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Voorwoord 
 

De Gemeente Loon op Zand, de Provincie en de Efteling hebben afgesproken om 

groei van de Wereld van de Efteling mogelijk te maken en samen te onderzoeken 

hoe dat tot 2030 moet plaatsvinden. 

 

Omdat de partijen vooraf van de omgeving wilden weten wat de wensen en de 

aandachtspunten zijn om de groei zo goed mogelijk in te passen, is eerst een 

brede maatschappelijke raadpleging georganiseerd.  

 

De raadpleging van de bevolking en stakeholders was vooral gericht op het 

verkennen van de mogelijkheden voor een oostelijke uitbreiding van de Efteling. 

De uitbreiding naar het oosten is immers als studiegebied in de gemeentelijke 

structuurvisie ‘Loon op Zand 2030, de recreatieve kamer in het hart van Brabant’ 

opgenomen. De gemeentelijke structuurvisie maakt uitbreiding naar het westen 

mogelijk. Op basis van het geldende bestemmingsplan is uitbreiding van het 

attractiepark op het huidige parkeerterrein bij de entree mogelijk en kan ook de 

verblijfsrecreatie van het Loonsche Land gerealiseerd worden. 

De mogelijkheid van westelijke uitbreiding blijft. Als blijkt dat een oostelijke 

uitbreiding kan, dan heeft dit echter de eerste voorkeur van de Efteling boven 

grootschalige uitbreiding ten westen van de Kinkenpolder. Deze kant sluit direct 

aan op het bestaande attractiepark en ligt verder van de kern Kaatsheuvel, waar 

uitbreiding tot minder hinder voor de kern leidt. Als (uiteindelijk) blijkt dat 

oostelijke uitbreiding niet haalbaar is, dan komt de westelijke uitbreiding eerder 

in beeld.  

 

De volgende stap is het gezamenlijk vastleggen van de uitgangspunten voor de 

groei van de Wereld van de Efteling en de aandachtspunten voor het 

vervolgonderzoek. 

 

Voor u ligt de Nota Ambities en Uitgangspunten, waarin wordt uitgelegd wat er 

gaat gebeuren en waarom, wat vaste uitgangspunten zijn en wat de 

belangrijkste aandachtspunten uit de maatschappelijke raadpleging zijn. 

Na behandeling van dit concept in de Gemeenteraad en binnen de Efteling en de 

provincie wordt de Nota Ambities en Uitgangspunten ter vaststelling voorgelegd 

aan de Stuurgroep Wereld van de Efteling 2030. In de stuurgroep nemen de 

gemeente, de provincie en de Efteling gezamenlijk een besluit over de ruimtelijke 

plannen die tot uitbreiding van de Wereld van de Efteling en waarborging van 

een goede bereikbaarheid moeten leiden. 
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1 Van ambitie naar plan 3 

1.1 Aanleiding 

De Efteling wil uitbreiden. Eerste toetsingskaders voor nieuwe initiatieven zijn 

de vigerende bestemmingsplannen en de gemeentelijke structuurvisie ‘Loon op 

Zand 2030, de recreatieve kamer in het hart van Brabant’ (vastgesteld op 5 

maart 2015). De gemeente maakt hierin een westelijke uitbreiding mogelijk en 

heeft een zoekgebied voor een oostelijke uitbreiding opgenomen. Omdat ook 

aanpassing van de ontsluiting naar de N261 nodig is, hebben de Efteling, de 

gemeente en de provincie elkaar nodig om uitbreiding mogelijk te maken. 

 

 

1.2 Wat is de gezamenlijke ambitie van de Efteling, de gemeente en 
de provincie? 

De Efteling is een toonaangevende speler in de recreatiebranche en behoort tot 

de top vijf attractieparken van Europa. De Efteling wil deze positie behouden en 

versterken. De vrijetijdseconomie biedt daartoe groeikansen. Deze 

groeipotentie wordt onderkend en ondersteund door de gemeente Loon op 

Zand en de provincie Noord-Brabant. Dat is vastgelegd in het beleid van beide 

overheden (zie paragraaf 3.6).  

 

De Efteling heeft in 2014 4,4 miljoen bezoeken (het aantal bezoekers dat de 

entree passeert) per jaar. Het is de ambitie van de Efteling om in 2020 meer dan 

5 miljoen bezoeken per jaar te ontvangen en op lange termijn door te groeien 

tot 6 of zelfs 7 miljoen bezoeken per jaar. 

 

Hoofdambitie 

De gemeente en provincie willen de groei van de Wereld van de Efteling 

mogelijk maken en de drie partijen onderzoeken samen hoe dat moet 

plaatsvinden. Extra ruimte en een goede bereikbaarheid zijn nodig om te 

kunnen blijven behoren bij de top vijf van attractieparken in Europa. 

 

De Efteling heeft als eerste stap een globale ruimtelijke visie opgesteld waarin 

op hoofdlijnen haar groeiplannen voor 2030 zijn vastgelegd (zie hoofdstuk 2). 

 

 

1.3 Wat is daarvoor nodig en wat is de aanpak? 

De ruimtelijke visie van de Efteling is een visie op hoofdlijnen, een vlekkenplan. 

Een vervolgstap die nu plaats zal vinden is de uitwerking van de toekomstvisie in 

ruimtelijke plannen op basis waarvan realisatie daadwerkelijk mogelijk is. Het 

huidige bestemmingsplan houdt immers nog geen rekening met groei van de 
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Wereld van de Efteling tot meer dan 5 miljoen bezoeken, aangezien dit 

samengaat met een fysieke ruimtelijke groei en ingrepen in de ontsluitende 

verkeersinfrastructuur.  

Omdat de belangen van de Efteling en het openbaar belang met elkaar zijn 

vervlochten, werken de gemeente Loon op Zand, de provincie Noord-Brabant en 

de Efteling nauw samen om de plannen verder te concretiseren. 

Het gaat daarbij zowel om een toekomstbestendige en doelmatige recreatieve 

ontwikkeling als om de bescherming van het woon- en leefklimaat in de 

omgeving. Daarnaast is het bereikbaar houden van de Efteling, de kern 

Kaatsheuvel en de regio Hart van Brabant een belangrijk aandachtspunt. De 

huidige verkeersontsluiting moet hierop worden aangepast. Ook 

landschappelijke / ruimtelijke inpassing met behoud van het unieke Efteling-

concept en natuurcompensatie zijn belangrijke aandachtspunten. 

 

De partijen hebben afgesproken dat: 

 de ruimtelijke ontwikkeling in totaliteit/onderlinge samenhang en in 

samenhang met de omgeving wordt bekeken; 

 de planvorming in dialoog met de omgeving plaatsvindt; 

 de planvorming leidt tot een PlanMER plus een of meer ruimtelijke plannen;  

 gezamenlijke voorbereiding en besluitvorming plaats vindt. 

 

Een PlanMER is nodig omdat de ontwikkeling leidt tot een toename van verkeer 

en dit zal leiden tot een toename van stikstofdepositie op de nabij gelegen 

Natura 2000-gebieden. Dan moet worden onderzocht of de ontwikkeling 

mogelijk significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelen van 

deze Natura 2000-gebieden. Om die reden moet in het kader van de ruimtelijke 

procedure waarmee de ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt een 'Passende 

beoordeling' worden opgesteld. De noodzaak van een passende beoordeling 

heeft als consequentie dat een PlanMER
1)

 moet worden opgesteld. 

 

                                                                 
1) Formeel wordt een gecombineerd PlanMER/ProjectMER opgesteld. Dit om te 

voldoen aan de eisen uit de mer-wetgeving. 

1.4 Wat is het doel van de planvorming en hoe ziet het proces eruit? 

De gemeente Loon op Zand, de provincie Noord-Brabant en de Efteling 

doorlopen gezamenlijk het proces en hebben zitting genomen in een 

stuurgroep. Ook de voorbereiding vindt gezamenlijk plaats in een projectgroep. 

 

Hoofddoel 

Het mogelijk maken van uitbreiding van de Wereld van de Efteling door het 

uiteindelijk vaststellen van één of meer bestemmingsplannen met daarbij 

behorende plandocumenten en financieringsafspraken.  

 

Het proces is geknipt in 3 fasen met elk een formeel beslissingsmoment. 

Startfase 

1. Nota Ambities en Uitgangspunten: Hierin worden de ambities en 

uitgangspunten vastgelegd, evenals variabele elementen die kunnen leiden 

tot alternatieven en varianten voor het verdere planproces. Door de 

stuurgroep over uitvoering van een verkennende studie en de intentie om 

op basis daarvan tot een of meer ruimtelijke plannen te komen op basis 

waarvan (fasegewijze) realisatie van de ontwikkelingen mogelijk is. 

 

Ruimtelijk ontwerp 

2. Alternatieven en trechternotitie: De mogelijke alternatieven en varianten 

voor de ontwikkeling worden breed verkend en vervolgens getrechterd tot 

reële alternatieven plus een ‘voorlopig voorkeursalternatief’. Dit vormt het 

basisalternatief voor het PlanMER zoals deze wordt opgesteld in de 

volgende fase. 

3. Masterplan Wereld van de Efteling 2030 en anterieure overeenkomst(en): 

Op basis van een Masterplan neemt de stuurgroep een besluit tot verdere 

planvorming en worden afspraken vastgelegd in een of meerdere 

anterieure overeenkomsten. 
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Ruimtelijk plan 

4. Civieltechnische uitwerking alternatieven. De alternatieven en varianten 

voor de verkeersontsluiting worden civieltechnisch uitgewerkt tot op het 

detailniveau van Voorlopig Ontwerp. 

5. Opstellen en vaststellen PlanMER en bestemmingsplan(nen). Mogelijk 

significante effecten op Natura 2000 kunnen als gevolg van toename van 

stikstofdepositie door een toename van verkeer niet worden uitgesloten. 

Om die reden moet een Passende beoordeling worden opgesteld. Deze 

dient onderdeel uit te maken van een planMER. Ook de omvang van de met 

de ontwikkeling samenhangende toename van het aantal bezoekers is 

reden voor een planMER. Het voorkeursalternatief wordt vastgelegd in een 

of meer bestemmingsplannen. 

 

 

1.5 Wat is de planning? 

Het planvormingsproces dat de totale ontwikkeling van de Wereld van Efteling 

in de eindfase mogelijk zal maken kent een doorlooptijd waarin in 2018 kan 

worden gestart met de grootschalige ontwikkeling. Doel is om in 2015 tot een 

Nota Ambities & Uitgangspunten te komen. Onderdeel van de eerste stap was 

een maatschappelijke raadpleging over de Wereld van de Efteling in mei en juni 

2015. 

