976, Arnhem, RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 
1860. 
342 Verslag vergadering werkgroep ‘Efteling’ voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, 13 mei 1976, RAT, toegangsnr. 
1110, inventarisnr. 1860, p. 3. 
343 Verslag vergadering werkgroep ‘Efteling’ voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, 13 mei 1976, RAT, toegangsnr. 
1110, inventarisnr. 1860, p. 3. 
344 Verslag vergadering werkgroep ‘Efteling’ voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, 13 mei 1976, RAT, toegangsnr. 
1110, inventarisnr. 1860, p. 3. 
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L.A. Heijdelberger, ontwikkelingsstudie ‘De Efteling’, circa 1976, Arnhem, RAT, toegangsnr. 1110, inventarisnr. 
1860. Het bestaande park is rood omlijnd (eigen toevoeging). 
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De meeste plannen uit de jaren zeventig werden afgekeurd, omdat ze niet in overeenstemming 

waren met het facet-streekplan voor natuurschoon en recreatie dat in 1970 was vastgesteld voor Noord-

Brabant.345 Regelmatig kreeg de Efteling ook tegenwerking van de Brabantse Milieufederatie, een stichting 

die in 1972 werd opgericht en om de natuur in Brabant te beschermen, die de groeiplannen van de Efteling 

als bedreiging van het natuurschoon zag. Op 25 augustus 1977 tekende de Milieufederatie bezwaar aan 

tegen de plannen van de Efteling voor het buitengebied.346 Twee jaar later nam de federatie serieuzere 

stappen tegen de Efteling door een procedure aan te spannen om de ontbossing van vijftien hectaren 

grondgebied voor de zuidelijke uitbreiding tegen te gaan.347 Dat had succes, want de plannen van de 

Efteling werden afgekeurd. 

In plaats van uit te breiden buiten te parkgrenzen richtte het bestuur zich op uitbreidingen binnen 

de grenzen van het park. In 1981 kwam directeur Ten Bruggencate met het plan ‘De Nieuwe Efteling’, ook 

wel ‘Vijfjarenplan’ genoemd, dat ideeën voor een serie grote attracties bevatte met als doel om een jeugdig 

publiek aan te spreken.348 In hoog tempo kwamen er meerdere beeldbepalende attracties in het park, 

waaronder de Python en Gondoletta in 1981, De Halve Maen in 1982, de Piraña in 1983 en Carnaval 

Festival in 1984.349  

Vanaf het einde van de jaren tachtig kwamen er opnieuw concrete plannen om buiten de 

parkgrenzen uit te breiden. In 1988 werd het eerste masterplan voor de Efteling, ontworpen door de 

landschapsarchitect Jos Jacobs van het Amsterdamse bureau Bakker en Bleeker, gepresenteerd.350 

Onderdeel van het uitbreidingsplan waren “appartementen, een bungalowterrein, een golfbaan, een 

uitgaanscentrum en een junglepark door een wandelboulevard met elkaar en met het Sprookjesbos 

verbonden.”351 Ook zou het attractiepark een nieuw entreegebied krijgen met een promenade. Het plan 

moest over een langere periode worden uitgevoerd en kreeg de naam ‘De Wereld van de Efteling’, waarin 

het “leefwereld-idee”, zoals dat door L.A. Heijdelberger was opgenomen in zijn ontwikkelingsstudie, 

doorklonk. Het Masterplan kwam nooit in zijn geheel ter uitvoering, omdat delen in tegenspraak waren met 

het structuurplan van de gemeente Loon op Zand, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Delen van het plan 

werden op termijn uitgevoerd, namelijk met de aanleg van het Efteling Hotel in 1992, het Golfpark in 1995 

en nieuwe verblijfsgebieden in 2009 en 2017, maar van het uitgaanscentrum en de ‘jungle’ kwamen 

bijvoorbeeld niets terecht.352  

                                                           
345 Verslag vergadering werkgroep ‘Efteling’ voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, 13 mei 1976, RAT, toegangsnr. 
1110, inventarisnr. 1860. 
346 Vanden Diepstraten 2002, p. 112. 
347 Vanden Diepstraten 2002, p. 112. 
348 Vanden Diepstraten 2002, p. 114. 
349 Vanden Diepstraten 2002, pp. 129, 131 en 133. 
350 Lörzing 1992, p. 91. 
351 Lörzing 1992, p. 91. 
352 Vanden Diepstraten 2002, p. 177; plattegrond van het jaar 2000. 
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Jos Jacobs (bureau Bakker en Bleeker), ontwerptekening ‘De Wereld van de Efteling’, 1988, Amsterdam, 
EFTEPEDIA. 

 

 
 

 

 

Uit het plan ‘De Wereld van de Efteling’ kwam de Vlindervisie voort: een vernieuwingsplan voor het 

entreegebied en het centrale parkgedeelte.353 De kern van dit plan was om de bezoekers via een brede 

promenade (het lichaam van de vlinder) naar een centraal plein te leiden, waar de bezoeker zijn weg kan 

bepalen naar één van de vier rijken (de vlindervleugels). Volgens de Efteling stamt de visie af van het ‘hub-

and-spoke’ model; een transport- en distributiesysteem gebaseerd op een wiskundige formule.354 Het 

systeem was nuttig om de bezoekers op een effectieve manier over het park te verdelen, maar had in 

wezen niets te maken met landschapsarchitectuur. Het ‘hub-and-spoke’ model wordt wel in verbinding 

gebracht met de parkindeling van andere themaparken, met name met Disney.355  

 

                                                           
353 Vanden Diepstraten 2002, p. 193. 
354 WEBSITE ENSIE, ‘Neologismen’, 2017, <https://www.ensie.nl/neologismen/hub-and-spoke-system> [28-08-2019]. 
355 Satanek 2012, z.p.. 
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Landschappelijke elementen 
Flora 
Om het park in te richten voor de nieuwe verwachte bezoekersstroom aan het einde van de jaren zeventig 

legde de Efteling bij wijze van decoratie op vele plaatsen in het park bloemperken aan, gevuld met 

kleurrijke soorten. Het opvallendste voorbeeld daarvan was de oever langs de attractie Gondoletta, waar 

2400 vierkante meter grond in de jaren tachtig en negentig was bedekt met een lappendeken van 

gekleurde bloemen, waaronder bollen in het voorjaar, en rond de zomer mexicaantjes, vlijtige liesjes, 

brugmansia en fuchsia.356 Volgens groenbeheerder Mario Dieltjes, die sinds 1992 in dienst is van de 

Efteling, werden de bloemen ter plekke, dus zonder een vooraf bepaald beplantingsplan, op basis van kleur 

ingedeeld door de tuiniers.357 Op andere locaties in het park werden lege plekken in de beplanting volgens 

Dieltjes in de jaren negentig vaak opgevuld met kleurrijke en snelbloeiende tijdelijke planten, die daardoor 

niet altijd in het totaalbeeld pasten.358 In tegenstelling tot de periode ervoor kozen de groenbeheerders van 

de Efteling voor plantsoorten die van oorsprong niet groeiden in het landschap, zoals tulpen in het 

Sprookjesbos. Daaruit blijkt dat vanaf de jaren zeventig de beplanting moest passen in het concept van de 

attracties. 
 

   
 

 

                                                           
356 Vanden Diepstraten 2002, p. 116. 
357 Gesprek met Mario Dieltjes op 1 augustus 2019, Kaatsheuvel. 
358 Gesprek met Mario Dieltjes op 1 augustus 2019, Kaatsheuvel; Roelofs 2018. 

Bloembedden langs de Oude Tuffer, jaren tachtig, 
bron: Van der Ende 2012, p. 43. 

 

Bloembedden bij Polkamarina, 1984, bron: BEELDBANK 

EFTELING. 



 

 

 

 

  

  

Bloembedden langs de Gondoletta, 1988, bron: 
BEELDBANK EFTELING. 

Tulpen langs de Gondoletta, 1981, bron: 
 

Bloembedden in de Siertuin (Sprookjesbos), 
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Bloembedden langs de Gondoletta, 1988, bron: 

Tulpen langs de Gondoletta, 1981, bron: BEELDBANK EFTELING. Luchtfoto van de Gondoletta, 
 

Bloembedden in de Siertuin (Sprookjesbos), 1983, bron: EFTEPEDIA.

Bloembedden langs de Gondoletta, eind jaren negentig, 

 

 

 

Luchtfoto van de Gondoletta, 1993, bron: EFTEPEDIA. 
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Bloembedden langs de Gondoletta, eind jaren negentig, 
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Rob C. Croes, vertrapt gras bij Gondoletta, 12 
augustus 1982, bron: NA, toegangsnr 2.24.01.06, 

bestandnr. 235-8750. 

