
Efteling het populairst 

[donderdag 15 september 2011] 

In 2010 kreeg de Efteling bijna 4 miljoen bezoekers. En dat maakt 
het de populairste Nederlandse attractie van dat jaar. Diergaarde 
Blijdorp in Rotterdam en Burgers Zoo in Arnhem staan op twee en 

drie in de lijst. 
Het bezoekeraantal van de Efteling is véél hoger dan van de rest. 

Bij Blijdorp en Burgers Zoo kwamen bijvoorbeeld ongeveer 1,5 
miljoen mensen: meer dan de helft minder. 

 



De Efteling (Kaatsheuvel) ‘Wereld vol Verwondering’ 

Het Huis van de Vijf Zintuigen, de entree van ‘De 
Efteling’ 

De Python, vanuit karretje gezien 

De Efteling is een attractiepark in de plaats Kaatsheuvel in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De officiële 
openingsdatum is 31 mei 1952. De geschiedenis van het park gaat echter terug tot de jaren dertig, toen op de plaats van 
het huidige park een sport- en wandelpark werd geopend. 
Hoewel het park in de beginjaren nog voornamelijk was bedoeld voor ouders met kinderen tot circa twaalf jaar, heeft de 
Efteling zich inmiddels ontwikkeld tot een themapark voor alle leeftijden. Het is gegroeid van een natuurpark met 
speeltuin, roeivijvers en een theehuis tot een volwaardig attractiepark inclusief moderne achtbanen van wereldwijd 
opererende bedrijven als Vekoma, Intamin AG en GCI. 
Naast een attractiepark omvat de hele Wereld van de Efteling tegenwoordig ook het Efteling Theater, het Efteling Hotel, 
de Golfclub Efteling, het accommodatiegebied Bosrijk. Jaarlijks bezoeken 4 tot 5 miljoen mensen het park. De Efteling is 
onderscheiden met diverse prijzen, waaronder de Pomme d'Or voor het "beste recreatiepark van Europa" (1972) en de 
IAAPA Applause Award voor het "beste pretpark ter wereld" (1992). 



Diergaarde Blijdorp (Rotterdam) 

Oude entree van de Diergaarde in Blijdorp Het Oceanium 

De Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een van de 
oudste dierentuinen van Nederland. In 1855 werd 
in de Rotterdamse binnenstad, bij de Kruiskade, 
een tuin ingericht voor fazanten en watervogels. 
De vogeltuin werd een groot succes, en op 18 mei 
1857 werd de Rotterdamsche Diergaarde 
geopend.  
Bij het grote bombardement van 14 mei 1940 
werd de dierentuin niet getroffen. 
Voor recreatieve doeleinden en dagjesmensen is 
de dierentuin een grote trekpleister. Er komen 
naar schatting zo'n 1,5 miljoen bezoekers per jaar. 
 
 
 

Bezoekers kunnen zich met 
treintjes door het park laten rijden 

‘Bokito’, de zilverruggorilla  



[Koninklijke] Burgers' Zoo (Arnhem) 

Burgers’ Safari: giraffen en neushorens Burgers’ Ocean 

Koninklijke Burgers' Zoo is de naam van een 
dierentuin in Arnhem, Gelderland. De dierentuin 
wordt ook vaak 'Burgers', 'De Bush' of 'Burgers' 
Bush' genoemd. Met bijna 1,5 miljoen bezoekers 
in 2013 [1] is de Arnhemse Zoo de meest 
bezochte attractie in Gelderland. Landelijk is 
Burgers' Zoo de op vier na best bezochte attractie 
in Nederland.  
Toen in 1913 Johan Burgers zijn internationaal 
vermaarde fazanterie als Faisantarie Buitenlust in 
zijn woonplaats 's-Heerenberg voor het publiek 
openstelde was dat eigenlijk het begin van 
Burgers' Dierenpark. Burgers’ Rimba: Maleise beer 



Attractiepark Slagharen  

Logo Attractiepark Slagharen 
Wigwamwereld 

Attractie- & Vakantiepark Slagharen is een 
Nederlands attractiepark en vakantiepark. Het park 
bestaat sinds 1963 en ligt in Slagharen, gemeente 
Hardenberg, Overijssel. De internationale naam is 
‘Themepark & Resort’ Slagharen. 
 