 

 

1.6 Waarom een maatschappelijke raadpleging? 

De Wereld van de Efteling is wel een wereld op zich, maar deze staat niet los 

van de omgeving. De partijen willen graag van de omgeving weten wat de 

wensen en de aandachtspunten zijn bij concretisering van de groeiplannen. 

Daarom zijn in een vroeg stadium twee interactieve informatieavonden 

georganiseerd voor bewoners en lokale ondernemers om mee te praten over de 

uitbreiding van de Efteling. Ook is een bijeenkomst voor 

belangengroepen/stakeholders georganiseerd en zijn gesprekken gevoerd met 

de betrokken bestuurders uit de regio. De aandachtspunten uit de brede 

maatschappelijke raadpleging staan in hoofdstuk 5. Alle deelnemers aan de 

informatiebijeenkomsten hebben per mail een samenvatting ontvangen. Deze 

samenvatting is opgenomen in paragraaf 4.2. Naast de samenvatting hebben 

wethouder Gerard Bruijniks en Fons Jurgens op 21 september 2015 een 

interview aan de Duinkoerier gegeven. Ook in het vervolgproces zal de 

omgeving worden geïnformeerd (bijvoorbeeld via de Duinkoerier) en betrokken 

via de reguliere inspraakprocedure(s). 

 

 
 

De focus van de bewonersavonden en de bijeenkomst met de stakeholders lag 

op de oostelijke uitbreiding, omdat dit idee niet eerder met de omgeving is 

gedeeld. Dit in tegenstelling tot een westelijke uitbreiding: de structuurvisie 

‘Loon op Zand 2030, de recreatieve kamer in het hart van Brabant’ (vastgesteld 

op 5 maart 2015) maakt een westelijke uitbreiding mogelijk, een oostelijke 

uitbreiding is hierin als studiegebied opgenomen. 

 

 

1.7 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 vertelt het verhaal van de Wereld van de Efteling in 2030; de 

globale visie. Hoofdstuk 3 gaat in op de randvoorwaarden en uitgangspunten 

voor de ontwikkeling; de speelruimte. In hoofdstuk 4 zijn de hoofdlijnen van de 

ontwikkeling in beeld gebracht en de aandachtspunten die belangrijk zijn in het 

vervolgproces.  
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2 Wereld van de Efteling 2030 7 

Het project ‘Wereld van de Efteling 2030’ omvat de toekomstige ontwikkeling 

van de Efteling in zowel ruimtelijke als infrastructurele zin. De kerngedachte 

achter deze ontwikkeling is het realiseren van een multifunctioneel 

vrijetijdslandschap. In haar visie spreekt de Efteling dan ook over de Wereld van 

de Efteling. Deze wereld biedt een veelvoud aan activiteiten en functies die 

ervoor zorgen dat de Efteling ook in de toekomst een populaire bestemming 

voor nationale en internationale bezoeken blijft. Niet alleen voor haar gasten 

die een dag een bezoek brengen maar ook voor haar gasten die meerdere 

dagen in de Wereld van de Efteling zullen verblijven. De plannen van de Efteling 

bieden gelegenheid voor de verdere ontwikkeling van Loon op Zand als 

recreatieve en toeristische gemeente.  

 

Wereld van de Efteling ontwikkelt zich in drie zones 

De ruimtelijke ontwikkeling van de Wereld van de Efteling heeft impact op de 

inrichting van het landschap en de routestructuren langs de zuidrand van de 

kern Kaatsheuvel. De ontwikkeling voltrekt zich in westelijke en oostelijke 

richting verdeeld over drie zones. De meest noordelijke zone, direct grenzend 

aan de kern van Kaatsheuvel, biedt ruimte voor de ontwikkeling van het 

attractiepark en daaraan gekoppelde functies als ontsluitingswegen en 

parkeren. In deze zone ligt ten zuiden van het attractiepark de nieuwe 

toegangsweg naar de Wereld van de Efteling. Deze toegangsweg verbindt het 

parkeerterrein(en) via een nieuw knooppunt rechtstreeks met de provinciale 

weg N261. Het knooppunt kan ook als recreatieve poort toegang bieden tot de 

Loonse en Drunense Duinen. Ook het door de Efteling ontwikkelde en openbaar 

toegankelijke natuurgebied Loonsche Land is vanuit het knooppunt toegankelijk. 

De middelste zone gelegen rondom de Eftelingsestraat is bestemd voor 

verblijfsrecreatie. Om de overnachtingsmogelijkheden te vergroten is hier 

ruimte voor het realiseren van een breed scala aan verblijfstypen. De meest 

zuidelijke strook is bedoeld voor het ontwikkelen van minder intensieve vormen 

van recreatie. Deze derde zone biedt recreanten uit de omgeving en 

verblijfsgasten van de Efteling, wanneer zij meerdaags verblijven, voldoende 

keuzemogelijkheden om hun tijd door te brengen. In deze zone liggen reeds het 

Efteling Golfpark en het eerder genoemde natuurgebied Loonsche Land.  

 

Verwachte ontwikkelingen tot 2020 

De verwachting is dat de komende jaren het aantal bezoeken aan de Efteling 

nog verder zal toenemen. In 2020 zullen minimaal 5 miljoen bezoeken per jaar 

aan de Wereld van de Efteling plaatsvinden. Deze groei betekent dat de 

komende jaren geïnvesteerd zal worden in het in stand houden en uitbreiden 

van het attractiepark. Tot 2020 is deze uitbreiding voornamelijk oostelijk 

georiënteerd. Er wordt bij voorkeur gestart met het ontwikkelen van het gebied 

tussen het bestaande attractiepark en de N261. 
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Meerdaags bezoek betekent voor de Efteling ook het investeren in recreatieve 

verblijfsvoorzieningen. De Efteling verwacht in 2020 zo’n 5.000 slaapplaatsen 

nodig te hebben. Hiervan wil de Efteling er zelf 3.500 realiseren. De overige 

1.500 bedden zouden in de markt door derden ontwikkeld kunnen worden. 

Momenteel beschikt de Efteling binnen haar wereld over zo’n 2.000 

overnachtingsbedden in het Efteling Hotel en Efteling Bosrijk. Dit betekent dat 

de Efteling voor 2020 nog 1.500 bedden wil realiseren. Een van de opties is de 

ontwikkeling van 1.000 bedden in het Loonsche Land. Deze ontwikkeling is 

reeds binnen het geldende bestemmingsplan voorzien. Voor de overige 500 

bedden is nog geen locatie benoemd.  

 

De groei van het aantal bezoeken heeft direct invloed op de inrichting van 

regionale en lokale infrastructuur. Eerste aandachtspunt is de 

verwerkingscapaciteit van de N261 en Europalaan. Bij een verdere toename van 

het aantal bezoekers heeft de Europalaan onvoldoende verwerkingscapaciteit. 

Om de toekomstige verkeersstromen te kunnen verwerken is een (ver)nieuwde 

ontsluitingsstructuur voor de Wereld van de Efteling noodzakelijk. Eerste 

aandachtspunten bij het ontwikkelen van deze infrastructuur is de verbinding 

tussen de kernen Loon op Zand en Kaatsheuvel. Tweede aandachtspunt is het in 

stand houden van noord-zuid georiënteerde recreatieve verbindingen tussen de 

kern Kaatsheuvel en het ten zuiden van de Wereld van de Efteling gelegen 

buitengebied. Denk daarbij aan fiets-, wandel- en ruiterspaden.  

 

Verwachte ontwikkelingen na 2020 

Na 2020 zal de Wereld van de Efteling zich blijven ontwikkelen. Echter de wijze 

waarop en de snelheid waarmee dit zich zal voltrekken is op dit moment nog 

minder concreet. De verwachting is dat in deze periode het aantal bezoeken aan 

het attractiepark en/of de Wereld van de Efteling kan doorgroeien tot 6 à 7 

miljoen. Het attractiepark breidt zich in deze periode verder in westelijke 

richting uit. Deze westelijke ontwikkeling zal evenals het bestaande 

attractiepark landschappelijk ingepast worden. Binnen deze landschappelijke 

setting is ruimte voor recreatieve verbindingen van de kern Kaatsheuvel naar 

het buitengebied. Hierdoor voegt het plangebied zich naadloos in de Wereld van 

de Efteling en haar omgeving. In deze zone zal zich mogelijk een hoger 

percentage aan overdekte attractie vestigen.  

Ontwikkeling van het attractiepark in westelijke richting betekent dat het 

parkeren verder naar het westen opschuift. Er zal gekeken worden naar 

alternatieve transportsystemen en de manier waarop de voertuigen geparkeerd 

worden. De parkeerterreinen zullen evenals de attracties landschappelijk 

worden ingepast. Allereerst om het zicht op de geparkeerde voertuigen te 

verminderen. Daarnaast om de wandel/transportroutes naar de ingang van het 

attractiepark te veraangenamen. Met deze verschuiving van de 

parkeerterreinen zullen ook aanpassingen aan de lokale en Efteling 

infrastructuur nodig zijn.  

 

Naast de ontwikkeling van het attractiepark is de verwachting dat de Efteling bij 

een groeiend aantal bezoeken evenals in de periode tot 2020 blijft investeren in 

het uitbouwen van haar aanbod aan verblijfsrecreatie. 
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3.1 Inleiding 

Dat de Wereld van de Efteling moet uitbreiden is een vaststaand feit en wordt 

hieronder toegelicht. De manier waarop uitbreiding zal plaatsvinden wordt nog 

onderzocht. Een aantal dingen staat hierbij vast en een deel van de invulling is 

min of meer flexibel.  

De snelheid van ontwikkelingen is markt/succes afhankelijk. In dit hoofdstuk zijn 

de uitgangspunten voor de ontwikkeling gemotiveerd. 

 

 

3.2 Waarom is groei van het aantal bezoeken noodzakelijk? 

De Efteling is een toonaangevende speler in de recreatiebranche die tot de top 

vijf attractieparken van Europa behoort. Deze positie wil de Efteling behouden 

en zo mogelijk versterken. Hiervoor is een groei van het aantal bezoeken 

noodzakelijk. De recreatiesector neemt alleen maar in belang toe en groeit in 

omvang. In de vrijetijdsector betekent stilstaan dan ook achteruitgang. Met 

groei kan de regionale werkgelegenheid versterkt worden, bij de Efteling zelf, bij 

toeleveranciers en bij de toeristische sector in de regio. Ook draagt een 

attractief recreatief leisurelandschap bij aan een gezond en aantrekkelijk leef- 

en vestigingsklimaat in de regio. 