Luchtfoto van de Python vlak na aanleg (zwembad en 
Kanovijver op achtergrond), 1981, bron: Efteling 

Archief. 

Het toenemend aantal attracties en bezoekers had een grote impact op het landschap. Voor de 

aanleg van attracties moesten bomen gekapt worden, zo is te zien op onderstaande luchtfoto van de 

Python vlak na de aanleg, hoewel waar mogelijk paden en bomen werden behouden.359 De toenemende 

bezoekersstroom legde druk op het padenpatroon en de omliggende beplanting, waardoor er kale plekken 

en olifantenpaden ontstonden in de gazons, bijvoorbeeld langs de Gondoletta.360 Door de groei kwam het 

Wandelpark, het oorspronkelijke hart van de Efteling, onder druk te staan. Het noordelijke deel ervan 

moest wijken voor de bouw van het Spookslot in 1978 en met de aanleg van het verdeelplein Efteling Brink 

in 2000 verdween het Wandelpark volledig.361 

De conservatieve omgang met bomen in de Efteling werd voor het eerst doorbroken door het 

Groenplan voor het Sprookjesbos uit 1998.362 Doordat het Sprookjesbos te dicht begroeid was geraakt, was 

er nauwelijks meer sprake van onderbegroeiing. Aan de hand van het Groenplan 1998 werd het bos 

uitgedund, waardoor meer zonlicht de lage planten kon bereiken.363  
 

    
 

 

Door de het Vijfjarenplan van Ten Bruggencate kwamen er in een hoog tempo nieuwe attracties in 

het park. Attracties waren er al, maar de belangrijkste verandering op het gebied van omgang met flora in 

de jaren tachtig was dat de omgeving rondom nieuwe attracties meegenomen werd in de thematisering 

ervan. Dat betekende dat ook beplanting bewust en expliciet werd ingezet om het narratief van de 

attracties te versterken. Op het plein voor de Fata Morgana, geïnspireerd op het sprookje van Duizend-en-

een-nacht, kwamen mozaïeken en tropische kuipplanten in bloembakken. Bij de Piraña bouwde de Efteling 

en Zuid-Amerikaans geïnspireerd landschap na met artificiële rotsen, heuvels en watervallen en elementen 

die refereren aan de cultuur van Inca’s.364  

De beplanting werd voor het eerst grootschalig aangepakt met het Groenontwikkelingsplan uit 

2003, afgeleid uit de Vlindervisie. Volgens het Groenplan leken de thematische rijken te veel op elkaar door 

een eenzelfde beplantingskeuze. Daarom werd het woord “themagroen” bedacht, wat bestond uit 

beplanting in een bepaald deelgebied (ook wel ‘Rijk’) met als doel om de bezoeker in de juiste stemming te 
                                                           
359 Luchtfoto van de Python, 1981, bron: Efteling Archief. 
360 Foto door Rob C. Croes, 12 augustus 1982,: NA, toegangsnr 2.24.01.06, bestandnr. 235-8750. 
361 Parkplattegronden uit 1977, 1981 en 2000, zie bijlage 1. 
362 Vanden Diepstraten 2002, p. 189. 
363 Vanden Diepstraten 2002, p. 189. 
364 Van der Ende 2012, p. 60. 
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brengen vanuit het idee dat vorm en kleur associaties en emoties opwekken.365 De beplanting in het 

Ruigrijk kreeg de kleuren blauw, groen en wit om een avontuurlijk thema en gevoel van overwinning en 

uitdaging te creëren.366 Anderrijk moest in rood, oranje en groen gekleurd zijn en een gevoel van warmte 

en rust uitstralen.367 Voor het Marenrijk koos de Efteling de thema’s romantiek en nostalgie, die met de 

kleuren bruinrood en grijsgroen een sober maar vertrouwd gevoel moesten stimuleren.368 Frisse kleuren, 

zoals geel en rood, kleuren het Reizenrijk, waar uitbundigheid, vrolijkheid en eenvoud centraal staan.369  

 

Fauna 
In de loop van de jaren tachtig verdwenen veel levende dieren, die bij wijze van attractie in de jaren zestig 

geïntroduceerd waren door de Efteling, uit het park: de Veulenweide maakte in 1985 plaats voor de 

attractie de Bobsleebaan, de ponymanege verdween in 1986 en de ponymolen, in de jaren tachtig al buiten 

dienst, werd verwijderd in 1989.370 In de nieuw gebouwde attracties kregen kunstmatige dieren wel een 

plaats,  bijvoorbeeld de grote vogelkop boven de ingang van achtbaan de Vogelrok, de walvis bij 

draaimolen Polka Marina en een vis bij fontein de Wensbron. Ook in de driedimensionale natuurfilm in de 

attractie PandaDroom, ontworpen in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds, speelden verschillende 

geanimeerde dierensoorten, waaronder panda’s, ijsberen en zeeschildpadden, een centrale rol.371 

Aan het einde van de twintigste eeuw zette de Efteling weer verschillende middelen in om de flora- 

en faunasoorten in het park een handje te helpen. Bij de aanleg van het Golfpark in 1995, dat ten 

zuidoosten gedetacheerd van het bestaande park kwam te liggen, bouwde de Efteling bijvoorbeeld een 

broedwal voor oeverzwaluwen aan en schakelde ze de Vlinderstichting in om een landschap te creëren dat 

aangenaam was voor zowel flora als fauna.372 Volgens jaarboek Kroniek van een Sprookje (2002) had succes 

doordat verschillende (gebiedsvreemde) vogelsoorten zich vestigden en de vlinderbiodiversiteit toenam, 

maar exacte cijfers ontbreken in het jaarboek.373 
 

                                                           
365 Slegers, Dieltjes, Van Herpen, Tooren, Drosten en Van Grinsven 2003. 
366 Dieltjes, Slegers, Tooren, Van Rijsewijk en Van Grinsven 2003. 
367 Dieltjes, Slegers, Tooren, Van Rijsewijk en Van Grinsven 2003. 
368 Dieltjes, Slegers, Tooren, Van Rijsewijk en Van Grinsven 2003. 
369 Dieltjes, Slegers, Tooren, Van Rijsewijk en Van Grinsven 2003. 
370 Vanden Diepstraten 2002, pp. 136, 149. 
371 Vanden Diepstraten 2002, p. 197. 
372 Vanden Diepstraten 2002, p. 177. 
373 Vanden Diepstraten 2002, p. 177. 
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Koningin Juliana en Anton Pieck bij Wensbron, 
12 mei 1985, NA, toegangsnr. 2.24.01.05, 
bestandnr. 933-3324. Foto: Rob C. Croes. 

Exterieur van attractie de Vogelrok op het Carnaval 
Festivalplein, 9 oktober 2010. Foto: Karel Tomei. 

Kunstmatige rotspartij in aanbouw bij attractie Piraña, 1983, 
bron: EFTEPEDIA.  

   

 

 
 

Reliëf 
Gedurende de jaren tachtig en negentig 

werd het reliëf van het landschap op 

meerdere plekken in het park aangepast, 

maar net als bij de beplanting gebeurde dit 

per attractie en niet aan de hand van een 

overkoepelend plan (het plan van bureau 

Bakker en Bleeker voorzag daar namelijk ook 

niet in). Bij de aanleg van nieuwe attracties 

gebruikte de Efteling niet het aanwezige 

landschap, zoals de Heidemij deed bij de 

aanleg van Natuurpark de Efteling, maar het 

thema van de attractie als referentiepunt. 

Op basis van het verhaal van de attractie 

creëerde de Efteling een bijbehorend 

landschap. Bij de Piraña kwamen er bijvoorbeeld “rauwe heuvels [en] rotspartijen”, gebouwd met 

neprotsen en brokstukken steen, om een landschap in de stijl van Inca’s, Maya’s en Azteken na te 

bootsen.374 Voor de aanleg andere attracties moesten parkdelen genivelleerd worden, bijvoorbeeld een 

deel van het Wandelpark waar in 1999 de aanleg van ‘verdeelplein’ Efteling Brink begon.375 

 

                                                           
374 Van der Ende 2012, p. 60. 
375 Vanden Diepstraten 2002, p. 195; Plattegronden van het jaar 1999 en 2000 (zie bijlage 1).  



 

Luchtfoto van de Roeivijver en attractie 
tachtig. Bron: Van der Ende 2012, p. 62.

