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    Efteling BV    
    t.a.v. de directie 
    Postbus   18 
    5170 AA Kaatsheuvel 
   

 
 
Amsterdam, 17 maart 2022 

 
 
Geachte directie, 
 
Erfgoedvereniging Bond Heemschut zet zich al meer dan 100 jaar in voor het behoud en de 
bescherming van cultureel erfgoed in Nederland. Wij richten ons thans tot u aangezien wij ons 
ernstige zorgen maken over het beleid en de plannen van de Efteling in relatie tot het cultureel 
erfgoed van het park.   
 
Wij moeten tot ons leedwezen constateren dat de Efteling BV een groot aantal Nederlandse fans 
van het eerste uur aan het verliezen is. In uw management zijn nieuwe taakvelden benoemd, 
zoals ‘innovatie en imago’. De van oudsher aanwezige functie van creatief directeur is komen te 
vervallen. Op zich is dat wellicht geen probleem maar waar zijn de creativiteit en de waarden van 
het cultureel erfgoed verankerd, benoemd en ondergebracht? 
 
We begrijpen dat u de concurrentie wil aangaan met buitenlandse (en binnenlandse) parken. 
Echter met de weg die nu wordt ingeslagen gaat naar onze mening veel waardevols verloren, dat 
eigen is aan de Efteling en… waarvoor u directie verantwoordelijk voor bent. 
 
Onze vereniging richt zich op het behoud en de bescherming van waardevol cultureel erfgoed, 
waaronder gebouwen en gebieden. Naar onze mening zou het sprookjesbos alsmede een aantal 
historische gebouwen en attracties, waaronder de stoomcarrousel, het predicaat Rijksmonument 
moeten krijgen. Wij veronderstellen dat dat vanuit de onderneming die de Efteling is niet gewenst 
is. 
 
Waar wij en ook veel Eftelingfans nu tegen aanlopen is dat u besluiten neemt die het erfgoed van 
de Efteling schaden, vernietigen, terwijl zelfs de zorg voor verdwenen objecten niet kan worden 
gegarandeerd. De Efteling ondergaat een ingrijpende transformatie waarin een nieuwe schaal en 
omvang wordt gerealiseerd. Naar onze mening mag dit niet ten koste gaan van de bestaande 
aanwezige waarden en kwaliteiten: het erfgoed. En zeker niet tegen het gevoel ingaan van een 
grote groep mensen die de Efteling ook zien als hun Wereld vol Wonderen. Zij verliezen door uw 
besluiten een stukje van hun jeugd… 
 
In het bijzonder betreft dit het recente besluit van de directie het Spookslot te slopen. Hoewel 
geen ontwerp van Anton Pieck zelf is het Spookslot een belangrijke attractie die geen bot 
sloopbesluit verdient. De attractie is ongetwijfeld in technische zin verouderd, maar de opzet met 
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elementen als de hoofdshow verdienen het te worden behouden. Het spookslot 
vertegenwoordigt belangrijke waarden ook in de historie van de Efteling zelf. 
 
U heeft gedurende de week van de bekendmaking van de sloop met meerdere persberichten over 
andere ingrepen in het park getracht de discussie over waarde en behoud af te wenden. Met de 
‘onthulling ’van de naam van het nieuwe project ‘Danse Macabre’ is er echter geenszins zekerheid 
dat de waardevolle elementen van het spookslot op een verantwoorde wijze worden hergebruikt. 
Integendeel: sloop is nog steeds waar u over spreekt. 

 
Wij vragen u daarom dringend de sloop van het spookslot uit te stellen en na te denken en in 
gesprek te gaan over een passende aanpak de attractie te renoveren en de bestaande waarden te 
integreren. Herbestemming en voortgezet gebruik zouden zeker in een park met die historische 
kwaliteiten als de Efteling uitgangspunt dienen te zijn.   
 
Naar onze mening ontbreekt ook een visie op de andere waarden, zoals de omgang met 
verwijderde elementen zoals het beeld van Monsieur Cannibale en de walvis van Polka Marina, 
alsmede het oudste erfgoed van de jaren ’50 dat nog herkenbaar is in het Panoramarestaurant. 
Zorgen zijn er bij ons en anderen voorts over het diorama; het vertrouwen in een zorgvuldige 
omgang met de historie is bij veel Eftelingliefhebbers verdwenen. 
 
Graag komen we met u als directie hierover in gesprek, in de hoop dat De Efteling ook voor de 
groep nostalgici, ouderen, ouders of erfgoedliefhebbers of hoe u ze ook wil noemen, het park van 
hun dromen blijft. 
 
In afwachting van uw reactie, 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
Karel Loeff 
Directeur 
 

 
 
 

 
 
 