Uitgangspunten 

De Efteling moet tot de top vijf van attractieparken in Europa kunnen blijven 

behoren. De plannen maken daarom groei tot 5 miljoen bezoeken in 2020 en tot 

6 à 7 miljoen bezoeken in de jaren daarna mogelijk. 2030 is gekozen als 

planhorizon. 

 

 

3.3 Waarom is fysieke groei van de Wereld van de Efteling 
noodzakelijk? 

De wijze waarop groei van het aantal bezoeken kan worden gerealiseerd 

Om de groei van het aantal bezoeken te kunnen realiseren zet de Efteling in op 

een strategie gebaseerd op de volgende aspecten: 

 Instandhouding van bestaande attracties. 

 Voldoende aantrekkingskracht door regelmatig introduceren van nieuwe 

attracties.  

 Meer attracties die op jaarrondgebruik zijn toegespitst. 

 Het trekken van meer gasten uit heel Nederland en uit het buitenland door 

het aanbieden van verblijfsrecreatie. 
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Het huidige attractiepark is bijna vol 

Alleen al voor behoud van het aantal bezoeken is ieder jaar een nieuwe attractie 

noodzakelijk. Een nieuwe attractie is immers voor bestaande gasten een reden 

om naar de Efteling terug te gaan. De Efteling doet dit doorgaans door het ene 

jaar een grote attractie te realiseren en het jaar erna een kleinere attractie, 

bijvoorbeeld een sprookje. Het huidige attractiepark is door deze groeistrategie 

bijna vol, waardoor fysieke groei noodzakelijk is. Dat heeft mede te maken met 

het uitgangspunt dat maximaal 11% van het attractiepark bebouwd mag 

worden. De filosofie daarachter is dat gasten ondergedompeld worden in de 

Wereld van de Efteling, een sprookjesachtige omgeving met veel aandacht en 

ruimte voor een natuurlijk landschap met verrassingselementen. De Efteling is 

daarin uniek. Ook de inzet op meer binnen-attracties ten gunste van 

jaarrondgebruik vraagt meer ruimte omdat daarmee een grotere aanslag op het 

bebouwingspercentage van 11% wordt gedaan. Veel meer dan bijvoorbeeld 

uitbreiding van het sprookjesbos dat juist in een landschappelijke setting is 

geplaatst. 

 

Ruimte voor meer verblijfsrecreatieve overnachtingsmogelijkheden 

Veruit de meeste gasten komen nu uit een straal van 100 kilometer, 

voornamelijk Nederland. Groei van het aantal bezoeken kan worden 

gerealiseerd door meer overnachtingsmogelijkheden. Hiermee wordt de straal 

van 100 kilometer vergroot. Uit marktonderzoek van de Efteling blijkt dat voor 

groei naar meer dan 5 miljoen bezoeken behoefte is aan 5.000 

verblijfsrecreatieve bedden. Het huidige verblijfsrecreatieve aanbod van Efteling 

Bosrijk kan dit aantal niet opvangen. Bovendien is meer differentiatie in het 

verblijfsrecreatieve aanbod vereist, om goed aan te kunnen sluiten bij de 

verblijfsrecreatieve wensen van de verschillende doelgroepen. Fysieke 

uitbreiding van de Wereld van de Efteling houdt ook direct verband met de 

mogelijkheid aanvullende overnachtingsverblijven te realiseren. 

 

Ruimte voor groei van extensieve recreatie 

Als gevolg van meerdaags verblijf ontstaat er ook meer behoefte aan 

recreatieve mogelijkheden en voorzieningen in de omgeving. Bij meerdaags 

verblijf wordt niet alle dagen of niet de gehele dag het attractiepark van de 

Efteling bezocht. Daardoor is ook behoefte aan ander vermaak in de omgeving. 

Een deel van een andere vorm van vermaak is te vinden in de vorm van de 

Efteling-golfbaan. Daarnaast biedt een toegankelijke natuur in de directe 

omgeving van de Efteling mogelijkheden. De Efteling werkt hier al aan door de 

vorming van ‘het Loonsche Land’ waarin het natuurlijke landschap uit 1850 

wordt gerealiseerd. In het kader van uitbreiding van de Efteling zal mogelijk 

compensatie van natuur aan de orde zijn. Bij voorkeur voegt de Efteling dat toe 

aan haar extensieve recreatie. Ook in dat kader is dus fysieke groei aan de orde. 

 

De Efteling en de regio hebben elkaar nodig 

Niet alle 5.000 bedden zullen binnen de Wereld van de Efteling mogelijk 

gemaakt kunnen worden. De Efteling wil zelf circa 3.500 van de benodigde 5.000 

bedden realiseren. In aanvulling daarop zullen lokale en regionale ondernemers 

hierop inspelen, elk met een eigen concept aansluitend bij de marktvraag. 

De behoefte aan recreatieve mogelijkheden en voorzieningen in de omgeving 

gekoppeld aan meerdaags verblijf biedt enerzijds kansen voor de regio, 

anderzijds heeft de Efteling de regio daarbij nodig. Een voorbeeld is de bijdrage 

die het landschap van het naast de Efteling gelegen Nationaal Park Loonse en 

Drunense Duinen kan bieden aan de gewenste afwisseling aan recreatieve 

mogelijkheden. In dat kader is het ook vanuit de Efteling wenselijk dat de 

Loonse en Drunense Duinen goed worden ontsloten. Een recreatietransferium 

langs de N261 eventueel gekoppeld aan een bezoekerscentrum kan daarin een 

functie verrichten. 

 

Uitgangspunten 

De plannen maken fysieke groei van de Wereld van de Efteling mogelijk voor: 

- Uitbreiding van attracties 

- Meer overnachtingsmogelijkheden, zowel door de Efteling als door derden. 

- Meer extensieve recreatiemogelijkheden. 
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3.4 Waarom groei aansluitend aan de huidige plek? 

De aantrekkingskracht van een attractiepark met mogelijkheden voor een 

meerdaags verblijf zit in de directe nabijheid van verschillende dagrecreatieve 

werelden. Er is dan ook een aaneengesloten gebied noodzakelijk voor de 

Wereld van de Efteling. Omdat daarnaast verplaatsing van (delen van) de 

Efteling financieel niet realistisch is, worden alleen uitbreidingen onderzocht 

aansluitend of in de directe nabijheid van het bestaande attractiepark.  

 

Uitgangspunt 

- Uitbreiding van het attractiepark vindt aansluitend of in de directe 

nabijheid van het bestaande attractiepark plaats. 

 

 

3.5 Wat zijn de ruimtelijke mogelijkheden voor uitbreiding? 

De fysieke mogelijkheden voor uitbreiding van het attractiepark liggen vooral 

aan de westzijde en voor een deel aan de oostzijde.  

 Aan de noordzijde is uitbreiding niet mogelijk omdat de Wereld van de 

Efteling daar direct aansluit op de bebouwing van de kern Kaatsheuvel. 

 Aan de oostzijde liggen de N261 en de Loonse en Drunense Duinen (een 

Natura 2000-gebied en Nationaal Landschap) als harde begrenzing. Alleen 

in de strook tussen de Horst en de N261 kan uitbreiding plaatsvinden. 

 Ten zuiden van het attractiepark ligt een strook met (recent) gerealiseerde 

en in ontwikkeling zijnde verblijfsrecreatie. Na realisatie van het Loonsche 

Land als verblijfsrecreatie zijn hier geen mogelijkheden meer voor 

uitbreiding van het attractiepark, omdat het overige gebied vrijwel 

aaneengesloten natuur- en extensief recreatiegebied is. Er zijn fysieke 

mogelijkheden voor uitbreiding van de verblijfsrecreatie aan de westzijde in 

het verlengde van de as Eftelingsestraat. 

 

 

Logische driedeling 

De Wereld van de Efteling heeft in de huidige situatie een logische driedeling. 

Aan de noordzijde ligt de intensieve recreatie van het attractiepark, in de 

middenstrook verblijfsrecreatie en aan de zuidkant de extensieve recreatie van 

de golfbaan en de natuurontwikkeling van Het Loonsche Land. De scheiding 

tussen de drie delen ligt niet overal onwrikbaar vast, maar is in hoofdlijnen wel 

uitgangspunt voor de planvorming. 

 

Uitgangspunten 

- Bij voorkeur eerst uitbreiding ten oosten en daarna ten westen van het 

bestaande attractiepark. 

- In hoofdlijnen intensieve dagrecreatie aan de noordzijde, verblijfsrecreatie 

in het midden, extensieve recreatie aan de zuidzijde, maar geen onwrikbare 

driedeling. 

 

 

3.6 Wat zijn de beleidsmatige wensen en mogelijkheden voor 
uitbreiding? 

Gemeentelijk en provinciaal belang Efteling 

De gemeente Loon op Zand en de provincie Noord-Brabant hebben aangegeven 

hun medewerking te verlenen aan de toekomstige ontwikkeling van de Efteling. 

De gemeentelijke structuurvisie ‘Loon op Zand 2030, de recreatieve kamer in 

het hart van Brabant’ (zie bijlage 1) benoemt het gemeentelijk belang van de 

uitbreiding van de Efteling en faciliteert deze. 

 

In de recent vastgestelde structuurvisie (zie bijlage 1) is de uitbreiding van de 

Wereld van de Efteling opgenomen als gewenste ontwikkeling. Bij de 

vaststelling van de structuurvisie is opgenomen dat inzet van de strook tussen 

de Horst en de N261 voor uitbreiding van de Efteling zal worden onderzocht en 

in dat kader onderwerp zal zijn van een maatschappelijke raadpleging. Deze 
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maatschappelijke raadpleging levert aandachts- en uitgangspunten op voor de 

uitbreiding van de Wereld van de Efteling. 

 

De provincie Noord-Brabant onderkent in haar provinciale structuurvisie het 

economisch en maatschappelijk belang van de Efteling. De Efteling en de Beekse 

Bergen zijn genoemd als recreatievoorzieningen van nationale allure die een 

belangrijke bijdrage leveren aan de groeipotentie die samenhangt met de 

vrijetijdseconomie in de provincie. Beide recreatievoorzieningen staan dan ook 

specifiek aangegeven op de visiekaart van de provincie. De provinciale visie stelt 

verder dat: 

 de Efteling belangrijk is voor de economische positie van Noord-Brabant; 

 de provincie dit attractiepark in Noord-Brabant wil behouden; 

 voor een goede concurrentiepositie (fysieke) ontwikkelingsruimte nodig kan 

zijn; 

 een attractief recreatief aanbod bijdraagt aan een gezond en aantrekkelijk 

leef- en vestigingsklimaat; 

 in overleg met de betrokken gemeenten en belanghebbenden wordt bezien 

of de provincie een rol heeft bij de ondersteuning van verdere ontwikkeling 

van de Efteling.  