Waterpartijen  
Ook waterpartijen die bij de 

aanleg in de jaren vijftig op zich 

al een bezienswaardigheid 

waren, werden in de loop van 

de jaren tachtig omgevormd tot 

attracties.  In 1981 kreeg de 

Siervijver een nieuwe functie als 

attractie door de aanleg van de 

Gondoletta in 1981: een 

rondvaart in automatisch varende 

overdekte gondels over de 

Siervijver.376 Ter voorbereiding van de aanleg van de Gondoletta wijzigde de Efteling het verloop van het 

verbindingskanaal, waardoor de Siervijver en de Kano

waren.377 Het verbindingskanaal werd 

tweede eiland ontstond. In 1983 werd de Kano

Efteling een woeste rivier door een Zuid

Daarmee waren de vijverpartijen niet meer opzichzelfstaande trekpleister

kwaliteiten, maar de ondersteuning van een attractie.
 

 

 

 

  

                                                           
376 Vanden Diepstraten 2002, p. 116. 
377 Topografische kaarten regio Loon op Zand,
378 Vanden Diepstraten 2002, p. 131. 
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Luchtfoto van attractie Piraña, 9 
oktober 2010

Verloop van de (voormalige) Sier-, Kano- en Roeivijver, u
topografische kaart regio Loon op Zand, 1981 en 1988,

attractie Piraña (voorheen Kanovijver), jaren 
ron: Van der Ende 2012, p. 62. 

de aanleg van de Gondoletta wijzigde de Efteling het verloop van het 

verbindingskanaal, waardoor de Siervijver en de Kano- en Roeivijver niet langer met elkaar verbo

Het verbindingskanaal werd met een lus terug naar de Siervijver gegraven, waarvoor er een 

In 1983 werd de Kanovijver vervangen door wildwaterbaan Piraña, waar de 

Efteling een woeste rivier door een Zuid-Amerikaans geïnspireerd landschap met watervallen nabouwde.

Daarmee waren de vijverpartijen niet meer opzichzelfstaande trekpleisters vanwege hun intrinsieke 

ondersteuning van een attractie. 

regio Loon op Zand, 1981 en 1988, bron: TOPOTIJDREIS. 

Luchtfoto van attractie Piraña, 9 
oktober 2010. Foto: Karel Tomei. 

 

en Roeivijver, uitsneden 
1981 en 1988, bron: TOPOTIJDREIS. 

de aanleg van de Gondoletta wijzigde de Efteling het verloop van het 

en Roeivijver niet langer met elkaar verbonden 

een lus terug naar de Siervijver gegraven, waarvoor er een 

vijver vervangen door wildwaterbaan Piraña, waar de 

watervallen nabouwde.378 

vanwege hun intrinsieke 
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Uitsnede luchtfoto van Efteling Brink, 9 oktober 2010. Foto: Karel Tomei. 
 

Pardoes Promenade ontworpen door KruitKok landschapsarchitecten, 2002, 
bron: WEBSITE KRUITKOK. 

Padenstructuur 
Om de groeiende bezoekersstroom te reguleren ging de padenstructuur van de Efteling op de schop. In 

1977 werd de toegangsweg verbreed en in 1980 verhuisde de hoofdingang van ingang ‘Noord’ naar ingang 

‘West’.379 Echt grootschalige veranderingen kwamen er pas halverwege de jaren negentig bij de 

(gedeeltelijke) uitvoering van uitbreidingsplan ‘De Wereld van de Efteling’ en de ‘Vlindervisie’. In 1995 

legde de Efteling het Huis van de 

Vijf Zintuigen aan als nieuwe 

hoofdingang aan de westkant van 

het park, die de oude ingang 

‘West’ verving (zie plattegrond op 

de volgende pagina).380 Vanaf de 

westkant liep er al een weg naar 

het Spookslot, maar bij de 

opening van de nieuwe ingang 

werd deze verbreed en verrecht, 

waardoor er een strakgetrokken 

laan ontstond. Naar ontwerp van 

de Vlindervisie  kwam er in 2000 

in het hart van het park een 

centraal verdeelplein, die de 

naam Efteling Brink kreeg en via 

een monumentale laan, de 

‘Pardoes Promenade’, met Het 

Huis van de Vijf Zintuigen 

verbonden werd.381 Vanuit het 

centrale verdeelplein waaierden 

wegen uit naar de vier 

verschillende Rijken, waardoor 

een nieuwe wandelroute 

ontstond. In plaats van enkele 

hoofdroutes die vanaf de ingang 

in lussen langs de belangrijke 

elementen door het park meanderden, kwam er een meer rigide infrastructuur, waarbij bezoekers via de 

Pardoes Promenade naar de Brink werden geleid, samen het lichaam van de vlinder, van waaruit ze 

verdeeld werden over de Rijken, de vleugels van de vlinder. De Efteling heef het oorspronkelijke 

padenpatroon niet geheel losgelaten, want de oude paden bleven behouden, maar er een nieuwe 

infrastructuur overheen geprojecteerd. 

 

                                                           
379 Vanden Diepstraten 2002, p. 110. 
380 Vanden Diepstraten 2002, p. 176. 
381 Vanden Diepstraten 2002, p. 195. 
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Uitsneden plattegronden 1990, 1995 en 2000, ontwikkeling van het nieuwe entreegebied. Afbeelding 1: situatie 
voor de ontwikkelingen. Afbeelding 2: aanleg van het Huis van de Vijf Zintuigen. Afbeelding 3: aanleg van  de 

Pardoes Promenade en Efteling Brink. Bron: Efteling Archief. 
 

 

 

 

 Hoewel de Efteling naar eigen zeggen Disney in eerste instantie niet als concurrent beschouwde, 

leek de nieuwe infrastructuur in de Efteling veel op die van Disney parken, waar een rechte promenade 

uitkomt op een Central Plaza (zie onderstaande plattegronden). Het voorstel voor deze padenstructuur, die 

bij alle parken vanaf de aanleg gehanteerd werd, kwam van Walt Disney zelf, die suggereerde: “a single 

entrance, a walk up to a central plaza, and radial pathways leading to the various lands.”382 Het concept van 

een centraal plein met uitwaaierende wegen is afkomstig uit de stedebouw en staat daarmee in wezen 

tegenover het idee van een ‘landschapstuin’ of ‘natuurpark’.  
 

                                                           
382 Malmberg en The Imagineers 2010, p. 66. 
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Uitsnede parkplattegrond Efteling 2003, Efteling Brink 
(Pardoes Promenade rechts), bron: Efteling Archief. 

 

Uitsnede parkplattegrond Disneyland Los Angeles 
1994, Central Plaza. 

   

 

  

Verhouding tussen bebouwing en natuur 
Veel nieuwe attracties die niets met natuur te maken hadden. De landschaps- en bebouwingselementen 

die in de jaren tachtig en negentig werden toegevoegd, zoals lanen, promenades omlijnd met 

bloembedden (Pardoes Promenade), en fonteinen waren echter niet geïnspireerd op de landschapsstijl, 

waar het oorspronkelijke landschapsontwerp van de Efteling kenmerken van had, maar door publieke 

lusthoven of pleasure gardens, waar veel andere attractieparken, zoals Disney, hun vormentaal aan 

ontleenden.383  

De toevoeging van attracties in hoog tempo zorgde ervoor dat het landschappelijk raamwerk vanaf 

de jaren tachtig steeds verder opgevuld werd. Nieuwe attracties werden langs de bestaande paden 

geplaatst, waardoor er als het ware een kralensnoer ontstond. De toename van bebouwing, terwijl het 

terreinoppervlakte van het attractiepark nagenoeg hetzelfde bleef, zorgde ervoor dat het percentage 

natuur onontkoombaar afnam. Op het gebied van beplanting namen themagroen en attractiegroen toe en 

parkgroen af, maar alle drie werden ze als natuur beschouwd.384 Het resultaat hiervan was dat het 

oorspronkelijke landschappelijke raamwerk steeds verder dichtgroeide, niet alleen door de attracties, maar 

ook door de gethematiseerde omgeving daar omheen. Door een gebrek aan onderscheid tussen 

verschillende soorten natuur was dit in de ogen van de Efteling echter een vervanging van ‘natuur’ door 

‘natuur’. 

