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Al jaren ga ik niet mee naar 
de Efteling. Mijn zussen gin-
gen wel geregeld, inmiddels 

met hun eigen kroost. Over de kop 
en door elkaar gerammeld worden 
in een klein bakje lijkt mij niet echt 
noodzakelijk. Toch werden onlangs 
op een familiefeestje de Python, 
Baron en de Vliegende Hollander 
weer eens uitvoerig besproken op 
‘Eelkeproofheid’. 
Kort na het bewuste feestje krijg ik 
een mail, of ik een presentatie over 
toegankelijkheid wil geven aan 
ondernemers in de ‘vrijetijdsindus-
trie’. Locatie van het evenement: 

De Efteling. Daarbij krijg ik de 
uitnodiging om de dag ervoor de 
Efteling te ‘testen’ en een nachtje 
in het Efteling Hotel te verblijven. 
Toeval of niet, ik ‘moet’ eraan 
geloven. Zus, zwager, nichtje (7) en 
vriendje gaan mee.

WINTER EFTELING
Het is een koude dag in november 
als we inchecken in het Efteling 
Hotel. De rolstoeltoegankelijke 
kamer is fijn. De badkamer is niet 
groot, maar voor mij is alles wat ik 
nodig heb aanwezig. Een muisje 
kijkt vanaf de plint de kamer in, de 

rode schoentjes staan klaar in de 
kast om te gaan dansen. Bewapend 
met warme mutsen en handschoe-
nen lopen we in vijf minuten naar 
het park. In de winter ondergaat de 
Efteling een enorme metamorfose 
met heel veel kleine details. Op de 
pleinen staan grote vuren en overal 
staan kerstbomen. Ik was verge-
ten hoe heerlijk het Anton Pieck 
sprookjessfeertje is, zeker in deze 
tijd van het jaar. 

ZERE NEK EN  
BLAUWE BILLEN
Terwijl mijn zus en ik staan te 
wachten totdat de rest boven ons 
voorbij zoeft in De Baron, bekij-
ken we nogmaals de app van de 
Efteling. Heel handig, hier staat per 
attractie beschreven of de attractie 
rolstoeltoegankelijk is en of je er 
met of zonder transfer gebruik van 
kunt maken. Ondanks de duidelijke 
informatie en het feit dat de ingang 
rolstoeltoegankelijk is, vind ik het 
lastig in te schatten wat de impact 
van een attractie is op mijn lijf. 
Omdat er bijna geen wachttijden 

De lente is bijna in zicht. Tijd om eropuit te gaan! Een dagje 
naar een pretpark bijvoorbeeld. Eelke Kelderman bezocht de 
Efteling en testte de attracties en toegankelijkheid.

Sprookjessfeer
in de Efteling 

Eropuit

Eelke en haar zus Femke genieten volop
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Met een koptelefoon en  
microfoon ben je verbonden 
met je familie die echt in 
de Droomvlucht rondzweeft 
’

zijn, test mijn gezelschap bijna alle 
spannende achtbanen eerst uit. 
Hoe erg zijn de schokken, de boch-
ten, heeft je hoofd ondersteuning, 
hoe gaat het instappen precies? 
Gezamenlijke conclusie: toch maar 
niet. Ik kan nu eenmaal halverwege 
niet uitstappen. Ik heb geen zin in 
een zere nek of blauwe billen. Het 
is even een teleurstelling. Gelukkig 
zijn er genoeg andere dingen te be-
leven. Het Sprookjesbos blijft een 
heerlijk nostalgische ervaring. Daar 
ben je al zo een paar uur zoet. Het 
mooiste vind ik het ‘nieuwe’ Paleis 
der Fantasie: Symbolica. De baan-
loze fantasievaarders, een  