 

Het belang van de Efteling voor de regio Hart van Brabant 

De regio Hart van Brabant is een samenwerkingsverband van 9 gemeenten, 

waaronder ook Loon op Zand. Op bestuurlijk niveau worden de diverse 

projecten behartigd door de betrokken portefeuillehouders uit de colleges van 

B&W. In haar ruimtelijke visie ‘Hart van Brabant 2025: dynamiek in een 

aangenaam landschap’ legt de regio een nadrukkelijke rol weg voor de Efteling 

als nationale trekker binnen de regio (zie bijlage 1). De Efteling is een belangrijke 

drager voor de verdere ontwikkeling van de regio Hart van Brabant als dé 

leisure-regio voor de internationale familiemarkt. 

 

 

 

Uitgangspunten 

- In de gemeentelijke structuurvisie is opgenomen dat inzet van de strook 

tussen de Horst en de N261 voor uitbreiding van de Efteling zal worden 

onderzocht. 

- Een maatschappelijke raadpleging levert aandachts- en uitgangspunten op 

voor de uitbreiding van de Wereld van de Efteling. 

 

 

3.7 Wat zijn de bedrijfsmatige en logistieke uitgangspunten? 

Attractiepark 

Rijken en entree 

De inrichting van het bestaande attractiepark met de verschillende Rijken en de 

locatie van de entree blijft in de toekomstige situatie bestaan. De huidige entree 

wordt gevormd door het Huis van de Vijf Zintuigen. Dit grootste rieten dak ter 

wereld is inmiddels een belangrijk icoon van de Efteling.  

 

De attracties van het attractiepark zijn themagewijs geclusterd in Rijken. Vanaf 

het Huis van de Vijf Zintuigen zijn de Rijken via een centrale as bereikbaar. De 

huidige entree en de centrale as hebben een cruciale functie voor de logistieke 

verdeling en beheersing van de gastenstromen.  

Verplaatsing van bestaande Rijken is alleen financieel gezien al geen optie. 

Uitbreiding van bestaande Rijken kan dus alleen aansluitend daaraan 

plaatsvinden. Nieuwe Rijken moeten uit logistieke overwegingen op de entree 

van het attractiepark aangesloten kunnen worden. Via een centrale as moeten 

deze Rijken op redelijke loopafstand liggen, of door middel van een vast 

vervoersysteem aangesloten worden. 

 

Parkeren, openbaar vervoer en verbinding met Kaatsheuvel 

De locaties van bestaande en nieuwe parkeerterreinen zijn flexibel. 

Uitgangspunt is wel dat de parkeerterreinen op redelijke loopafstand van de 
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ingang liggen of bijvoorbeeld moeten kunnen worden aangesloten op een intern 

vervoersysteem, zodat de tijd van de auto naar de ingang zo kort mogelijk is. 

Uitgangspunt is verder dat het VIP-parkeren het beste bereikbaar is en dat je 

vanaf het VIP-parkeren sneller bij de ingang bent dan vanaf de overige 

parkeerplaatsen.  

 

Vanuit het oogpunt van efficiënt en doelmatig openbaar vervoer is de 

openbaarvervoerhalte van de Efteling gecombineerd met het busstation van 

Kaatsheuvel. Vanaf daar is de entree via een rechtstreekse loopas bereikbaar. 

Uitgaande van het behoud van het busstation voor Kaatsheuvel zal de 

openbaarvervoerhalte van de Efteling en een verbinding naar de entree 

gehandhaafd blijven. Zo behoudt Kaatsheuvel tevens een directe en korte route 

vanuit de kern naar de entree. 

 

Verblijfsrecreatie 

De bestaande verblijfsrecreatie van Efteling Bosrijk en de verblijfsrecreatie van 

het Loonsche Land waarmee een aanvang is gemaakt blijft gehandhaafd. 

Nieuwe locaties zijn flexibel, maar liggen bij voorkeur wel tussen het 

attractiepark en het extensief recreatiegebied, zodat beide functies direct 

beschikbaar zijn vanaf de overnachtingsplek. 

 

Extensieve recreatie en natuur 

Het huidige extensieve recreatie- en natuurgebied aan de zuidkant van de 

Wereld van de Efteling blijft behouden. Dit bos- en heidegebied behoort 

grotendeels tot de Ecologische Hoofdstructuur en daarnaast zijn er agrarische 

percelen. Recent zijn investeringen gedaan om dit gebied om te vormen tot het 

oorspronkelijke landschap uit circa 1850. Daar waar natuurcompensatie 

noodzakelijk is, wordt deze bij voorkeur aansluitend aan bestaande natuur 

rondom of in de Wereld van de Efteling gerealiseerd, zodat het bestaande 

robuuste natuurgebied wordt versterkt. Zo mogelijk wordt ingezet op 

toegankelijke natuur. 

 

 

Verkeersontsluiting en bereikbaarheid 

De huidige ontsluitingsstructuur is niet geschikt om de groeiambities in 

aantallen bezoeken op te vangen. Uitgangspunt voor de planvorming is een 

robuuste ontsluitingsstructuur die zorgt voor een waarborging van een goede 

bereikbaarheid van: 

 de Wereld van de Efteling voor gasten en voor hulpdiensten; 

 Kaatsheuvel en de regio voor regulier verkeer en voor openbaar vervoer.  

Hierop is nader ingegaan in paragraaf 3.8. 

Een goede calamiteitenroute is daarbij vereist. 

 

Uitgangspunten 

- Gehandhaafd blijven: 

o de locatie van de entree met het systeem van een centrale 

ontsluitende loopas die Rijken ontsluit; 

o de huidige locatie van de openbaarvervoerhalte en een snelle 

verbinding tussen de entree en deze halte (en de kern 

Kaatsheuvel); 

o de huidige en in ontwikkeling zijnde verblijfsrecreatie. 

- Nieuwe delen van het attractiepark op aanvaardbare loopafstand van de 

entree. 

- Vanaf VIP-parkeren substantieel sneller bij de entree dan vanaf overige 

parkeerplaatsen. 

- Ontwikkelingen zoveel mogelijk buiten de Ecologische Hoofdstructuur. 

- Natuurcompensatie bij voorkeur aansluitend aan bestaande natuur Efteling. 

- Goede bereikbaarheid Efteling, Kaatsheuvel en regio waarborgen. 

- Een goede calamiteitenontsluiting. 

 

 

3.8 Waarom is aanpassing van de verkeersontsluiting noodzakelijk? 

De toename van het aantal bezoeken en de fysieke uitbreiding van de 

bedrijfsonderdelen van de Efteling kan niet zonder te voorzien in een 
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verkeersontsluiting die de bereikbaarheid van de regio, de kern Kaatsheuvel en 

de Efteling zelf garandeert. De huidige ontsluiting van de Efteling vindt plaats 

aan de noordzijde via de Europalaan in Kaatsheuvel. Als gevolg van de beperkte 

verwerkingscapaciteit van de Europalaan, die de provinciale weg N261 verbindt 

met het parkeerterrein van de Efteling, staat het verkeer op drukke dagen tot 

op deze provinciale weg vast. De recente aanpassing van de N261 levert geen 

extra capaciteit op bij het knooppunt met de Europalaan. Om de huidige 

problematiek op te lossen en de toekomstige groei van het aantal bezoeken te 

faciliteren wordt in samenspraak met de gemeente en de provincie onderzoek 

gedaan naar een nieuwe ontsluiting aan de zuidzijde van het attractiepark. Deze 

nieuwe ontsluiting is van regionaal belang voor de bereikbaarheid, omdat 

daarmee stagnatie op het omliggende wegennet wordt voorkomen. Deze 

nieuwe ontsluiting zorgt voor een ontvlechting van de verkeersstromen naar de 

Efteling met het overige verkeer. De ontsluiting kan wellicht gecombineerd 

worden met een nieuw recreatietransferium voor het Nationaal Park Loonse en 

Drunense Duinen dat de ontsluiting van de Loonse en Drunense Duinen 

aanzienlijk kan verbeteren. 

 

De te verwachten noodzaak van een nieuwe ontsluiting is hierna nader 

onderbouwd. 

 

Opwaarderen huidige ontsluiting uiteindelijk ontoereikend 

De gasten komen in de huidige situatie via de Europalaan. Tijdens het drukste 

uur (tussen 10:00 en 11:00 uur) komt bijna de helft van de gasten aan. Deze 

aankomstpiek is nauwelijks beïnvloedbaar omdat mensen voor een hele dag 

naar de Efteling komen. De vertrekpiek is wel beïnvloedbaar en wordt door de 

Efteling afgevlakt door op drukke dagen het attractiepark langer open te 

houden, waardoor het vertrek over meerdere uren wordt uitgespreid.  

 

Vrijwel iedereen komt met de auto (circa 92%). Vanwege het natransport vanaf 

treinstations en de gemiddelde groepsgrootte zal vervoer per auto altijd het 

meest tijd- en kostenefficiënt blijven en is een grote daling in het autogebruik 

niet reëel. Ook een andere ontvangst van bezoek in de vorm van bijvoorbeeld 

parkeren op afstand is eerder onderzocht. Reële alternatieven zijn er niet gezien 

de extra reistijd en de grote hoeveelheid pendelmaterieel dat hiermee is 

gemoeid als gevolg van genoemde piek in het aankomstpatroon. 

De Europalaan kan maximaal 25.000 gasten per etmaal verwerken. Daarboven 

treedt filevorming op. Meer dan 25.000 gasten (6.250 voertuigen) per etmaal 

kwam in 2009 achttien maal voor. Bij 5 miljoen bezoeken treedt dat op circa 

60 dagen per jaar op. Dat is gemiddeld vaker dan 1x per week.  