 

Verhouding ruimtelijke vormgeving tot communicatie  
Halverwege de jaren zeventig kwam er een omslag in het denken van de Efteling over haar identiteit: de 

term ‘natuurpark’ werd vervangen door ‘familiepark’, waaruit de focus op een nieuw publiek blijkt, en 

waardoor de Efteling in plaats van een ‘park’ een ‘wereld’ moest worden; “De Wereld van de Efteling” en 

“een Wereld vol Wonderen”. Deze een ‘wereld’ bestond echter uit elementen die meestal niet in een park 

voorkomen. De perceptie van de Efteling als ‘wereld’ had als gevolg dat de ontwerpers inspiratie haalden 

                                                           
383 Riley en Young 2002, p. 85. 
384 Slegers, Dieltjes, Van Herpen, Tooren, Drosten en Van Grinsven 2003. 
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uit stedebouwkundige concepten en themaparken, met als resultaat de Pardoes Promenade en Efteling 

Brink. De aanleg van een stedebouwkundig padenpatroon met een brede promenade, een centraal 

verdeelplein met uitwaaierende wegen en de nadruk op pleinen,  geeft een manier van denken aan die in 

wezen niet past bij een natuurpark in landschapsstijl als de Efteling. 

 

Conclusie 
In de loop van de jaren tachtig en negentig werden er steeds nieuwe elementen geplaatst in het bestaande 

landschap, waarvan het raamwerk was ontworpen door de Heidemij. Door uitbreidingsplannen in de jaren 

zeventig en de komst van steeds meer attracties in een hoog tempo groeide het landschappelijk raamwerk 

dicht. Voor het eerst sinds de aanleg maakte de Efteling gestructureerde plannen voor ruimtelijke 

uitbreidingen (‘Buitengebied’ en ‘De Wereld van de Efteling), nieuwe attracties (‘Nieuwe Efteling’/ 

‘Vijfjarenplan’), en de  padenstructuur (‘Vlindervisie’). Tot 2003 ontbrak een overkoepelend 

beplantingsplan echter en in plaats daarvan werd de beplanting per attractie in de stijl van het verhaal 

uitgezocht of bij wijze van decoratie ter plekke aangeplant. Daardoor bleef de ontwikkeling van het groen 

achter bij de groei van de attracties. Met het Groenplan uit 2003 zou de parkbeplanting voor het eerst op 

grote schaal worden aangepast. In het Groenplan maakt de Efteling voor het eerst onderscheid tussen 

parkbeplanting en attractiegroen.385 

Uit de uitbreidingsplannen van de Efteling bleek vernieuwingsdrang, maar tegelijkertijd bleef de 

Efteling conservatief tegenover het bestaande landschappelijk raamwerk. Bij de uitbreiding werden bomen 

behouden, met in het Sprookjesbos tot gevolg dat het bos zo dichtgroeide dat ondergroei nauwelijks meer 

bestond. Ook bij het ontwerp voor de nieuwe infrastructuur van de Vlindervisie bleef de oude 

padenstructuur bewaard. Daardoor ontstond er vertroebeling van het landschappelijk raamwerk. 

  

                                                           
385 Slegers, Dieltjes, Van Herpen, Tooren, Drosten en Van Grinsven 2003. 



 

Hoofdstuk 8. 
Het uitbreidingsplan ‘Wereld van de Efteling’ kwam in de loop van de jaren negentig deels ten uitvoering, 

waaronder de aanleg van het Golfpark en de aanpassing van de infrastructuur. 

vakantieverblijven kregen pas in 2009 vorm met d

tegelijkertijd haar identiteit als natuurpark wilde vestigen

2015 onderneemt de Efteling opnieuw serieuze stappen om in de aankomende jaren uit te breiden. De 

Efteling wil ook in de toekomst een natuurpark zijn en blijven, zo blijkt uit haar communicatie in woord en 

beeld. “We zijn een natuurpark,” verklaarde 

uitbreidingsplannen voor 2030.387 

 Om haar identiteit als ‘natuurpark’ opnieuw te vestigen heeft de Efteling het afgelopen decennium 

allerlei middelen ingezet. Uit het promotiemateriaal 

omslag in het denken over de omgang met natuur, waar

geworden.  
 

 
 

Welke plannen waren er
Sinds ongeveer 2015 hebben de uitbreidingsplannen van de Efteling, waarvoor in de 

basis werd gelegd met het Masterplan ‘De Wereld van de Efteling’, opnieuw concrete vormen 

aangenomen. In 2009 en 2017 breidde de Efteling al aanzienlijk uit

vakantieparken Efteling Bosrijk en Ef

het Masterplan ‘De Wereld van de Efteling 2030’ wil de Efteling de grenzen van 

verder verleggen door uit te breiden 

voorbereiding op het Masterplan legde de Efteling haar wensen en ideeën voor de uitbreiding vast in het 

document ‘Nota Ambities en Uitgangspunten’, ingepast binnen de structuurvisie van de gemeente Loon op 

                                                           
386 Efteling BV 2016, p. 135. 
387 BESTEMMINGSPLAN WERELD VAN DE EFTELING 
<https://www.youtube.com/watch?v=7nzXRArXYyA> [
388 Efteling BV 2017. 

Uitsneden topografische kaart regio Loon op Zand, 
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Hoofdstuk 8. 2009 – heden
Het uitbreidingsplan ‘Wereld van de Efteling’ kwam in de loop van de jaren negentig deels ten uitvoering, 

waaronder de aanleg van het Golfpark en de aanpassing van de infrastructuur. Plannen voor nieuwe 

vakantieverblijven kregen pas in 2009 vorm met de aanleg van Efteling Bosrijk, waarmee de Efteling 

tegelijkertijd haar identiteit als natuurpark wilde vestigen (zie luchtfoto’s op pagina 13)

onderneemt de Efteling opnieuw serieuze stappen om in de aankomende jaren uit te breiden. De 

eling wil ook in de toekomst een natuurpark zijn en blijven, zo blijkt uit haar communicatie in woord en 

beeld. “We zijn een natuurpark,” verklaarde commercieel directeur Fons Jurgens bij de toelichting van de 

iteit als ‘natuurpark’ opnieuw te vestigen heeft de Efteling het afgelopen decennium 

lerlei middelen ingezet. Uit het promotiemateriaal van de Efteling en uitspraken van het bestuur 

omslag in het denken over de omgang met natuur, waarvoor thematisering en beleving sleutelwoorden zijn 

  

Welke plannen waren er 
Sinds ongeveer 2015 hebben de uitbreidingsplannen van de Efteling, waarvoor in de 

basis werd gelegd met het Masterplan ‘De Wereld van de Efteling’, opnieuw concrete vormen 

aangenomen. In 2009 en 2017 breidde de Efteling al aanzienlijk uit in zuidelijke richting

vakantieparken Efteling Bosrijk en Efteling Loonsche Land (zie overzichtskaarten op pagina

het Masterplan ‘De Wereld van de Efteling 2030’ wil de Efteling de grenzen van het bestaande park nog 

verder verleggen door uit te breiden in oostelijke en in een later stadium in westelijke richting.

voorbereiding op het Masterplan legde de Efteling haar wensen en ideeën voor de uitbreiding vast in het 

document ‘Nota Ambities en Uitgangspunten’, ingepast binnen de structuurvisie van de gemeente Loon op 

FTELING 2030, Efteling (productie), 23 augustus 2018, 
<https://www.youtube.com/watch?v=7nzXRArXYyA> [01-08-2019], (3:21). 

Uitsneden topografische kaart regio Loon op Zand, 2009 en 2015, bron: TOPOTIJDREIS

heden 
Het uitbreidingsplan ‘Wereld van de Efteling’ kwam in de loop van de jaren negentig deels ten uitvoering, 

Plannen voor nieuwe 

leg van Efteling Bosrijk, waarmee de Efteling 

(zie luchtfoto’s op pagina 13).386 Sinds ongeveer 

onderneemt de Efteling opnieuw serieuze stappen om in de aankomende jaren uit te breiden. De 

eling wil ook in de toekomst een natuurpark zijn en blijven, zo blijkt uit haar communicatie in woord en 

Fons Jurgens bij de toelichting van de 

iteit als ‘natuurpark’ opnieuw te vestigen heeft de Efteling het afgelopen decennium 

en uitspraken van het bestuur blijkt een 

atisering en beleving sleutelwoorden zijn 

 

Sinds ongeveer 2015 hebben de uitbreidingsplannen van de Efteling, waarvoor in de jaren tachtig al de 

basis werd gelegd met het Masterplan ‘De Wereld van de Efteling’, opnieuw concrete vormen 

in zuidelijke richting door de aanleg van 

op pagina’s 10 en 13). Met 

het bestaande park nog 

lijke richting.388 Ter 

voorbereiding op het Masterplan legde de Efteling haar wensen en ideeën voor de uitbreiding vast in het 

document ‘Nota Ambities en Uitgangspunten’, ingepast binnen de structuurvisie van de gemeente Loon op 

OPOTIJDREIS. 
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Zand.389 In 2018 stelde de Efteling het Bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ op, waarbij de 

milieueffecten van de ontwikkelingsplannen werden getoetst.390 Als bijlage van het Bestemmingsplan 

maakte de Efteling een Beeldkwaliteitsplan, dat een vereenvoudigd inzicht geeft in hoe de landschappelijke 

inpassing van de uitbreidingen eruit moeten te komen zien.391 Door tegenwerking van omwonenden van de 

Efteling heeft de Raad van State voorlopig een streep gezet door de meest recente grootschalige 

uitbreidingsplannen van de Efteling.392 Alleen voor de uitbreiding in oostelijke richting, waardoor het 

attractiepark in het gebied tussen de N261 en de Horst met acht hectare zal uitbreiden, is goedkeuring 

gegeven. 

