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   EFTELING    
     de opgave
Het meest bezochte attractiepark van Nederland; de Efteling, is     
voortdurend in ontwikkeling.
Eén van de belangrijkste imagodragers van de Efteling is de situering in 
een volgroeide park- en bosomgeving. De attracties worden consequent 
ingebed in een gecomponeerd landschap.
MTD en de Efteling werken sinds 2006 samen aan de ontwikkeling van 
de Efteling waarbij bestaande en nieuwe attracties worden geïntegreerd 
in het groene landschap.   Inzet is het versterken van de specifieke sfeer 
per rijk door een totaalillusie te vormen met behulp van bijzondere 
beplanting, een verrassende routing, specifiek meubilair  als  vanzelf-
sprekende attractie en gethematiseerde horeca en merchandising. 
De (nu nog) geheime Blauwdruk die door de Efteling en MTD 
Landschapsarchitecten is opgesteld, geeft eind dit jaar inzicht in de 
substantiële expansie van de Efteling als all-season attractiepark (Uitrijk, 
Wielrijk en Waterrijk).

     het ontwerp
Aan de hand van een masterplan wordt met man en macht gewerkt 
aan een integrale, illusionaire wereld. Om de illusie van de Efteling 
te bevestigen zal de nieuwe landschappelijke inrichting van meet af 
volwassen moeten tonen.   Het inpassen van de volgroeide bestaande 
beplanting aangevuld met nieuwe beplanting is van cruciaal belang. 
Er wordt dan ook veel zorg besteed aan het uitzoeken van speciale en 
grote bomen op de kwekerijen.
Recent is in Reizenrijk de Gondoletta boottocht verrijkt met delta van 
bloemen en moeras vol met spannende zichtlijnen, een natuurlijk    
gelegen theater, een stenen- en houtenbrug in een typische Efteling 
stijl en het rode Beukenwoud op het grote eiland. Het terras van de 
Meermin heeft een grondige renovatie ondergaan en het stationsplein 
van het Kinderspoor heeft vorm gekregen waarbij het beeld van de 
Reiziger gezelschap heeft gekregen. 
In Ruigrijk wordt eind november Station de Oost geopend, een oosters 
station annex binnen- en buitenrestaurant met op de kop de apen-
fontein. De nieuwe houten tweelingachtbaan ‘Joris & de Draak’ wordt 
ingebed in een moerasachtig decor met ruines, refererend aan de tijd 
van de kruisridders. In Anderrijk vormt het nieuwe Piraña-plein de    
ontmoetingsruimte aan het water. Het openluchttheater  in  Maya-Inca-
Eftelingstijl biedt ruimte voor voorstellingen, maar ook als picknickplein. 
De sprekende Sprookjesboom wordt naadloos geïntegreerd in het reeds 
volgroeide Sprookjesbos. 
Tussen Villa Volta en de Droomvlucht herrijst een grote  middel-
eeuwse openluchtarena genaamd ‘Raveleijn’ welke bereikbaar is via de 
‘Magische poort’. Voor deze topattracties komt een magische cirkel van 
oude lindes, maretakken en zwerfkeien omgeven door een bloemenzee. 
De verstrekkende toekomstplannen (vanaf 2010), waaronder het     
nieuwe kasteel van Pardoes, zijn opgetekend in de binnenkort openbare 
Blauwdruk.
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dubbele brug
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Joris en de Draak
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© Karel Willemen                                                Joris en de Draak

© Karel Willemen                                                   sprookjesboom

reizrijk met theater, wensput, steenbrug en eiland