In 2004 trok het park 1,3 miljoen bezoekers. In 2005 
t/m 2008 kwamen er 1,4 miljoen bezoekers en in 2011 
1,45 miljoen bezoekers. Er werken ongeveer 1000 
mensen. 
 

De achtbaan ‘Thunder Loop’ 

‘Free Fall’: een vrije val van 
40 meter 



Van Gogh Museum (Amsterdam)  

De aardappelaters - Los comedores de patatas 
(1885) 

Wigwamwereld 

Het Van Gogh Museum, opgericht in 1973, is 
een aan de Nederlandse kunstschilder Vincent 
van Gogh gewijd voormalig rijksmuseum, aan 
de Paulus Potterstraat en het Museumplein in 
Amsterdam, in het stadsdeel Zuid. 
 
De verzameling van het museum bevat ruim 
tweehonderd schilderijen, vijfhonderd 
tekeningen en zevenhonderd brieven van 
Vincent van Gogh, alsmede diens verzameling 
Japanse prenten, en de bibliotheek omvat meer 
dan 23.000 werken. 
 

De slaapkamer – El dormitorio de Arlés (1988) 

Zelfportret voor 
de ezel – 
autorretrato 
frente al 
bastidor  (1888) 

Zonneblomen – Los 
Girasoles (1889) 



Attractiepark Duinrell (Wassenaar) 

Wigwamwereld 

Landgoed Duinrell 
is een Nederlands 
landgoed in 
Wassenaar, 
provincie Zuid-
Holland. Het 
landgoed heeft 
een oppervlakte 
van 110 hectare 
en wordt 
geëxploiteerd 
door 
Attractiepark en 
camping Duinrell 
BV. Zowel het 
landgoed als het 
recreatiebedrijf 
worden kortweg 
Duinrell 
genoemd. 
 

Zowel voor dagrecreatie als verblijfsrecreatie zijn het attractiepark met subtropisch zwemparadijs ‘Tikibad’ (een 
uitgebreid recreatief zwembad met doorgaans warmer water en een warmere luchttemperatuur dan 
normaal) en het omliggend bebost duingebied toegankelijk. Voor verblijfsrecreatie kent het park de 
mogelijkheden: Camping – Hostel - "Duingalow", een soort ‘stacaravan’. 
In Duinrell Plaza (eerder Kikkertuin geheten) zijn een supermarkt,en restaurants en zalen gehuisvest. 



[Natura] Artis [Magistra] (Amsterdam) 

Ingang van Artis 

Leeuw 

Artis is de dierentuin van Amsterdam, en de oudste dierentuin van 
Nederland, gelegen in de Plantagebuurt. De ingang bevindt zich aan 
de Plantage Kerklaan. Het Koninklijk Zoölogisch Genootschap 
Natura Artis Magistra, ("de natuur is de leermeesteres van de kunst 
en wetenschap") in de volksmond: Artis, werd in 1838 door G.F. 
Westerman, J.W.H. Werlemann en J.W. Wijsmuller opgericht. Artis 
heeft zich ten doel gesteld om liefde en zorg voor de natuur te 
stimuleren. 
 
Met een 27-tal monumentale gebouwen die grotendeels uit de 
negentiende eeuw stammen heeft Artis volgens velen een charme 
en een historische dimensie die aan modernere dierentuinen 
ontbreken. Artis heeft de afgelopen jaren veel vernieuwd en blijft 
vernieuwen om zowel nu als in de toekomst haar maatschappelijke 
taak te kunnen vervullen. 