  

Landschappelijke elementen 
Flora 
De driedeling uit het Groenplan van 2003 wordt niet meer expliciet gehanteerd, maar het onderscheid 

tussen park-, thema- en attractiegroen is nog steeds herkenbaar in het park. Het inzetten van de natuur als 

middel om de beleving van de attractie te versterken, een ontwikkeling waarvoor halverwege de jaren 

tachtig al de basis werd gelegd, gebeurde in het afgelopen decennium nog sterker. In het ontwerp voor 

nieuwe attracties, die steeds groter van schaal worden, nemen ontwerpers ook de omringende omgeving, 

inclusief een concept voor de beplanting, mee, waarna de landschapsarchitect en groenbeheerders van de 

Efteling de geschikte bloemen en planten bepalen.393 Volgens het concept document ‘Natuur- en 

Landschapsvisie’ is de beplanting “qua vorm, textuur en kleur afgestemd op de omliggende thematiek en 

gewenste beleving.”394 Rondom achtbaan De Vliegende Hollander, die officieel opende in 2007, legde de 

Groen- & Milieudienst van de Efteling, naar concept van ontwerper Karel Willemen, een duinlandschap aan, 

deels ingericht met planten uit het naastgelegen natuurgebied de Loonse en Drunense duinen.395 Het 

nagebouwde duinlandschap dient als gethematiseerd decor voor het verhaal van de attractie, maar is 

tegelijkertijd een knipoog naar het halfnatuurlijke oorspronkelijke landschap. Attractie Symbolica, het 

kasteel van mascotte Pardoes dat volgens het door de Efteling bedachte sprookje in een wereld vol valleien 

en wouden stond, werd bij aanleg omringd met naaldbomen en artificiële rotspartijen om de mythen tot 

leven te brengen. Bij de aanleg van attractie Joris en de Draak in 2010 gebruikte de Efteling zwarte planten 

en bomen, waardoor het moest lijken alsof bodem verbrand was door de vurige adem van de Draak.396 Dit 

gebruik van het landschap ter ondersteuning van attracties is ook binnen veel andere themaparken te zien, 

zo stelt landschapsarchitect James Worthington in het artikel Is Landscaping still An Attraction?.397 

Landschapsarchitectuur is een middel geworden om het verhaal van een attractie aan te vullen en geen 

doel meer op zich, zoals ook bij de Efteling zichtbaar is.398  

                                                           
389 Rho Adviseurs en projectgroep ‘Wereld van de Efteling 2030’ 2015. 
390 Rho Adviseurs 2018a. 
391 Rho Adviseurs 2018b. 
392 Anon. 2019. 
393 Gesprek met Mario Dieltjes op 1 augustus 2019, Kaatsheuvel. 
394 Südmeier (red.) 2017, p. 14. 
395 DE VLIEGENDE HOLLANDER, Efteling (productie), serie ‘De Magische Klok’, 6 juni 2018, 
<https://www.youtube.com/watch?v=-W_rkYG0yVM> [01-08-2019]. 
396 Van der Ende 2012, p. 78; Efteling BV 2016, p. 73. 
397 Citaat Worthington in: McEwen 2012. 
398 McEwen 2012. 
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Naast gethematiseerd groen rondom attracties gebruikt de Efteling wisselbeplanting in 

bloemperken, bloembakken en hangende bloemmanden (ook wel hanging baskets) als visuele accenten in 

het park.399 In de jaren tachtig en negentig waren er al bloemperken, maar tegenwoordig probeert de 

Efteling meer variatie en contrasten aan te brengen qua soorten, kleuren, vormen en hoogtes.400 Volgens 

Mario Dieltjes, coördinator groenonderhoud in de Efteling, zijn de wisselperken als het ware boeketten met 

perkgoed (een verzamelnaam voor felgekleurde bloemen die de hele seizoen bloeien) die op basis van 

vorm, kleur en textuur worden gekozen.401 Door te spelen met plantsoorten en contrasten aan te brengen, 

proberen de groenbeheerders diepte en verrassingselementen te creëren. Belangrijk bij de inrichting van 

de perken is dat de planten een half jaar mooi blijven.402 Sinds 2010 is de Efteling 365 dagen per jaar open, 

met als gevolg dat de planten winterbestendig moeten zijn of kunnen overwinteren in de Efteling kassen.403 

Richtlijnen voor de wisselperken zijn tegenwoordig van tevoren vastgelegd, bijvoorbeeld de kleur op basis 

van het Rijk, maar dit was niet altijd het geval voor de beplanting.404 Pas sinds ongeveer een decennium 

gebruikt de Efteling een beheersysteem waarin de beplanting vooraf wordt bepaald en vastgelegd, met als 

gevolg dat er binnen de Rijken meer eenheid is en dat er minder planten weggegooid worden.405  

 Op sommige plekken in het park probeert de Efteling juist een naar eigen zeggen meer ‘natuurlijke’ 

benadering van beplanting toe te passen.406 Bij de Gondoletta wijzigde de Efteling het waterverloop en 

verving ze de kleurrijke bloemenzee voor een meer permanente, ‘natuurlijke’ en streekeigen beplanting 

met als doel om de natuur minder intensief te beheren en zo de biodiversiteit te stimuleren.407 Volgens de 

Natuur- en Landschapsvisie’ is er sprake van overgangszones van cultuurlijk (bij attracties) naar meer 

natuurlijke beplantingen (in de tussengelegen gebieden).408  Het streven naar ‘natuurlijke’ beplanting krijgt 

echter vooral vorm buiten het attractiepark in de vakantieverblijven. Over het algemeen is de natuur in het 

attractiepark meer parkachtig en gethematiseerd en bij de verblijfsrecreatie meer natuurlijk van 

karakter.409 Bij de aanleg van Bosrijk, een zeventien hectare groot vakantiepark met verblijven die volgens 

de Efteling werden aangelegd in “weelderige en ongedwongen natuur [...] in nauw overleg met de 

Brabantse Milieufederatie en Stichting”, werd gebruik gemaakt van het reeds aanwezige productiebos, dat 

door gebrek aan onderhoud een ‘natuurlijke’ vorm had ontwikkeld.410 Bij de aanleg van het Loonsche Land 

wilde de Efteling het landschap herstellen zoals dat er rond 1850 uitzag.411 Het streven naar het behouden 

en bevorderen van natuur, zoals de Efteling doet met vakantieparken Efteling Loonsche Land en Efteling 

Bosrijk, past binnen een trend in het beleid en de landschapsarchitectuur sinds het begin van de twintigste 

eeuw, met als doel om de biodiversiteit van plant- en diersoorten te vergroten.412 

 

                                                           
399 Südmeier (red.) 2017, p. 16. 
400 Südmeier (red.) 2017, pp. 14, 16. 
401 Gesprek met Mario Dieltjes op 1 augustus 2019, Kaatsheuvel. 
402 Gesprek met Mario Dieltjes op 1 augustus 2019, Kaatsheuvel. 
403 Van de Ende 2012. 
404 Gesprek met Mario Dieltjes op 1 augustus 2019, Kaatsheuvel. 
405 Gesprek met Mario Dieltjes op 1 augustus 2019, Kaatsheuvel. 
406 Van der Ende 2012, p. 82. 
407 Van der Ende 2012, p. 82. 
408 Südmeier (red.) 2017, p. 14. 
409 Südmeier (red.) 2017, p. 14. 
410 Van der Ende 2012, p. 82. 
411 Van der Ende 2012, p. 81. 
412 De Jong 1998, pp. 98, 107. 
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Kniezende Kniesoor (Sprookjesbos), 8 juni 2019, INSTAGRAM 

EFTELING. 