Onderzocht is ook of met regelscenario’s de verkeerhinder als gevolg van het 

Eftelingverkeer kan worden beperkt. Uit evaluatie blijkt dat het regelscenario 

zorgt voor een betere verdeling van verkeer over de noordelijke en zuidelijke 

toevoerroute naar de Efteling. Hoewel de effecten op de doorstroming op 

netwerkniveau beperkt zijn, kan worden geconstateerd dat de 

verkeersafwikkeling op de A59 licht verbetert. In 2014 is het aantal 

hoofdrijbanen op het parkeerterrein van de Efteling verdubbeld. Als gevolg van 

deze capaciteitsmaatregelen is de doorstroming op de Europalaan verbeterd en 

kan op de drukste momenten 5-10% meer verkeer worden verwerkt. De 

regelprogramma’s voor de verkeerslichten op de Europalaan blijken door deze 

infrastructurele maatregel bovendien beter te functioneren. 

 

Om een groei naar 5 miljoen bezoeken per jaar via de Europalaan te kunnen 

ontvangen is een forse investering in de Europalaan nodig, waarbij gedacht 

moet worden aan aanpassen van de aansluiting van het parkeerterrein op de 

Europalaan, een ongelijkvloerse kruising voor kruisend langzaam verkeer ter 

plaatse van de Horst en aanleg van spitsstroken op de nieuwe aansluiting met 

de N261.  

 

Meer dan 5 miljoen bezoeken vergt een aanzienlijk grotere investering: het 

verkeer kan alleen nog worden ontvangen als wordt geïnvesteerd in zeer 

kostbare tunnels en ongelijkvloerse kruisingen voor al het gemotoriseerde 

verkeer. Dergelijke investeringen zijn niet doelmatig, mede gezien de 

mogelijkheid van een alternatieve ontsluitingsmogelijkheid aan de zuidkant van 

het attractiepark.  
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Oplossing: fasegewijze ontwikkeling nieuwe ontsluiting zuidzijde 

De uitbreiding van de Wereld van de Efteling zal om financiële redenen in fasen 

verlopen. De verkeersontsluiting zal daarbij in fasen moeten meegroeien. De 

huidige ontsluiting kan uiteindelijk niet op doelmatige wijze geschikt worden 

gemaakt. Daarom wordt een financieel realistische optimalisatie van de 

Europalaan onderzocht en wordt bepaald bij welk aantal bezoeken een 

(gefaseerde) aanleg van een nieuwe alternatieve verkeersontsluiting nodig is. 

De meest voor de hand liggende oplossing is de aanleg van een nieuwe 

ontsluitingsroute via de Eftelingsestraat die rechtstreeks op de N261 aansluit. 

Deze nieuwe ontsluiting kan samen met een gestage groei van het aantal 

bezoeken gefaseerd worden ontwikkeld.  

Een nieuwe ontsluiting aan de zuidzijde van de Efteling biedt ook kansen om 

Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen beter te ontsluiten. De huidige 

situatie rondom het parkeren bij de toegangspunten van het Nationaal Park is 

een al langer bestaand knelpunt. Een recreatietransferium langs de N261 

(bijvoorbeeld gekoppeld aan het bestaande brandstofverkooppunt) kan een 

oplossing bieden. 

 

Uitgangspunten 

- Er komt een onderzoek naar de optimale ontsluiting op de N261 om de 

groei van de Wereld van de Efteling mogelijk te maken. De gefaseerde 

aanleg van een zuidelijke ontsluitingsroute en de uitbouw hiervan op 

termijn naar een volwaardig knooppunt zijn daarbij nadrukkelijk in beeld. 

- Het gebied langs de N261 grofweg 500 meter ten noorden en ten zuiden 

van de ‘oude’ Eftelingsestraat is zoekgebied voor de aansluiting op de N261. 

- De mogelijkheid van combinatie met een recreatietransferium voor de 

Loonse en Drunense Duinen wordt onderzocht. 

- Het gewenste eindbeeld van de Wereld van de Efteling 2030 wordt 

onderzocht en vastgelegd in een Masterplan. De uitvoering vindt fasegewijs 

plaats; de investering in de verkeersontsluiting wordt afgestemd op de 

fasegewijze groei van de Efteling én hangt samen met de maximale 

capaciteit van de Europalaan, uitgaande van een optimalisatie tegen 

beperkte kosten. 

- Terugdringen van autogebruik is niet reëel haalbaar. 

- Beïnvloeding van het aankomstpatroon is niet/nauwelijks mogelijk. 

- Parkeren op afstand is niet haalbaar (extra reistijd, comfortknelpunt, 

beschikbaarheid pendelmateriaal aankomstpiek). 

- Omleiden van verkeer op snelwegniveau is niet haalbaar (toename reistijd, 

geen capaciteitswinst Europalaan). 

- Filevrije afwikkeling openbaar vervoer. 

- Verdergaande splitsing verkeer Kaatsheuvel/Dongen en Efteling. 

- Goede calamiteitenroute en bevoorradingsroute. 

 

 

3.9 Hoe sluit de Wereld van de Efteling aan op zijn omgeving? 

De Wereld van de Efteling is een wereld op zich, maar moet wel rekening 

houden met haar ruimtelijke omgeving. In de omgeving van de Wereld van de 

Efteling moet uiteraard sprake blijven van een goed woon- en leefklimaat. 

Aandachtpunten zijn vooral het voorkomen van verkeershinder, visuele hinder, 

geluidshinder en het garanderen van de veiligheid. 

 

De exacte invulling van de Wereld van de Efteling wordt op voorhand niet 

bepaald en vastgelegd en behoudt bovendien flexibiliteit om adequaat op 

marktontwikkelingen te kunnen inspelen. Dat is de speelruimte die de Efteling 

nodig heeft en behoort bovendien tot de eigen verantwoordelijkheid van de 

Efteling. Wel dient steeds te worden voldaan aan een goede ruimtelijke 

ordening. Dat impliceert een goede verkeersafwikkeling en aanvaardbare 

milieubelasting, goede visuele en geluidstechnische inpassing van attracties en 

veiligheid. Als maatstaf wordt daartoe onder meer uit gegaan van de 

normstelling in relevante wetgeving. Ook moet de uitbreiding van de Wereld 

van de Efteling op een goede manier landschappelijk worden ingepast. De 

manier waarop staat nog niet vast. 
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Het gebied waar uitbreiding van de Wereld van de Efteling is voorzien biedt 

momenteel een verbinding voor langzaam verkeer, landbouwverkeer en 

autoverkeer tussen Kaatsheuvel en Loon op Zand. Daarnaast wordt een 

recreatieve verbinding geboden tussen Kaatsheuvel en de Loons en Drunense 

Duinen en als ommetje vanuit de kern Kaatsheuvel. Deze verbindingen en 

functies blijven niet op voorhand op dezelfde plek. Hiervoor worden ook 

alternatieven onderzocht. 

 

Voor het aantrekken van internationale gasten vormt de nabije ligging van het 

Nationaal Park van de Loonse en Drunense Duinen een belangrijke meerwaarde. 

Er zijn kansen voor de realisatie van een informatiecentrum over dit 

natuurgebied gekoppeld aan bijvoorbeeld een recreatietransferium. 

 

Uitgangspunten 

- Een goede verkeersafwikkeling en daarbij behorende aanvaardbare 

milieubelasting. 

- Een goede visuele en geluidstechnische inpassing van attracties en 

garanderen van de veiligheid (conform wettelijke normstelling). 

- Een goede landschappelijke en/of stedenbouwkundige inpassing. 

- De conceptuele invulling van de Wereld van de Efteling is de eigen 

verantwoordelijkheid van de Efteling. 

- Een goede verbinding tussen Kaatsheuvel en Loon op Zand voor langzaam 

verkeer, landbouwverkeer en autoverkeer. Onderzoek naar alternatieven. 

- Behoud van een recreatieve verbinding tussen Kaatsheuvel en de Loonse en 

Drunense Duinen en de mogelijkheid van een ommetje. Onderzoek en 

afweging van alternatieven. 

- De mogelijkheden onderzoeken voor een informatiecentrum over de 

Loonse en Drunense Duinen dat ook gemakkelijk bereikbaar is vanuit de 

Efteling. 

 

 

3.10 Hoe wordt omgegaan met de bestaande gebiedswaarden bij 
uitbreiding? 

Uitgangspunt is dat de gebiedswaarden worden geïnventariseerd en zo mogelijk 

worden behouden. Als dat niet mogelijk is, wordt gecompenseerd. Het gaat 

hierbij onder andere om de natuurwaarden, landschappelijke waarden, 

cultuurhistorische en archeologische waarden. Over de inventarisatie en 

omgang met de diverse waarden vindt afstemming plaats met 

belangenvertegenwoordigers. 

 

Een toename van verkeer zal leiden tot een toename van stikstofdepositie op 

nabij gelegen Natura 2000-gebieden, zoals de Loonse en Drunense Duinen. 

Daarom moet worden onderzocht of de ontwikkeling mogelijk significant 

negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000. Daarbij 

zal worden aangesloten bij nieuwe wetgeving: op 1 juli 2015 is de 

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Deze wetgeving 

beoogt ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder 

stikstof. Ook alle andere relevante milieuaspecten worden uiteraard 

onderzocht. 

 

Uitgangspunten 

- De gebiedswaarden worden geïnventariseerd en zo mogelijk behouden. Als 

dat niet mogelijk is, dan wordt ergens anders gecompenseerd. 

- Rekening houden met alle relevante milieuaspecten. 

- Over de inventarisatie en omgang met de diverse waarden vindt 

afstemming plaats met belangenvertegenwoordigers. 
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3.11 Wat is de economische haalbaarheid? 

Het is voor de Efteling uit economisch oogpunt niet wenselijk (en mogelijk) om 

de Wereld van de Efteling in een keer uit te breiden. Bovendien zijn voor de 

ontwikkeling van het attractiepark ook investeringen in de infrastructuur 

noodzakelijk. De ontwikkeling zal daarom fasegewijs tot stand komen, waarbij 

de planning afhankelijk is van de groei van het aantal bezoeken. Dit is op 

voorhand niet precies te voorspellen. 

Het is wel een overweging om de landschappelijke inrichting van 

uitbreidingsgebieden vooruitlopend op de daadwerkelijke realisatie uit te 

voeren, omdat het lang duurt voordat er sprake is van een volwaardige 

groenstructuur. 

 

In het vervolgproces maken de partijen afspraken over de financiering van de 

ontwikkelingen. 

 

Uitgangspunten 

- Het gewenste eindbeeld van de Wereld van de Efteling 2030 wordt 

onderzocht. De uitvoering vindt uit economische overwegingen fasegewijs 

plaats. 

 
 
3.12 Wat staat ruimtelijk vast en wat is (min of meer) flexibel 

Vanzelfsprekend zijn de kern Kaatsheuvel, de N261 met de Loonse en Drunense 

Duinen en de natuurgebieden ten zuiden van de Wereld van de Efteling 

natuurlijke begrenzingen. 