Meer pretparken

De Efteling is niet het 
enige goed toegankelijke 
pretpark. Ook de pretparken 
Avonturenpark Hellendoorn, 
Attractiepark Slagharen, 
Walibi Holland, Attractiepark 
Toverland zijn goed 
toegankelijk. Zij bieden 
uitgebreide informatie op hun 
websites. Ook op de website 
www.uitmetkorting.nl vindt 
u een duidelijk overzicht 
van de toegankelijkheid van 
verschillende pretparken.
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soort sledes waar je met een man 
of zes in kunt, dansen geruisloos 
door de verschillende kamers van 
het paleis. Wij gaan via de aparte 
rolstoelingang naar binnen (let op, 
bij drukte kun je beter ‘s morgens al 
reserveren!). De fantasievaarder, of-
wel het ‘karretje’, kan stilstaan zodat 
je alle tijd hebt om in de stappen. 
Dat is natuurlijk heel prettig, maar 
ik vind dat de Efteling hier haar toe-
gankelijkheidsambities en fantasie 
(!) moet tonen: de mogelijkheid om 
met rolstoel en al in het ‘vaartuig’ 
plaats te nemen. Helaas, voor nu 
blijft een overstap noodzakelijk. 

VIRTUELE DROOMVLUCHT
Uiteraard willen we ook de virtuele 
Droomvlucht beleven. Tot voor 
kort was de Droomvlucht niet 
rolstoeltoegankelijk. Nu kun je in 
een aparte ruimte met een Virtual 
Reality bril meegenieten: met een 
koptelefoon en microfoon ben je 
verbonden met je familie die echt 
in de Droomvlucht rondzweeft. 
Leuke oplossing! Een andere 
oplossing is er in verband met de 
ontruimingsmogelijkheden niet. 

De kwaliteit van het beeld kan  
nog beter. 
De Fata Morgana herinner ik mij 
nog van heel vroeger. Er is niet veel 
veranderd. Mijn lijf wel, maar met 
hulp en de rust van het vriendelijke 
meisje bij de instap beland ik net-
jes in het bootje. Gedoe, maar bijna 
acht minuten heerlijk genieten!

Geen bloedstollende attractie 
maar wel de moeite waard is de Pa-
gode, ofwel de Zwevende Tempel! 
Je rijdt er makkelijk in met je rol-
stoel en beleeft de Efteling vanaf 
45 meter hoogte. Wat ons opvalt 
is dat het personeel overal perfect 
op de hoogte is van alle toeganke-
lijkheidsissues. Iedereen weet wat 
te doen en is uiterst vriendelijk en 
behulpzaam. Als mijn zwager daar 

een opmerking over maakt bij een 
van de medewerkers kijkt ze hem 
verbaasd aan en vraagt: ‘Dat is 
toch heel normaal?’ 

’s Avonds leest Klaas Vaak nog een 
heerlijk verhaaltje voor in de lobby 
van het hotel. Sfeertje compleet. 
Ik kom zeker terug, dat vertel ik 
morgen tijdens mijn verhaaltje 
voor ondernemers. 

Door Eelke Kelderman

Toegankelijkheid

Op de website van de Efteling 
staat uitgebreide informatie 
over de toegankelijkheid van 
het park en de attracties. Deze 
informatie is ook beschikbaar in 
de Efteling-app en staat op de 
speciale plattegrond voor men-
sen met een beperking. Bijna alle 
toegankelijke attracties hebben 
een aparte rolstoelingang. Er zijn 
vijftien rolstoeltoegankelijke toi-
letten, twee verzorgingsruimten 
en een rustruimte. De restaurants 
zijn toegankelijk. Naast het Ef-
telinghotel hebben vakantiepark 
Loonsche land en Bosrijk ook 
rolstoeltoegankelijke huisjes en 
appartementen. Kijk voor meer 
informatie op www.efteling.nl. 

Bij binnenkomst moet je een 
verklaring ondertekenen waarop 
onder andere staat of je hulp no-
dig hebt bij het betreden van een 
attractie. Je hoeft geen medische 
informatie te vermelden. Met deze 
verklaring krijg je een faciliteiten-
kaart en kun je gebruikmaken van 
de aangepaste voorzieningen.

Eropuit

‘Het karretje van de 
attractie Symbolica 

kan stilstaan, zodat je 
alle tijd hebt om in te 

stappen’


