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Efteling presenteert nieuwe duurzaamheidsambitie tijdens jubileumjaar 

De Efteling wil klimaatneutraal zijn in 2030 en streeft ernaar om klimaatpositief te zijn in 2032. 

Onlangs plaatste het attractiepark een carportsysteem met 12.000 zonnepanelen op het 

parkeerterrein. Het is één van de initiatieven die een positieve impact heeft op het klimaat en 

voortkomt uit deze ambitieuze duurzaamheidsgedachte. Dit draagt bij aan het doel om de 

Efteling voor altijd te behouden en nóg mooier door te geven aan toekomstige generaties. 

Duurzaam verwonderen  

“Duurzaamheid is onderdeel van ons DNA sinds de oprichting van Stichting Natuurpark de Efteling. 

Vanuit die gedachte hebben we verschillende stappen gezet om onze natuur en omgeving te 

behouden en uiteindelijk mooier te maken”, vertelt Algemeen Directeur Fons Jurgens. “We hebben 

niet-duurzame verlichting bij de hoofdentree en attracties vervangen door ledlampen. Ook hebben we 

elektrische bladblazers aangeschaft. De realisatie van het carportsysteem met zonnepanelen is onze 

grootste stap in de juiste richting op het gebied van duurzaamheid tot nu toe. Hiermee wordt straks in 

het totaal meer dan 20 procent van het jaarlijks energiegebruik zelf opgewekt. Het gaat om circa 

4.755.000 kWh, wat vergelijkbaar is met een gemiddeld elektriciteitsverbruik van zo'n 1750 

huishoudens. En daar blijft het niet bij: voor 2023 staat op de planning dat de gebouwen in het 

attractiegebied Anderrijk compleet gasloos worden door middel van een nieuw warmte-koudeopslag-

systeem.”  

Stichting Natuurpark de Efteling 

Aan de wieg van de Efteling staat Stichting Natuurpark de Efteling, die in 1952 het Sprookjesbos 

opende. Nog altijd is deze stichting de enige aandeelhouder van de Efteling. Zij had een duurzame, 

maar ook maatschappelijke visie: ontspanning bieden in een natuurlijke omgeving aan de inwoners 

van de gemeente. Dit doel is door de jaren heen onveranderd gebleven en past bij de huidige visie 

van de Efteling waarin gasten een 9+ beleving ervaren in een natuurrijke en sprookjesachtige 

omgeving en kunnen ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. Jurgens: “Dit jaar bestaat de Efteling 

zeventig jaar en we willen nog minstens zeventig jaar betovering bieden. Het is dus belangrijk dat we 

onze duurzame verantwoordelijkheid nemen om het attractiepark nog mooier door te geven aan 

toekomstige generaties.” 



 

 

 

Wereld vol Wonderen 

Sinds de opening van het Sprookjesbos in 1952 - precies 70 jaar geleden - is de Efteling uitgegroeid tot de grootste 

toeristische bestemming van de Benelux. De Efteling omvat naast het attractiepark ook het Efteling Hotel, de 

vakantieparken Efteling Bosrijk en Efteling Loonsche Land, en het Efteling Theater. De Efteling ligt net over de grens bij 

Breda, nog geen uurtje rijden van Antwerpen, en is elke dag van het jaar open. Kinderen tot vier jaar genieten gratis 

toegang. Vanaf 14 november is het Winter Efteling.  

Voor informatie of reserveringen: tel. +31 (0)416 537 777 of www.efteling.com. 
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