 

Binnen de Wereld van de Efteling gaat een aantal functies niet verplaatsen. De 

belangrijkste reden is dat dit financieel niet realistisch is, of uit logistiek oogpunt 

onmogelijk. 

 

De Eftelingfuncties die op de huidige plek blijven zijn het attractiepark, de 

entree van het attractiepark, Efteling Bosrijk en het nog te ontwikkelen 

verblijfsrecreatiecomplex Loonsche Land. 

 

De Ecologische Hoofdstructuur en het Golfpark ten zuiden van de 

Eftelingsestraat zullen vrijwel geheel op de huidige plek blijven. De Efteling 

heeft in dit gebied veel geïnvesteerd. Hier is wel enige speelruimte noodzakelijk. 

Bijvoorbeeld voor de inpassing van een nieuwe ontsluiting ten zuiden van het 

huidige attractiepark. Bij realisatie daarvan dient de doorsnijding van 

bijvoorbeeld de Ecologische Hoofdstructuur te worden gecompenseerd. 

Compensatie daarvan vindt bij voorkeur aansluitend binnen de Wereld van de 

Efteling plaats. 

 

De Dodenauweg blijft ook in de toekomst een autoverbinding met de kern 

Kaatsheuvel. 

 

Ook komt er langs de N261 een snelle fietsverbinding tussen Waalwijk en 

Tilburg. 

 

De rest van het gebied kan min of meer flexibel worden ingericht. Het gaat 

hierbij met name om de agrarische gebieden en de versnipperde Ecologische 

Hoofdstructuur ten noorden van de Eftelingsstraat. Agrarische gebieden ten 

zuiden van de Eftelingsestraat kunnen bijvoorbeeld benut worden als 

compensatielocatie voor Ecologische Hoofdstructuur. 
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Uitgangspunten 

- Ongewijzigde ligging N261 (in hoofdlijnen: plaatselijk wel aanpassingen 

mogelijk); 

- Zoveel mogelijk vasthouden aan begrenzing Loonse en Drunense Duinen; 

- Behoud begrenzing kern Kaatsheuvel; 

- Behoud ligging bestaande attractiepark; 

- Behoud ligging huidige entreegebouw van het attractiepark (De Vijf 

Zintuigen); 

- Behoud verblijfsrecreatie Efteling Bosrijk; 

- Behoud ligging van de nog te ontwikkelen verblijfsrecreatie Loonsche Land. 

- Ecologische hoofdstructuur bij voorkeur aansluitend aan bestaande natuur 

binnen de Wereld van de Efteling compenseren 

- Een snelle fietsverbinding tussen Waalwijk en Tilburg langs de N261. 

- De Dodenauweg blijft een autoverbinding. 
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4 Ontwikkeling in hoofdlijnen en aandachtspunten 23 

4.1 Ontwikkeling in hoofdlijnen 

Het gewenste eindbeeld voor de Efteling en de weg daarnaartoe is op 

hoofdlijnen bekend en weergegeven in hoofdstuk 2. Aangesloten wordt op de 

ruimtelijke mogelijkheden en de al aanwezige ruimtelijke driedeling. De 

natuurlijke driedeling in de deelgebieden intensieve recreatie, verblijfsrecreatie 

en extensieve recreatie is vertrekpunt, maar geen hard begrensd uitgangspunt. 

 

Uitbreiding attractiepark / parkeren 

Het attractiepark (de intensieve recreatie) breidt aansluitend aan het bestaande 

park uit, zowel in oostelijke richting op de strook tussen de Horst en de N261 als 

in westelijke richting langs de Europalaan. Een groot deel van het parkeren 

schuift dan in westelijke richting op. 

 

Zo mogelijk wordt het attractiepark uitgebreid aan de oostzijde en (deels) op 

het bestaande parkeerterrein aansluitend aan het bestaande attractiepark. De 

mogelijkheid van westelijke uitbreiding blijft, maar als oostelijke uitbreiding 

mogelijk is, dan schuift grootschalige uitbreiding aan de westzijde op in de tijd.  

 

Het huidige attractiepark heeft een maximaal bebouwingpercentage van 11%. 

Voor het huidige attractiepark blijft dit uitgangspunt gehandhaafd.  

Ook de oostelijke uitbreiding wordt ingericht als landschapspark. Hier wordt wel 

onderzocht of hogere attracties mogelijk zijn. Gelet op de grotere afstand tot 

Kaatsheuvel leiden grotere attracties mogelijk tot minder hinder voor 

omwonenden. Daarnaast biedt deze zichtlocatie ook de mogelijkheid om de 

Efteling aan passanten te presenteren. Dit past ook bij de leisure-ambitie van de 

regio. Wel moeten de effecten voor de natuur worden onderzocht. 

 

Ook westelijke uitbreidingen worden als landschapspark ingericht.  

Mogelijk wordt hier deels een hoger bebouwingspercentage toegepast. Dat kan 

alleen als hier noodzaak toe is, dit goed onderbouwd wordt en een (groene) 

landschappelijke setting en beleving gegarandeerd kan worden. Op die manier 

kunnen bijvoorbeeld binnen-attracties worden ingepast, waarmee 

geluidsoverlast voor de kern Kaatheuvel kan worden voorkomen.  

Uitbreiding van het attractiepark in noordelijke en zuidelijke richting is wegens 

bebouwing en natuurlijke barrières niet mogelijk. 

 

Zoekgebied verblijfsrecreatie 

Ten zuiden vindt aansluitend aan de as van de Eftelingsestraat uitbreiding van 

de verblijfsrecreatie plaats. De verblijfsrecreatie loopt over in een zuidelijk 

hiervan gelegen geleding die ruimte biedt aan extensieve recreatie en 

natuurontwikkeling. Dit gebied functioneert mede als uitloopgebied voor de 

bezoekers van de verblijfsrecreatie en sluit aan op natuurgebied.  
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Op dit moment zijn er op Efteling Bosrijk 1.550 bedden en in het Eftelinghotel 

440. Een eventueel volgende uitbreiding van het aantal bedden is mogelijk in 

het Loonsche Land. Hier kunnen naar verwachting circa 1.000 bedden 

gerealiseerd worden. Deze ontwikkeling is al mogelijk op basis van het huidige 

bestemmingsplan. In een later stadium wil de Efteling nog 500 bedden 

realiseren, waarvan de locatie nog niet bekend is. 

Uit marktbehoefteonderzoek van de Efteling blijkt dat hiernaast in de nabijheid 

nog 1.500 extra bedden nodig zijn om een groei naar 5 miljoen bezoeken 

mogelijk te maken. Hierbij wordt gedacht aan hotelbedden en camping / 

camperplaatsen, waarvan de ontwikkeling aan de lokale en regionale 

ondernemers wordt overgelaten. Bij verdere groei boven 5 miljoen bezoeken 

zullen opnieuw extra overnachtingsmogelijkheden noodzakelijk zijn.  

 

Zoekgebied recreatietransferium 

Er wordt nagedacht over de ontwikkeling van een recreatietransferium langs de 

N261, waarbij een betere recreatieve koppeling ontstaat tussen de Wereld van 

de Efteling en de Loonse en Drunense Duinen. Dit transferium kan een nieuwe 

poort van de Drunense Duinen worden. 

 

Zoekgebied ontsluiting en aansluiting N261 

De ontsluiting wordt zodanig dat de groei van de Efteling mogelijk wordt 

gemaakt. Gezien de eindige capaciteitsmogelijkheden van de Europalaan is 

uiteindelijk een nieuwe eigen aansluiting op de N261 uitgangspunt. Omdat de 

manier waarop en de plek uit onderzoek moeten blijken, is een zoekgebied voor 

de ontsluiting op de kaart opgenomen. 

 

Onderzoek alternatieven Horst 

Als uitbreiding naar het oosten mogelijk is, dan zal het noordelijk deel van de 

Horst vervallen zodat de strook tussen de Horst en de N261 zal aansluiten op 

het bestaande attractiepark. Voor het lokale auto- en landbouwverkeer dat nu 

gebruik maakt van de Horst wordt een adequate alternatieve route gezocht. Dat 

kan bijvoorbeeld een verlegging in de richting van de N261 zijn. 

 

Leisure-bikelane 

Voor fietsers wordt (buiten het Project Wereld van de Efteling) een leisure-

bikelane aangelegd parallel aan de N261. Hiermee blijft de fietsbereikbaarheid 

tussen de kernen en met de Loonse en Drunense Duinen gegarandeerd. 

 

Natuurcompensatie 

Bij nieuwe uitbreidingen wordt de bestaande Ecologische Hoofdstructuur 

gecompenseerd. Compensatie vindt bij voorkeur plaats aansluitend aan het 

bestaande extensieve recreatiegebied van de Wereld van de Efteling. 

 

 

4.2 Aandachtspunten naar aanleiding van de maatschappelijke 
raadpleging 

Afgelopen mei en juni 2015 hebben de Efteling en de gemeente Loon op Zand 

samen bijeenkomsten voor inwoners en belangenorganisaties georganiseerd 

rond de plannen om het attractiepark in oostelijke richting (tot de N261) uit te 

breiden. Ook is gesproken met bestuurders van de omliggende gemeenten. Met 

de bijeenkomsten wilden we in een vroeg stadium onderzoeken welke vragen 

en ideeën er zijn, zodat we deze kunnen meenemen in de toekomstplannen. 

Onderstaande tekst is een samenvatting van de onderwerpen die tijdens de 

informatiebijeenkomsten naar voren zijn gekomen. Alle deelnemers aan de 

informatiebijeenkomsten hebben deze per mail ontvangen. Naast de 

samenvatting hebben wethouder Gerard Bruijniks en Fons Jurgens op 21 

september 2015 een interview aan de Duinkoerier gegeven. Per thema zijn 

uitgangspunten voor de verdere planvorming benoemd. 

 

Thema 1 - Bereikbaarheid en mobiliteit 

Bereikbaarheid van de regio 

Het bereikbaar houden van de regio wordt gezien als een van de belangrijkste 

uitdagingen rond de voorgenomen groei van de Wereld van de Efteling. Een 

mogelijke oplossing hiervoor is het scheiden van het regionale en lokale verkeer 

van het Efteling-verkeer door de aanleg van een nieuwe afslag op de N261, ten 
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zuiden van het attractiepark. Andere suggesties zijn het aanbrengen van 

wisselstroken en dynamische verkeerslichten, het spreiden van het 

verkeersaanbod over noord en zuid (rondweg), het bieden van hoogwaardig 

openbaar vervoer, het bevorderen van collectief vervoer en het stimuleren van 

parkeren op afstand. 

