
 

  

 

Persbericht 
 
Sevenum, 21 januari 2021 

Attractiepark Toverland kijkt terug op bewogen 2020 

  
Attractiepark Toverland mocht vorig jaar 534.000 bezoekers verwelkomen. Dit is een daling 
van 38% ten opzichte van 2019. Deze daling is een direct gevolg van de maatregelen ter 
bestrijding van het coronavirus. Niet alleen is het attractiepark langere periodes gesloten 
geweest, ook werd er in de geopende periodes gewerkt met een beperkte bezoekerscapaciteit. 
Ondanks fors negatieve resultaten is de continuïteit van het park gewaarborgd en heeft 
Toverland een magische toekomst. 
  
Daling bezoekersaantallen 
“Vanwege het coronavirus bleven de poorten van Toverland in 2020 op 85 van onze geplande 
openingsdagen gesloten”, vertelt Jean Gelissen jr., Algemeen Directeur. “Ook merkten we de 
effecten van het coronavirus in het uitblijven van boekingen van scholen en groepen en werden er 
bijna geen bedrijfsevenementen georganiseerd. Daarnaast annuleerden we onze populaire 
halloweenactiviteiten. Wij hielden dan ook rekening met deze daling in onze bezoekersaantallen en 
hebben de bedrijfsvoering dusdanig ingericht dat de continuïteit van Toverland gegarandeerd is.” 
  
Financiële gevolgen 
De financiële impact van de coronacrisis op Toverland is groot. In 2020 noteerde het attractiepark 
een nettoverlies van € 2.850.000,-. “Dit is een ongelofelijke financiële klap”, geeft Jean jr. aan. “Door 
het tonen van ondernemerschap en aanpassingsvermogen hebben we het verlies echter kunnen 
beperken.” Zo werden de openingstijden tijdens de zomervakantie verlengd om de bezoekers beter te 
spreiden en werd ingespeeld op de behoefte aan overnachtingen in eigen land door het openen van 
het Pop-Up Summer Camp. Op deze tijdelijke camping vonden bijna 10.000 overnachtingen plaats. 
  
Verzekerde toekomst 
Dit jaar verwacht Jean jr. een goed zomerseizoen. “Wij zijn erg trots op Toverland en ook in 2021 
gaan we onze gasten een waanzinnige programmering aanbieden. We hebben vorig jaar laten zien 
dat wij binnen de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus een veilig en verantwoord dagje uit 
aan onze gasten kunnen bieden en zijn er dan ook klaar voor om – zodra het mag – weer bezoekers 
te ontvangen.” 
  
Ook gaat de ontwikkeling van Toverland op de langere termijn gewoon door. “Op dit moment wordt er 
volop gewerkt aan nieuwe uitbreidingsplannen”, vertelt Jean jr.. “De coronacrisis en al haar gevolgen 
zijn geen aanleiding tot het uitstellen van de realisatie van geplande uitbreidingen. We zien de 
toekomst met vertrouwen tegemoet.”  
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Noot voor de redactie:  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tessa Maessen, Attractiepark Toverland, telefoon: 
088-3248717 of e-mail: t.maessen@toverland.nl  
Beeldmateriaal is te vinden op: www.toverland.com/pers 

 
Attractiepark Toverland  
Attractiepark Toverland bestaat uit zes themagebieden met maar liefst 35 attracties en shows, 
waaronder Troy: de snelste, langste en hoogste houten achtbaan van de Benelux. Toverland is 
gelegen in het Noord-Limburgse Sevenum, op 25 minuten rijden van Eindhoven. In 2021 viert dit 
magische familiebedrijf haar 20-jarig jubileum. Meer info via toverland.com.  

 

mailto:t.maessen@toverland.nl
http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=DyJKyjNi5ja2tISyX5KiXe5I027odGvfATFFDxWVvinHzgBAyiAxGFgpvraoV0SBsnKk_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5BgvnYTUni7WU23tmjK-2B-2F2Ej5am1mfT8IbXbLohk9QHfO8QMa1feCGhWip2NBFzugE91kafzRGqisOS4xEVZTKFUYoRK7pQCVEsbCXVkMXMb-2BX3rCJywnBuzSytUwT46gCMxG1Uxi1lOMnhCjjnVQyF9MpIZ-2BIEcajeEU1xyAVQcivVRi1qBmh64UO3ed9JMCDoBoH0f1yh-2BxdS-2FzWhkcLP9FLcjyLnqLVGEPfjmp5KqK-2B7-2B9AmD-2F9I0w1jt1obBLGEJD4uVU8uUfSlh38D8Ksj-2B-2FGYJSuJKFEUd-2FkbwKVWnr5W4QwNQzTgdAhk-2Bu3nxNoa-2BblUKDwdKVot3RoDihGPasneBVMasMty3H7baWvNgrQ-3D-3D


   

     