Amoerpanter of 
Amoerluipaard 

Grévy-zebra en 
witstaartgnoes op 
de oude Afrika-
Savanne  



Anne Frank Huis (Amsterdam) 

Bezoekers in de rij voor het Anne Frank Huis 
Wigwamwereld 

Het Anne Frank Huis is een monument ter 
gedachtenis aan Anne Frank en haar familie. Het 
huis staat in Amsterdam aan de Prinsengracht 
263-267. 
Op 1 december 1940 verhuisde Otto Frank zijn 
bedrijven Opekta, en Pectacon van Singel 400 
naar Prinsengracht 263. In de loop van 1942 werd 
begonnen met het inrichten van een schuilplaats 
op de eerste en tweede verdieping van het 
achterhuis, en op 6 juli dook het gezin Frank er 
onder.  
 

Prinsengracht 263 in Amsterdam. In het 
achterhuis schreef Anne Frank haar dagboek 

De boekenkast 

Op 13 juli volgde het gezin Van Pels (in het dagboek van Anne 
Frank de familie Van Daan genoemd), en in augustus werd een 
draaikast aangebracht die de toegang tot de onderduikruimte 
moest verbergen. In november dook Fritz Pfeffer, een kennis 
van Otto Frank, er ook onder. Slechts enkele medewerkers van 
Opekta waren op de hoogte van de aanwezigheid van de 
onderduikers. Op de begane grond van het achterhuis bevond 
zich een magazijn, en de onderduikers moesten daarom 
overdag heel stil zijn om hun aanwezigheid niet te verraden. 



Ouwehands Dierenpark (Rhenen, Utrecht) 

Sinds 2001 zijn er 
witte leeuwen in 
het dierenpark 

Een van de 
Afrikaanse 
olifanten 

In die periode bezochten veel agrariërs deze farm, 
velen van hen kwamen echter niet voor de 
exotische kippenrassen, maar voor de andere 
dieren die daar ook leefden zoals: wasberen, 
pauwen en fazanten. 
 
In de jaren dertig ging het niet goed met de zaken 
op de kippenfarm. De dieren in het park trokken 
overigens nog wel bezoekers aan. Al snel besloot de 
heer Ouwehand dan ook om de kippenfarm om te 
bouwen tot dierentuin. Het dierenpark werd op 18 
juni 1932 geopend voor het publiek. Koraalduivel in het aquarium 

Jonge Borneose orang-oetan 
in het touwencomplex 

Pelikaan 

Ouwehands Dierenpark is 
een dierentuin in Rhenen in 
de Nederlandse provincie 
Utrecht. 
 
De oprichter van het park, Cor 
Ouwehand, was vanuit 
Rotterdam naar Rhenen 
gekomen om daar een 
sigarenfabriek te beginnen. 
Hij besloot daar echter mee 
te stoppen en begon in 1919 
op de Grebbeberg een 
kippenfarm.  



Rijksmuseum Amsterdam 

Het Rijksmuseum, rond 1895 

Het Rijksmuseum Amsterdam, meestal Rijksmuseum genoemd, is het grootste en 
belangrijkste rijksmuseum van Nederland. Het ligt tussen de Stadhouderskade en het 
Museumplein in Amsterdam-Zuid en biedt in zijn ruim 200 zalen een overzicht van de 
Nederlandse kunst en geschiedenis. 
 
De collectie bestaat onder andere uit werken van 17e-eeuwse Nederlandse meesters 
als Rembrandt, Vermeer en Hals. In het gebouw is tevens het Rijksprentenkabinet 
gevestigd. Het Rijksmuseum is eigendom van de Staat (Rijksgebouwendienst). 
 
Het Rijksmuseum bezit de volgende collecties: 1) Beeldende Kunst bestaande uit: 
schilderijen - beeldhouwkunst & kunstnijverheid - Aziatische kunst - 2) Rijksprenten-
kabinet (tekeningen, prenten en foto's) 3) Geschiedenis 
 

Rijksmuseum, vanaf het Museumplein 

Rembrandt van Rijn ‘De Nachtwacht’, 1642 

Johannes Vermeer, ‘Het Melkmeisje, 1658  
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