Bomen zijn in het verleden krampachtig 

beschermd, zo erkent de Efteling 

inmiddels ook, waardoor de begroeiing 

nu op veel plekken, met name in het 

Sprookjesbos, te dicht is geworden.413 

Veel bomen werden in 1998 gerooid, 

maar volgens Mario Dieltjes werden er 

net zo veel jonge bomen aangeplant, 

waardoor de begroeiing te dicht 

gebleven is.414 Daardoor is de grond te 

vast en is er nauwelijks ondergroei en 

middengroei mogelijk door een gebrek 

aan licht.415 Daarnaast brengen de 

wortels van bomen schade toe aan gebouwen en paden.416 Door bospercelen te verjongen door ‘versleten’ 

bomen te kappen en jonge bomen in diverse soorten aan te planten, probeert de Efteling haar strikt 

conservatieve houding tegenover bomen voorzichtig los te laten.417 

Vermengd met echte beplanting gebruikt de Efteling ook kunstmatige bloemen en planten, die 

steeds realistischer nagemaakt worden. Langs de voorgevel van attractie Symbolica hangen kunstmatige 

druivenranken en op de omringende rotspartijen lijkt nepmos te groeien. Een opvallende nieuwe 

verschijning sinds 2018 in het Sprookjesbos is Kniezende Kniesoor: een pratende boom die reageert op 

langslopende bezoekers.418 Het mechanisme is om een levende boom heen gebouwd, waardoor er als het 

ware een samensmelting plaats vindt tussen levende en artificiële natuur. Kniezende Kniesoor is zo 

realistisch dat het kunstmatige gedeelte nauwelijks van de levende boom te onderscheiden is. ‘Natuur’ in 

de Efteling moet echt lijken, maar hoeft dat niet per se te zijn. 
 

                                                           
413 Gesprek met Mario Dieltjes op 1 augustus 2019, Kaatsheuvel. 
414 Gesprek met Mario Dieltjes op 1 augustus 2019, Kaatsheuvel. 
415 Gesprek met Mario Dieltjes op 1 augustus 2019, Kaatsheuvel. 
416 Gesprek met Mario Dieltjes op 1 augustus 2019, Kaatsheuvel. 
417 Südmeier (red.) 2017, p. 15. 
418 Van der Willik 2018c. 
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Luchtfoto van de Efteling gezien vanaf het Ruigrijk, 10 oktober 2010. Fotograaf onbekend. 
 

Luchtfoto van de Efteling gefotografeerd naar het noordwesten, 9 oktober 2010. Foto: Karel Tomei. 
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Luchtfoto van de Wereld van de Efteling anno 2017 met bovenin parkeerplaats en attractiepark en onderin 
vakantiepark Bosrijk, het Efteling Golfpark en vakantiepark Loonsche Land, 13 oktober 2017. Foto: WvdE. 

 

Luchtfoto van vakantiepark Efteling Bosrijk, 10 oktober 2010. Fotograaf onbekend. 
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Pauw in de Efteling, bijschrift: “Er zijn een heleboel dieren te vinden in 
de Efteling! Welke hebben jullie allemaal ontdekt?”, 11 juni 2019, 

INSTAGRAM EFTELING. Foto: Kristie Raaijmakers. 

Fauna 
Dankzij regelmatige tellingen is de Efteling goed op de hoogte van de aanwezige fauna in haar park. Veel 

dieren hebben de Efteling zelf gekozen als verblijfsplaats, waaronder verschillende vogelsoorten zoals: 

“pimpelmezen, koolmezen, boomklevers, vliegenvangers, gekraagde roodstaarten, roodborsten, 

spreeuwen, torenvalken [en] bos- en steenuilen” en “goudvinken, boomklevers, tiftjafs en roodborstjes”.419 

Daarnaast zijn er nog steeds een hoop dieren die ooit uitgezet werden, zoals de “snoeken, karpers, voorns 

en stekelbaarzen” in de waterpartijen.”420 

 Een nieuwe ontwikkeling sinds deze eeuw is dat de Efteling verschillende ingrepen doet om de 

natuur “een handje te helpen”. Dat deed de Efteling al eens bij de aanleg van het Golfpark in 1995, waar in 

samenwerking met de Vlinderstichting 

verschillende heesters en roggevelden 

het landschap aantrekkelijk moesten 

maken voor vlindersoorten.421 Op 

basis van het door de Efteling 

ontworpen ecosysteem worden 

dieren uitgezet, zoals de eekhoorns in 

het attractiepark en Bosrijk.422 Door 

het plaatsen van nest- en 

voederkasten wil de Efteling de 

populatie vogels en vleermuizen 

vergroten.423 Bij de aanpassing van 

attractie de Gondoletta kregen de 

vijveroevers in 2007 een glooiend 

verloop om deze aanlokkelijk te 

maken voor insecten zoals libellen.424 

In het Golfpark kwamen boomstronken waartussen insecten zich konden nestelen.425 Dit alles doet de 

Efteling met verschillende natuur- en milieuorganisaties om expertise te delen, wat ook sterk benadrukt 

wordt in haar communicatie. Door middel van menselijke ingrepen probeert de Efteling de ‘natuur’ in haar 

park te bevorderen. 

 

 

 

 

                                                           
419 Van der Willik 2019; Van der Ende 2012, p. 82. 
420 Van der Ende 2012, p. 82. 
421 Van der Ende 2012, p. 82. 
422 Südmeier (red.) 2017, p. 7. 
423 Efteling BV 2016, p. 135; Van der Ende 2012, p. 82. 
424 Van der Ende 2012, p. 82. 
425 Efteling BV 2016, p. 135. 
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Duinlandschap bij attractie De Vliegende Hollander vlak na aanleg, 
2006, bron: EFTEPEDIA. 

Watershow Aquanura, datum onbekend, bron: WEBSITE 

EFTELING, ‘Beeldbank’. 

Reliëf 
Aan het reliëf van het landschappelijk 

raamwerk deed de Efteling in de loop 

van de eenentwintigste eeuw 

verschillende aanpassingen, alle geheel 

op basis van het thema van nieuwe 

attracties. Rondom attractie De 

Vliegende Hollander legde de 

groenspecialisten van Efteling een 

duinlandschap aan met zesduizend 

kubieke meter zand om een 

zeeomgeving te creëren die de beleving 

van de attractie moest versterken.426 De 

betonnen fundering voor attractie Joris en de Draak dekte de Efteling af met grond, waardoor de achtbaan 

uit de aarde leek te komen.427 Kunstmatige rotsen rondom attractie Symbolica wekken de illusie alsof het 

bouwwerk op een berg staat. Aanpassingen aan het landschap hebben tegenwoordig niets meer te maken 

met het historische cultuurlandschap, maar met de gethematiseerde omgeving die de Efteling op het 

bestaande landschap projecteert.  
 

Waterpartijen  
In 1981 en 1983 vormde de Efteling 

respectievelijk de Siervijver en de Kanovijver om 

tot onderdeel van de Gondoletta en Piraña.428 

Water was daarmee niet meer de primaire 

trekpleister, maar een ondersteunend element 

van deze twee attracties. In een uitloper van de 

Roeivijver legde de Efteling in 2007 attractie De 

Vliegende Hollander aan: een achtbaan met een 

zeethema die in het water eindigt. De 

Vonderplas aan de westzijde van het park werd 

sinds 2012 het decor voor Watershow 

Aquanura, waarbij een combinatie van muziek, 

licht en watersproeiers als het ware een waterballet vormen.429 Water werd ook onderdeel gemaakt van 

het landschap van andere attracties. Bij attractie Joris en de Draak maakte de Efteling een moeras na, waar 

de bezoeker over een pad doorheen loopt en zogenaamd de sporen van de draak nog kan zien.430 In de 

                                                           
426 DE VLIEGENDE HOLLANDER, Efteling (productie), serie ‘De Magische Klok’, 6 juni 2018, 
<https://www.youtube.com/watch?v=-W_rkYG0yVM> [01-08-2019]. 
427 Van der Ende 2012, p. 78. 
428 Vanden Diepstraten 2002, pp. 129, 131 en 133. 
429 WEBSITE EFTELING, ‘Aquanura’, 2019, <https://www.efteling.com/nl/park/shows/aquanura> [01-08-2019]. 
430 Van der Ende 2012, p. 78. 
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vakantieparken Efteling Bosrijk en Efteling Loonsche Land buiten het attractiepark werden vijvers 

aangelegd die geen deel uit maakten van attracties. 

 

Padenstructuur 
Van onverharde paden en open plekken in het bos is tegenwoordig geen sprake meer. Door de snel 

toegenomen bezoekersstroom (van drie miljoen aan het begin van deze eeuw naar ruim vijf miljoen in 

2018) is de belasting van het landschap veel groter, waardoor onverharde of halfverharde paden niet meer 

geschikt zijn.431 Ook de sluiproutes in het Sprookjesbos, die in eerste instantie onverhard waren en later 

bedekt met rode gravel, zijn tegenwoordig bestraat met gele klinkers (tegenover rode klinkers op de 

hoofdpaden). Toch zoekt de Efteling continu naar alternatieven die hetzelfde effect geven van onverharde 

paden, bijvoorbeeld door het bedrukken van steen of het imiteren van een zandpad (bijvoorbeeld tussen 

de Baron 1898 en De Vliegende Hollander).432 Ook probeert de Efteling om meanderingen aan te brengen 

in paden die naar nieuwe attracties leiden om het idee van dwalen in een landschapspark te imiteren.  