De omliggende gemeenten Waalwijk, Tilburg en Dongen reageren positief op de 

uitbreidingsplannen en het realiseren van een goede ontsluiting voor 

autoverkeer. Wel vragen de bestuurders aandacht voor een goede 

doorstroming op de N261. Verder vragen zij slimme duurzame 

vervoersconcepten te onderzoeken. 

 

Uitgangspunten 

- Uitwerken van een verkeerscirculatie- en parkeerplan voor de Wereld van 

de Efteling en haar omgeving (inclusief een calamiteitenplan) als onderdeel 

van het Masterplan. 

- Onderzoek naar conventionele vervoerwijzen en ideevorming over nieuwe 

mobiliteitsconcepten. 

 

Parkeren 

Aandacht wordt gevraagd voor het parkeren bij en in de omgeving van de 

Efteling. Suggesties zijn om een parkeergarage direct naast de N261 te 

realiseren en de parkeerterreinen beter in te passen in de landschappelijke 

omgeving. 

 

De parkeeroverlast in de omgeving van de Efteling moet worden beperkt. 

Omwonenden geven aan dat zij daarbij de voorkeur geven aan 

verkeersregulerende maatregelen, zoals het instellen van blauwe zones 

waarbinnen alleen met een ontheffing of een parkeerschijf geparkeerd mag 

worden. 

 

 

Uitgangspunten 

- Inpassen van de parkeerterreinen in de landschappelijke omgeving. 

- De gemeente toetst periodiek de ervaren parkeeroverlast. 

 

Horst 

Als het attractiepark in oostelijke richting uitbreidt, verdwijnt de Horst tussen de 

Europalaan en de Eftelingsestraat. Hier komen veel reacties op. Nadelen van het 

opheffen van de Horst zijn het doorknippen van de van oudsher bestaande 

verbinding tussen de kernen Kaatsheuvel en Loon op Zand, het belang van de 

weg voor landbouwverkeer en de verwachte toename van ‘sluipverkeer’ op 

Bernsehoef, Duiksehoef, Kraanven en Blauwloop. Omwonenden van deze 

straten geven aan dat deze wegen niet geschikt zijn voor een groter 

verkeersaanbod en waarschuwen voor onveilige situaties, bijvoorbeeld door het 

ontbreken van (vrijliggende) fietspaden. De aanwezigen staan open voor het 

verplaatsen van de Horst naar een nieuwe weg parallel aan de N261. Deze 

nieuwe weg zou geschikt moeten zijn voor langzaam rijdend en lokaal verkeer. 

Door het tracé van de nieuwe Horst te combineren met de snelfietsroute (zie 

‘Fietssnelweg Tilburg-Waalwijk’) kan de zorg die wordt uitgesproken omtrent de 

sociale veiligheid van dit fietspad weggenomen worden. 

 

Uitgangspunten 

- Opstellen van een ruimtelijk visie voor het gebied tussen het bestaande 

attractiepark en de provinciale weg N261 waarin de nieuwe noord-

zuidverbinding in detail uitgewerkt is. 

- De nieuwe noord-zuidverbinding blijft voor langzaam verkeer en 

autoverkeer beschikbaar. 

 

Langzaam verkeer in het buitengebied 

Deelnemers aan de bijeenkomsten hechten veel waarde aan de verkeersroutes 

voor langzaam verkeer in het buitengebied. Zowel de kernen als de Loonse en 

Drunense Duinen moeten goed bereikbaar blijven voor wandelaars, fietsers en 
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ruiters. De voornaamste routes zijn volgens de deelnemers de fietsverbinding 

langs de Horst, de fietsverbinding vanuit de kern Kaatsheuvel via de 

Kinkenpolder-Eftelingsestraat naar de Loonse en Drunense Duinen, de route 

naar het Vredesmonument en de ruiterverbinding van de maneges ten westen 

van de Efteling naar de duinen. De fietsersbond geeft aan dat routes niet alleen 

comfortabel en veilig moeten zijn, maar waar mogelijk ook gethematiseerd 

kunnen worden. 

 

Uitgangspunten 

- Ontwikkelen van een netwerk voor langzaam verkeer door het plangebied 

Wereld van de Efteling voor verschillende gebruikers. Onderzocht zal 

worden hoe de belangrijke verbindingen oost-west en noord-zuid 

gefaciliteerd kunnen worden, uitgaande van bestaande en/of nieuwe 

aangepaste routes. 

- Onderzoek naar welke routes een gethematiseerde uitstraling kunnen 

krijgen en wat de thematisering kan zijn. 

 

Fietssnelweg Tilburg – Waalwijk 

Parallel aan de N261 willen de gemeenten Tilburg, Loon op Zand en Waalwijk 

een fietssnelweg aanleggen die deze gemeenten onderling verbindt. De 

aanwezigen vragen zich vooral af hoe deze route sociaal veilig en aantrekkelijk 

gemaakt kan worden als deze zo dicht naast de provinciale weg komt te liggen. 

Zij zien een kans voor de Efteling om het tracé meerwaarde mee te geven. 

 

Uitgangspunten 

- Integratie van de snelle fietsverbinding met fietsroutes binnen de Wereld 

van de Efteling. 

- Creëren van een sociaal veilige en aantrekkelijke vormgeving, mogelijk 

gethematiseerd. 

 

 

Thema 2 - Economie en werkgelegenheid 

Efteling als regionale werkgever 

Aanwezigen zien de Efteling als een belangrijke werkgever voor jongeren en 

volwassen in de regio. Daarnaast is de Efteling opdrachtgever voor tal van 

bedrijven in de regio. Zij zien dat de groei van de Efteling vanuit het oogpunt van 

haar continuïteit en bedrijfszekerheid noodzakelijk is, maar vinden dat dit niet 

ten koste mag gaan van de leefbaarheid van hun woon- en werkomgeving. 

 

Uitgangspunten 

- Mogelijkheid bekijken om jongeren of 65+ers in te zetten met meer dan het 

aanbieden van tijdelijke of 0-uren contracten. Mogelijk in samenwerking 

met de gemeente (‘Baanbrekers’). 

 

Verbindingen leggen, kansen benutten 

De groei van de Wereld van de Efteling biedt kansen voor lokale ondernemers. 

Een deel van de Efteling-gasten zal meerdere dagen in de regio verblijven en 

ook tijd buiten de Wereld van de Efteling besteden. Lokale ondernemers kunnen 

op deze behoefte inspelen, bijvoorbeeld door het aanbieden van 

verblijfsrecreatie, het leveren van producten of het aanbieden van andere 

vormen van vrijetijdsbesteding. Een selectie van lokale ondernemers geeft aan 

dat de Efteling open moet staan voor hun initiatieven. Daarnaast geven 

ondernemers aan dat de kernen goed bereikbaar moeten blijven. 

 

Uitgangspunten 

- Mogelijkheid onderzoeken om lokale producten binnen de Wereld van de 

Efteling te verkopen. 

- Onderzoeken op welke wijze de Efteling een stimulerend beleid naar lokale 

ondernemers kan voeren, waarbij betrokken partijen elkaar versterken. 
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Thema 3 - Duurzaam ondernemen 

De Efteling en haar maatschappelijke rol 

Omwonenden vragen of de Efteling iets kan bieden aan haar omgeving. Hierbij 

worden suggesties gedaan, zoals het organiseren van activiteiten voor 

omwonenden, het verlenen van gratis toegang en het openstellen van 

(thematische) restaurants voor de lokale bevolking zonder een parkticket te 

hoeven kopen. Daarnaast wordt de suggestie gedaan om naast attracties voor 

vermaak ook educatieve en meer natuurgerichte attracties te ontwikkelen. 

 

Uitgangspunten 

- Visie ontwikkelen met betrekking tot de wijze waarop omwonenden en de 

lokale bevolking kunnen meegenieten van (de groei van) de Efteling. 

- Onderzoeken van de mogelijkheid om bijvoorbeeld thematische restaurants 

ook open te stellen voor bezoek zonder parkticket. 

 

 

Thema 4 - Geluid, licht en luchtkwaliteit 

Versterkt geluid 

Een deel van de omwonenden geeft aan de geluidsbelasting van de Efteling als 

hinderlijk te ervaren. In de meeste gevallen betreft het hier versterkt geluid 

(concerten) tijdens avondopstellingen, maar ook worden de fonteinen van 

Aquanura en de stationair draaiende touringcars op het parkeerterrein 

genoemd. Sommige deelnemers ervaren het geluid van de Efteling ook als 

gezellig. De vrees wordt uitgesproken dat de ruimtelijke uitbreiding zal leiden 

tot meer geluidsoverlast, mede doordat bossen en beplantingen die het geluid 

reduceren door de uitbreiding zouden verdwijnen. Gevraagd wordt om 

versterkt geluid na 23.00 uur te beperken of te verbieden, 

speakers/geluidsboxen gericht op te stellen, meer (structureel) geluidsmetingen 

te doen of geluidsisolatie van woningen aan te bieden. 

 

 

Uitgangspunten 

- In de omgevingsvergunning, activiteit milieu van de Efteling zijn alle 

voorschriften ten aanzien van geluid vastgelegd. De gemeente toetst of de 

Efteling aan deze voorschriften voldoet. Bij uitbreiding van de Wereld van 

de Efteling moet bekeken worden of het huidige netwerk van meetpunten 

voldoende dekking geeft om het geluidsniveau te meten. De gemeente stelt 

als uitgangspunt bij de uitbreiding dat de geluidsdruk op de omgeving blijft 

passen binnen de geldende geluidsnormen. 

 

Oost versus west 

Het ontwikkelen van het attractiepark in oostelijke richting wordt positief 

ontvangen ten opzichte van een uitbreiding in westelijke richting. Wel 

verwachten omwonenden in de Van Heeswijkstraat meer geluidsoverlast bij 

zuidelijke wind te zullen ervaren. Aanwezigen verzoeken om, bij een uitbreiding 

in westelijke richting, in dit gebied vooral geluidsarmere attracties en 

activiteiten te plaatsen of deze zodanig vorm te geven dat geluidshinder wordt 

voorkomen. 

 

Uitgangspunten 

- Bezien op welke wijze bij de uitbreidingsplannen het geluidniveau en de 

belasting van het geluid op de omgeving beperkt kan worden. 

 

 

Thema 5 - Overige zaken 

- In beeld brengen van de effecten van de ontwikkelingen op Natura 2000 

gebieden. 