 

http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=DyJKyjNi5ja2tISyX5KiXaFch7XZHWQeEL0Km6jaI3KRL-2BSPvAuBGv3iilOUZumZO-2BlzDuRSpZRN5tT-2Fb1iaFQ-3D-3DA9SK_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5BgvnYTUni7WU23tmjK-2B-2F2Ej5am1mfT8IbXbLohk9QHfO8QMa1feCGhWip2NBFzugE91kafzRGqisOS4xEVZTKFUYoRK7pQCVEsbCXVkMXMb-2BX3rCJywnBuzSytUwT46gCMxG1Uxi1lOMnhCjjnVQyF9MpIZ-2BIEcajeEU1xyAVQcinYr0lvZ1yfEpBGSBaeMN03OsEUcb9kaqQeq72p5kiM50dR9nMUg-2F46LHF4ERypRwY19qZ9XcvdWmfnp8DQlVD2OXNmcHxVUooBo08-2BMnmpZ1x-2BDsckYjrHF-2Bwhzi62Ji76AwYaOyXradzquIPdkZu3xzC4vGeTJlSQ64pdFPh-2FlikPLaWm8GviqDkRmsZbD-2Fw-3D-3D
http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=DyJKyjNi5ja2tISyX5KiXbuybYaGcUGTt63R2K2ToBjckctjVTj9EM7yqn-2FyRibpg6RsLSK-2FyUEcmLm9myZ4bA-3D-3DIkrb_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5BgvnYTUni7WU23tmjK-2B-2F2Ej5am1mfT8IbXbLohk9QHfO8QMa1feCGhWip2NBFzugE91kafzRGqisOS4xEVZTKFUYoRK7pQCVEsbCXVkMXMb-2BX3rCJywnBuzSytUwT46gCMxG1Uxi1lOMnhCjjnVQyF9MpIZ-2BIEcajeEU1xyAVQciudq5J0YCNl-2BNfjzSGKtYPjyl1hL-2BlwuYCu8Ig52CX0QqPv1XA-2BCd7jwwsKYecF86cqbYJMGakpnHHJcji-2BOTLCoZpksTdXcU7Sm-2FjmLDmAHXGDk-2Bn-2B-2B0M0BCAMjM-2B5PPQ-2B4RgdhtrwL89rYZhjwRQIJqVl96IkuRbdgnCMGQRH1fDq0uq4Z79kSL-2FoDbeyeZw-3D-3D
http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=DyJKyjNi5ja2tISyX5KiXb1ivvFIAfPpuU7-2FfiVSYFzDcYvZ5mKsH3iZy4zGsYl-2B7kG8_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5BgvnYTUni7WU23tmjK-2B-2F2Ej5am1mfT8IbXbLohk9QHfO8QMa1feCGhWip2NBFzugE91kafzRGqisOS4xEVZTKFUYoRK7pQCVEsbCXVkMXMb-2BX3rCJywnBuzSytUwT46gCMxG1Uxi1lOMnhCjjnVQyF9MpIZ-2BIEcajeEU1xyAVQcipNhXRg1R40l1Cir-2BU99JR10yyIOZukXoNEqDFq9b-2BF5bYd8DcTRV-2BXFBtfElQPBBqcYbzGmz8R-2BcD7Kw3k-2B8nsg2G8H-2FdZqdFVlTVt2ipar86TKFECKCHWWde92-2B5teurkTdPiyTCp6-2BuaiI494VGpzLQ8StGmxFmJs-2BCZgeaXyn71LZXAnYCFThhcAHJKOJw-3D-3D
http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=DyJKyjNi5ja2tISyX5KiXYmYkEYeLtgoz58SH85U8Hch-2FqU5kRGtPhZmTejmsuQUrgef9z-2BkXWXYUTN45YILa-2BFrt4ZkDXt73IHTDXFQKOA-3DWpmt_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5BgvnYTUni7WU23tmjK-2B-2F2Ej5am1mfT8IbXbLohk9QHfO8QMa1feCGhWip2NBFzugE91kafzRGqisOS4xEVZTKFUYoRK7pQCVEsbCXVkMXMb-2BX3rCJywnBuzSytUwT46gCMxG1Uxi1lOMnhCjjnVQyF9MpIZ-2BIEcajeEU1xyAVQcircXPlYTzP9GuagH1feCSWb8XP18Pt9MNGaJBV3I6WkrgWzSYGjA6OO0fROrxHCl6b0VSYGudnlKDBorv19tXKYttGjLzei9LSCkyqXS6jibSjGYIN-2FtukH2ArncY-2FXNyfCRHr33NgEH9NCLc-2B-2FRniyGfXhyP0k0N22y2nle7uy8LnHNRjj3gaarUGmPf3FOFA-3D-3D
http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=DyJKyjNi5ja2tISyX5KiXdk3CeOZ-2F2BOK0DlFB8HLFQ-2B2zFLkiIlIrsj9Qd6b4pG7oud4ar5CpwGs90Wh0Vhdg-3D-3DfyY-_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5BgvnYTUni7WU23tmjK-2B-2F2Ej5am1mfT8IbXbLohk9QHfO8QMa1feCGhWip2NBFzugE91kafzRGqisOS4xEVZTKFUYoRK7pQCVEsbCXVkMXMb-2BX3rCJywnBuzSytUwT46gCMxG1Uxi1lOMnhCjjnVQyF9MpIZ-2BIEcajeEU1xyAVQcio2HK3OjXXLUfX-2BZmyfZXDhtCbntHmJR-2BtDR7qFTWrDVQrmPZPFa46zrhKuQFkJlMPWoJ3GTHtbfLrFrN-2BLbCFjgizxhSNkEInHi3zxve42cxUIsuo2Aqu5gtYj3-2BmuEiSYYh7emhugCKn1y356FzMP9WrOnKEftTRU85K0YJoR8w4zzsylpUlVYS4VwJ6d0Rg-3D-3D