In 2015 opende de Efteling de nieuwe attractie ‘Symbolica’: het grote kasteel van Efteling-mascotte 

‘Pardoes’ in het hart van het park op de voormalige Efteling Brink. Met de komst van Symbolica verloor de 

Brink zijn functie als verdeelplein, omdat twee hoofdwegen (twee ‘vleugels van de vlinder’) werden 

afgesloten door de attractie. De infrastructuur zoals bedacht vanuit de Vlindervisie raakte daardoor 

verstoord. Hoewel de Efteling met de komst van attractie Symbolica in 2015 het idee van de Vlindervisie 

zegt losgelaten te hebben doordat twee van de ‘vleugels’ zijn afgesloten, lijkt de Efteling vast te houden 

aan haar stedebouwkundige infrastructuur. In plaats van een verdeling in ‘rijken’ verschuift de nadruk naar 

de aanwezige pleinen in het park, waarvan het aantal de afgelopen twee decennia snel is toegenomen door 

de toenemende bezoekersstroom.433 In de zomer viert de Efteling de aanwezigheid van haar pleinen zelfs 

met het Negen Pleinen Festijn.434 Door het toenemende aantal pleinen wordt de Efteling steeds meer een 

stad of een wereld, dan een (natuur-)park. 

 

 

 

  

                                                           
431 Gesprek met Mario Dieltjes op 1 augustus 2019, Kaatsheuvel. 
432 Gesprek met Mario Dieltjes op 1 augustus 2019, Kaatsheuvel. 
433 Efteling parkplattegrond 2019, bron: database afdeling Ontwerp; zie onderstaande foto’s. 
434 WEBSITE EFTELING, ‘Negen Pleinen Festijn’, 2019, <https://www.efteling.com/nl/park/events/negen-pleinen-festijn> 
[25-08-2019]. 
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  Luchtfoto’s van verschillende (voormalige) pleinen in de Efteling. Van linksboven naar rechtsonder: Efteling 

Brink, plein bij Polka Marina (geen naam), Ton van de Venplein, Dwarrelplein, Anton Pieckplein, nogmaals 
Anton Pieckplein, Herautenplein (Sprookjesbos) en Carnaval Festivalplein, 9 oktober 2010. Foto: Karel Tomei. 
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Verhouding tussen bebouwing en natuur 
De Efteling wil meer bezoekers trekken en meer attracties bouwen en tegelijkertijd het percentage groen 

binnen de parkgrenzen behouden. De “ligging in het bos” en “de verzorgde parkachtige setting” ziet de 

Efteling namelijk nog altijd als belangrijke imagodragers, zoals dat in de jaren vijftig ook al was.435 Om het 

natuurlijke karakter te behouden heeft de Efteling zichzelf een bebouwingsgrens opgelegd van maximaal 

elf procent van het attractiepark. Volgens de ‘Nota Ambities en Uitgangspunten’ is het idee daarachter “dat 

gasten ondergedompeld worden in de Wereld van de Efteling, een sprookjesachtige omgeving met veel 

aandacht en ruimte voor een natuurlijk landschap met verrassingselementen”.436 Het bijna bereiken van 

deze grens is de reden dat de Efteling om nu haar parkgrenzen wil verleggen.437 

In het bestemmingsplan voor 2030 heeft de Efteling voor de uitbreidingsgebieden naast een 

bebouwingsgrens ook een minimum percentage ‘groen’ en ‘water’ vastgelegd.438 De uitbreiding aan de 

oostelijke kant wil de Efteling voor minimaal 89 procent een “landschappelijke invulling” geven. De 

westzijde moet minimaal vier hectare “landschappelijke invulling” krijgen en mag voor maximaal zestig 

procent bebouwd worden.439 Om te voorkomen dat de attracties en gebouwen te dicht op elkaar komen, 

heeft de Efteling in de herziende versie van het bestemmingsplan ook een minimale afstand van 50 meter 

tussen bouwwerken vastgelegd.440 In het oorspronkelijke park blijft de natuur, die deels is vervangen door 

artificiële elementen, echter onderworpen aan de sfeer van attracties. 

 

Verhouding ruimtelijke vormgeving tot communicatie 
Biodiversiteit en duurzaamheid, termen die de Efteling in haar communicatie in verbinding brengt met 

‘natuur’, spelen ook in de ruimtelijke vormgeving met het landschap een belangrijke rol. Met een grote 

biodiversiteit, zowel qua flora als qua fauna, wil de Efteling klimaatveranderingen proberen op te vangen 

en ervoor zorgen dat het park ook in de toekomst kan blijven bestaan. Om het ‘natuurlijke karakter’ van het 

park te bewaren heeft de Efteling zichzelf een bebouwingsgrens van maximaal elf procent opgelegd. Nu de 

Efteling dit limiet heeft bereikt, wil ze haar parkgrenzen verleggen en omliggende stukken landschap 

betrekken bij het park om de stempel ‘natuurpark’ waardig te blijven.  Wat de Efteling precies onder 

bebouwing verstaat, legt ze daarbij echter niet uit. Onder bebouwing vallen in ieder geval attracties, 

horecagelegenheden en toiletgebouwen, maar elementen zoals wandelpaden en kunstmatige rotspartijen 

worden onder de overige 89 procent, die als ‘natuur’ beschouwd wordt, gerekend. Hetzelfde geldt voor het 

begrip ‘natuur’, waarin tot het Groenplan uit 2003 geen onderscheid bestond tussen verschillende soorten. 

Doordat bijvoorbeeld paden, artificiële rotspartijen en kunstmatige planten niet worden gerekend onder de 

noemer ‘bebouwing’, is het landschappelijke raamwerk verder ‘ontgroend’ dan de Efteling zelf erkent. 

Wanneer de Efteling spreekt over het behouden van groen gaat dat over de beplanting binnen de grenzen 

van het park. Door nieuwe stukken grond bij het park te betrekken zal wellicht het groenpercentage binnen 

het park stijgen, maar tegelijkertijd wordt er een ingreep gedaan in het landschap buiten de parkgrenzen, 

                                                           
435 Südmeier (red.) 2017, p. 7. 
436 Rho adviseurs en Projectgroep ‘Wereld van de Efteling 2030’, 2015, p. 11. 
437 BESTEMMINGSPLAN WERELD VAN DE EFTELING 2030, Efteling (productie), 23 augustus 2018, 
<https://www.youtube.com/watch?v=7nzXRArXYyA> [01-08-2019]. 
438 Rho Adviseurs 2018a, p. 34. 
439 Rho Adviseurs 2018a, p. 17. 
440 Rho Adviseurs 2018a. 
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dat nu bestaat uit het beschermde natuurgebied ‘Loonse en Drunense Duinen’ aan de oostzijde, 

landbouwgronden aan de westzijde en enkele percelen met een woonfunctie.441 

 

Conclusie 
Het afgelopen decennium heeft de inrichting van het landschap een belangrijke rol gekregen in het creëren 

van een totaalbeleving in de Wereld van de Efteling. Rondom attracties plaatste de Efteling thema- en 

attractiegroen, zoals ze dat zelf noemt, met als doel om doel om de thematisering van de attractie te 

versterken. Planten werden niet meer als opvulling of decoratie gebruikt, maar als onderdeel van een 

verhaal dat op een gestructureerde manier werd verteld. Om het park jaarrond aantrekkelijk te houden, 

maakt de Efteling gebruik van wisselperken, winterkassen en kunstmatige beplanting. Duurzaamheid en 

biodiversiteit zijn kernwoorden geworden in zowel de communicatie als de ruimtelijke vormgeving van de 

Efteling.  