- Afspraken maken met betrokken (natuur)organisaties om tot 

kwaliteitsverbetering te komen. 

- De scouting maakt momenteel gebruik van het bosperceel tussen de Horst 

en de N261. Dit perceel maakt onderdeel uit van het gewenste oostelijke 
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uitbreidingsgebied van het attractiepark. In overleg met de gemeente 

wordt gezocht naar een alternatieve locatie. 

- Een aanwezige vraagt om na te denken over het oprichten van een 

geboortebos binnen de plangrenzen van de Wereld van de Efteling. 

- Gevraagd wordt op welke wijze Villa Pardoes in de plannen wordt 

geïntegreerd. 

- Aandacht wordt gevraagd voor de uitstoot van uitlaatgassen van voertuigen 

en stationair draaiende bussen. 

- Stel een mailadres in voor suggesties/ideeën. 

 

Uitgangspunten 

- In beeld brengen van de effecten van de ontwikkelingen op Natura 2000 

gebieden. 

- Afspraken maken met betrokken (natuur)organisaties om tot 

kwaliteitsverbetering te komen. 

- In overleg met de gemeente zoeken van een alternatieve locatie voor de 

scouting. 

- Bezien van de mogelijkheid van een geboortebos binnen de plangrenzen 

van de Wereld van de Efteling. 

- Villa Pardoes is onderdeel van de Wereld van de Efteling. In de 

toekomstplannen wordt ook rekening gehouden met Villa Pardoes. 

- Aandacht voor vermindering uitstoot van uitlaatgassen van file rijdende 

voertuigen en stationair draaiende bussen. 

- Zorg voor een manier waarop inwoners uit de gemeente ideeën en 

suggesties kunnen indienen. 

 

 

 

 

 

4.3 Bouwstenen ten behoeve van alternatieven en varianten 
Op basis van het bovenstaande komen we tot de volgende variabele elementen 

die bouwstenen vormen voor nader onderzoek naar alternatieven en varianten: 

 Benutting Europalaan (de maatregelen die nog genomen kunnen worden 

om de capaciteit op de Europalaan te vergroten). 

 Zuidelijke ontsluiting (ligging en wijze van aansluiting op de N261). 

 Recreatietransferium voor de Loonse en Drunense Duinen. 

 Horst (ligging en openstelling voor verschillende typen gebruikers). 

 Ligging parkeerterreinen. 

 Ligging uitbreiding attractiepark (locaties, volgtijdelijkheid, programma / 

type attracties). 

 Ligging uitbreiding verblijfsrecreatie. 

 Inpassing Leisure Bikelane. 
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Structuurvisie Loon op Zand, de recreatieve kamer in het hart van Brabant  
(gemeente Loon op Zand, 5 maart 2015) 
Het kompas is ingesteld op een aantrekkelijke gemeente met een goede woon- 
en leefkwaliteit voor de drie kernen. Maar bovenal een gemeente waar voor de 
bewoners en de toeristen voldoende te beleven is. De Wereld van de Efteling 
speelt hierin een belangrijke rol. De verwachting is dat het aantal bezoekers dat 
naar de Efteling komt de komende jaren nog verder zal toenemen. In 2020 
zullen minimaal 5 miljoen gasten per jaar de Wereld van de Efteling voor één of 
meerdere dagen bezoeken. De verwachte groei van het aantal gasten heeft 
direct invloed op de inrichting van regionale en lokale infrastructuur. Belangrijk 
daarbij is de wijze waarop het verkeer vanaf beide rijkswegen A58 en A59 via de 
N261 naar de parkeerterreinen van de Efteling komt. Hiermee heeft de groei 
van het aantal gasten direct invloed op de inrichting van regionale en lokale 
infrastructuur. Eerste aandachtspunt daarbij is de verwerkingscapaciteit van de 
N261 en de Europalaan. Bij een verdere toename van het aantal bezoekers 
heeft de Europalaan niet voldoende verwerkingscapaciteit. Om de toekomstige 
verkeersstromen te kunnen verwerken is een (ver)nieuwde 
ontsluitingsstructuur aan de zuidzijde van het attractiepark voorzien. Deze 
ontsluiting kan gecombineerd worden met een nieuw recreatietransferium voor 
het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen. Tweede aandachtspunt is het in 
stand houden van aantrekkelijke noord-zuid georiënteerde recreatieve (fiets- en 
wandel)verbindingen tussen de kern Kaatsheuvel en het ten zuiden van de 
Efteling gelegen buitengebied. Derde aandachtspunt is het voorkomen van 

parkeeroverlast en een goede landschappelijke inpassing van de 
parkeerterreinen en de randen van de Efteling. 
 
In de structuurvisie wordt ingegaan op de gewenste uitbreiding van de Efteling. 
De ruimtelijke ontwikkeling voltrekt zich in verschillende fases in westelijke en 
oostelijke richting verdeeld over drie zones. De meest noordelijke zone, direct 
grenzend aan de kern van Kaatsheuvel, biedt ruimte voor de ontwikkeling van 
het attractiepark en daaraan gekoppelde functies als ontsluitingswegen en 
parkeren. In deze zone ligt de nieuwe toegangsweg naar de Wereld van de 
Efteling. Deze toegangsweg verbindt de parkeerplaats(en) via een knooppunt 
rechtstreeks met de provinciale weg N261. Het knooppunt biedt niet alleen 
toegang naar de Efteling maar is als recreatieve poort ook de westelijke ingang 
van de Loonse en Drunense Duinen en het Loonsche Land. De middelste zone 
gelegen rondom de Eftelingsestraat is bestemd voor verblijfsrecreatie. Om de 
overnachtingsmogelijkheden te vergroten is hier ruimte voor het realiseren van 
een breed scala aan verblijfstypen. De meest zuidelijke strook is bedoeld voor 
het ontwikkelen van minder intensieve vormen van recreatie. Deze derde zone 
biedt verblijfsgasten van de Efteling, wanneer zij geen zin hebben om het 
Efteling Park te bezoeken, voldoende keuzemogelijkheden om hun tijd door te 
brengen. In deze zone liggen reeds het Efteling Golfpark en het natuurgebied 
Loonsche Land. Dit natuurgebied is eveneens via de recreatieve poort 
bereikbaar.  
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De ontwikkelingen van de Wereld van de Efteling zijn ook onderdeel van de 
structuurvisiekaart. Verder is het project ‘Leisurelandschap Efteling / 
Kaatsheuvel Zuid’ opgenomen in het uitvoeringsprogramma.  

 
Figuur structuurvisiekaart Gemeente Loon op Zand 2030 (uitsnede)   
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Structuurvisie ruimtelijke ordening  
(Provincie Noord-Brabant, partiële herziening 2014) 
De Efteling en de Beekse Bergen zijn belangrijk voor de economische positie van 
Noord-Brabant. De provincie wil deze attractieparken in Noord-Brabant 
behouden. In de provinciale structuurvisie staat in paragraaf 2.1 dan ook 
aangegeven dat er in de provincie twee recreatievoorzieningen van nationale 
allure gevestigd zijn. Beiden recreatievoorzieningen staan op de visiekaart 
ingetekend. Voor een goede concurrentiepositie kan ontwikkelingsruimte nodig 
zijn. Een attractief recreatief aanbod draagt bij aan een gezond en aantrekkelijk 
leef- en vestigingsklimaat. Tegelijkertijd is het recreatief gebruik van het 
landelijk gebied en tegelijkertijd de kwaliteit daarvan als woon- en leefklimaat 
van Noord-Brabant in toenemende mate van belang voor de Brabantse 
economie. Een goede bereikbaarheid is daarvoor een vereiste.  
 
In overleg met de betrokken gemeenten en belanghebbenden wordt bezien of 
de provincie een rol heeft bij verdere ontwikkeling van de Efteling en Beekse 
Bergen. Inmiddels is duidelijk dat de provincie Noord-Brabant, de gemeente 
Loon op Zand en de Efteling gezamenlijk op gaan trekken om de uitbreiding van 
de Wereld van de Efteling mogelijk te maken. 
  

 
 
Provincie Noord-Brabant - Visiekaart provinciale structuurvisie (uitsnede)  
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Ruimtelijke visie Hart van Brabant 2025, Dynamiek in een aangenaam 
landschap  
Kansenkaart Leisure, Kansrijke ontwikkelzones en – locaties leisure 
(Regio Hart van Brabant, 2013) 
Zo’n 10 miljoen dagbezoekers mag Hart van Brabant elk jaar verwelkomen. De 
vrijetijdseconomie is dan ook een sector van formaat. Te danken aan een aantal 
sterke troeven, zoals bijvoorbeeld de attractieparken de Efteling en de Beekse 
Bergen. De regio wil deze bloeiende vrije tijdsector de komende jaren verder 
uitbouwen naar 20 miljoen gasten per jaar. Streven is om in 2025 dé leisure 
regio voor de internationale familiemarkt te zijn. Zo wil de regio, binnen de 
samenwerking met Midpoint Brabant, op drie niveaus de leisure versterken: 

- Toevoegen van één of twee grote trekkers; 
- Toevoegen van verblijfsaccommodatie voor de Europese shortbreak 

markt; 
- Versterken en innoveren van de al bestaande kwaliteiten in de regio. 

 
De centrale noord-zuid lopende vervoeras tussen Waalwijk en Tilburg heeft 
daarbij een belangrijke functie voor de verbindingen binnen de regio en de 
bereikbaarheid van nationale trekkers (de Efteling, de Loonse en Drunense 
Duinen, Beekse Bergen). 
 
Kansenkaart Leisure 
De Regio Hart van Brabant heeft in 2013 een kansenkaart Leisure opgesteld. Op 
deze kansenkaart is de regio ingedeeld in gebieden met ieder een eigen leisure 
sfeer en daarbij passende kansen. Van gebieden met intensief vermaak 
(hoogdynamische zones) tot rustige en meer luxe recreatie (laagdynamische 
zones). De sfeer past bij de bestaande kwaliteiten en geeft de mogelijkheden 
voor verdere ontwikkeling in de betreffende zone aan.  
De Wereld van de Efteling maakt onderdeel uit van het sfeergebied ‘intensief 
vermaak’. Dit gebied loopt als een lint langs de N261 door de regio. Van de 
Beekse Bergen, via Tilburg, de Efteling en Waalwijk tot aan Heusden en door 
naar Den Bosch. Dit gebied is in beeld voor grotere (internationale) topattracties 
en verblijfsaccommodaties.  

 

 
Regio Hart van Brabant - Kansenkaart leisure (2013
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