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A A N VA A R D B A R E  H O O G T E 
UITBREIDING EFTELING

A N A L Y S E

Het attractiepark de Efteling is gesitueerd in een bosachtige omgeving, hierdoor zijn de 
meeste attracties ingepakt in groen en vanuit de directe omgeving niet zichtbaar. Vanaf 
de N261 markeert het Efteling hotel de afrit naar het attractiepark met een hoogte van 
35 meter (zie fi guur 1 en 2). Vanuit Kaatsheuvel en het buitengebied zijn de pieken van 
het Huis van de vijf zintuigen (41 meter) en de op- en neergaande Pagode (de hoogste 
attractie van 45 meter) af en toe zichtbaar (zie foto 1). 

De uitbreidingslocatie bevindt zich aan de oostelijke rand van de Efteling, tussen het 
bestaande attractiepark en het Nationaal Park de Loonse en Drunense duinen. Een 
hoogte van 50 meter lijkt vanaf de Loonse en Drunense duinen niet zichtbaar door het 
hoge naaldbos met een breedte van 1 kilometer. Een hoogte van 60 meter of hoger zou 
vanaf de duinen zichtbaar kunnen zijn (zie fi guur 3) maar om dit te bewijzen dient er 
nader onderzoek gedaan te worden.  

Naast de hoogte speelt de massa en materialisa  e van de uitbreiding een belangrijke 
rol. Op de hoogtelijn (fi guur 1) is zichtbaar wat de propor  es van verschillende typen 
bebouwing visueel kunnen betekenen. Een slanke, transparante construc  e kan sub  eler 
in de omgeving op gaan dan een logge dichte massa. Kleurgebruik speelt hierbij ook een 
belangrijke rol. Het gebied staat bekend om de E  eling, dus een hoogte accent van 50 
meter aan de N261 vormt juist een verbijzondering in de omgeving en zal een herkenbare 
landmark voor Kaatsheuvel vormen (zie fi guur 2).

Foto 1: zicht op de Efteling vanuit het buitengebied

Figuur 1: Hoogtelijn iconen

Figuur 3: Doorsnede en zichtlijnen uitbreiding Efteling

Figuur 2: Hoogteaccenten vanaf de N261