De Efteling presenteert zichzelf als ‘natuurpark’, maar de natuur is geen primaire attractie meer. In 

plaats daarvan heeft beplanting een ondersteunende rol gekregen met als doel om belevingswaarde van 

attracties te verhogen. Beplanting, reliëf en waterpartijen worden allemaal ingezet om de omgeving van 

een attractie te thematiseren. Door de snel groeiende bezoekersaantallen neemt de druk op het 

landschappelijk raamwerk, met name op de padenstructuur, toe. Het commerciële succes van de Efteling 

maakt het onmogelijk om het oorspronkelijke landschappelijk raamwerk in tact te houden, maar in plaats 

daarvan zoekt de Efteling naar alternatieven om de illusie te wekken dat het park nog grotendeels 

‘natuurlijk’ is. Met name rondom attracties is het landschap sterk gethematiseerd, met soms een knipoog 

naar het (half-)natuurlijke oorspronkelijke landschap. De identiteit van ‘natuurpark’ die de Efteling het 

afgelopen decennium nastreefde, richt zich echter grotendeels op gebieden buiten het attractiepark, zoals 

Loonsche Land en Bosrijk, waar de Efteling naar eigen zeggen aan natuurbehoud en – herstel doet.  

 

  

                                                           
441 Rho Adviseurs 2018a, p. 13. 
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Conclusies 
Aan het begin van deze scriptie heb ik geconstateerd dat de begrippen ‘natuurpark’ en ‘natuurrijk’, die de 

Efteling als onderdeel van haar identiteit beschouwt, geen vaststaande betekenis hebben. Het ontbreken 

van een definitie van deze begrippen door de Efteling heeft de ontwerpers en het bestuur van de Efteling 

de vrijheid gegeven om er verschillende betekennissen aan te geven. Door middel van de hoofdvraag “Hoe 

heeft de Efteling het begrip ‘natuur’ verbeeld en verwoord en hoe heeft dat vorm gekregen in het park sinds 

de oprichting?” heb ik geprobeerd om een overzicht te geven van de verschillende natuuropvattingen die 

door de geschiedenis van de Efteling heen tot uiting zijn gekomen in woord, beeld en ruimtelijke 

vormgeving. In het eerste gedeelte van deze scriptie heb ik deze natuuropvattingen, hoewel ze misschien 

niet bewust geuit zijn door de Efteling, geanalyseerd aan de hand van visuele en tekstuele bronnen over en 

door de Efteling. In deel twee heb ik een historisch overzicht gegeven van de ontwikkeling van het 

landschappelijk raamwerk en heb ik de ruimtelijke omgang door de Efteling met het begrip ‘natuur’ afgezet 

tegen de visuele en tekstuele uitingen, zoals onderzocht in deel een. 

Vanaf de oprichting van Stichting Natuurpark de Efteling in 1950 tot heden heeft de Efteling in haar 

communicatie in woord en beeld verschillende soorten ‘natuur’, zoals inheemse, aangeplante en 

kunstmatige natuur, door elkaar heen gebruikt. De term ‘natuur’ betekent voor iedereen wat anders, zo 

blijkt uit uitspraken en andere uitingen van verschillende personen die betrokken waren bij de Efteling. 

Anton Pieck keek vooral naar de esthetische componenten van natuur, zoals kleur, vorm en textuur, terwijl 

voor burgermeester Van der Heijden natuur te maken had met het behouden van hetgeen er al was. Beide 

opvattingen zijn tegenwoordig nog te herkennen in de communicatie van de Efteling: zo ziet de Efteling 

beplanting als een schilderspalet waarmee de Efteling kleur krijgt, maar benadrukt ze ook haar goede 

zorgen voor ‘natuurlijke’ inwoners.  

 Bij de aanleg van Natuurpark de Efteling maakte de Heidemij, die verantwoordelijk was voor het 

ontwerp van het landschappelijk raamwerk, gebruik van natuur- en landschapselementen die al aanwezig 

waren. De Efteling benadrukte dat in haar promotie en noemde deze elementen ‘inheems’, ‘bosrijk’, 

‘ongerept’ en ‘woest’, wat het idee van een natuurlijk ontstaan park wekte. In wezen was de aanleg van de 

Efteling een cultuurlijke ingreep in het landschap, maar het idee van ontspanning in de ongerepte natuur 

bleek een publiekstrekker. Dat past binnen een ontwikkeling die in de literatuur wordt omschreven als de 

toenemende populariteit van het concept ‘wildernis’ in de loop van de twintigste eeuw.442 

Halverwege de jaren zeventig kwam er een omslag in het denken van de Efteling over haar 

identiteit: de term ‘natuurpark’ werd vervangen door ‘familiepark’. Dat kwam door een nieuw publiek 

waarop de Efteling zich richtte, namelijk oudere jeugd. Het aantal attracties nam in hoog tempo toe en de 

ontwikkeling van de beplanting bleef daarbij achter. Voor de beoogde uitbreidingen maakte de Efteling 

verschillende plannen, maar een overkoepelend ontwerp voor de beplanting was er niet. De kleurrijke 

bloemen, die er echter in grote hoeveelheden waren, gebruikte de Efteling voornamelijk ter decoratie en 

als opvulling voor lege plekken.  

In plaats van een ‘park’ moest de Efteling in de jaren tachtig een ‘wereld’ worden, namelijk “De 

Wereld van de Efteling” en “een Wereld vol Wonderen”. Deze omslag kwam ook tot uiting in de ruimtelijke 

                                                           
442 Hunt 2000, p. 54. 
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vormgeving door de aanleg van elementen zoals brede promenades en pleinen, die niet pasten bij de 

landschapsstijl waar het landschapsontwerp van de Efteling tot dan toe kenmerken van had. De 

zogenaamde ‘Vlindervisie’, waarmee een stedebouwkundig padenpatroon, bestaande uit de Pardoes 

Promenade en Efteling Brink, over het bestaande padenstelsel heen werd geprojecteerd, geeft een manier 

van denken aan die in wezen niet past bij een natuurpark. De beschermende houding tegenover het 

landschappelijke raamwerk, die al vanaf Van der Heijden werd vastgehouden, had als gevolg dat bij de 

uitbreidingen veel landschappelijke elementen zijn behouden, maar dat het park steeds voller raakte. 

 Het afgelopen decennium lijkt de Efteling de term ‘natuurpark’ opnieuw als identiteit aan te willen 

nemen. “We zijn een natuurpark,” vertelde commercieel directeur Fons Jurgens bij de toelichting van de 

uitbreidingsplannen voor 2030.443 Deze verschuiving in de communicatie kreeg in 2009 ruimtelijk vorm met 

de opening van vakantiepark Efteling Bosrijk en in 2013 met de opening van Efteling Loonsche Land ten 

zuiden van het attractiepark. Met de aanleg van beide vakantieparken streefde de Efteling ernaar te 

investeren in ‘natuurherstel’ en ‘natuurbehoud’. Binnen het attractiepark probeert de Efteling de 

biodiversiteit qua flora en fauna te stimuleren door het park aangenaam te maken voor verschillende 

diersoorten en op sommige plekken de natuur minder intensief te beheren.  

Er was eens een natuurpark..., is de Efteling dat nog steeds? Hoewel de Efteling zich opnieuw 

expliciet presenteert als ‘natuurpark’, is de natuur echter geen primaire attractie meer. In plaats daarvan 

heeft beplanting een ondersteunende rol gekregen met als doel om belevingswaarde van attracties te 

verhogen. De artistieke toepassing van natuur, die al door Anton Pieck en Peter Reijnders werd gebruikt en 

gewaardeerd, is steeds belangrijker geworden bij de inrichting van het landschap. De Efteling probeert de 

hoeveelheid natuur in haar park te beschermen door zichzelf een bebouwingsgrens op te leggen. Het 

commerciële succes en de toenemende bezoekersstroom van de Efteling maakt het echter onmogelijk om 

het oorspronkelijke landschappelijk raamwerk geheel in tact te houden, maar in plaats daarvan zoekt de 

Efteling naar alternatieven om het gevoel van een ‘natuurrijk’ park vast te houden.  

 ‘Natuur’ heeft vanaf de oprichting van Natuurpark de Efteling een centrale rol gekregen in de 

communicatie in woord en beeld en de ruimtelijke vormgeving van het landschap. Met het Groenplan uit 

2003 maakte de Efteling voor het eerst een ordening in de verschillende soorten beplanting in het park, 

namelijk park-, thema- en attractiegroen. Tot op heden maakt de Efteling echter geen onderscheid tussen 

inheemse, aangeplante en artificiële natuur. Het ontbreken van een definitie van de begrippen ‘natuur’ en 

‘natuurpark’ heeft ervoor gezorgd dat de Efteling wellicht verder is dichtgebouwd dan ze zelf erkent. Als de 

Efteling in de toekomst haar hooggewaardeerde natuur wil beschermen, is het van belang om verschillende 

vormen van natuur te erkennen, te onderscheiden en te waarderen. 

  

                                                           
443 BESTEMMINGSPLAN WERELD VAN DE EFTELING 2030, Efteling (productie), 23 augustus 2018, 
<https://www.youtube.com/watch?v=7nzXRArXYyA> [01-08-2019], (3:21). 
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