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Van de tien grootste pretparken in Nederland is onderzocht in hoeverre zij in hun horeca 

rekening houden met dierenwelzijn. Efteling en Duinrell kwamen uit dit onderzoek als beste 

uit de bus. Beide parken hebben veel vegetarische opties en een relatief ruim aanbod aan 

dierlijke producten met een dierenwelzijnskeurmerk.  

 

Duinrell en Drouwenerzand scoren zeer matig. Walibi heeft een beperkt aantal vragen van 

de uitgezette enquête ingevuld en behaalde daarmee slechts 1 punt. Slagharen, Toverland, 

Julianatoren, Hellendoorn en Plopsa Indoor Coevorden weigerden mee te werken aan het 

onderzoek. Zij zijn onderaan de ranglijst geplaatst vanwege een gebrek aan transparantie.  
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Het eten bestaat vooral uit friet, snacks en ijs. De snacks zijn meestal vleessnacks, zoals 

kroketten, frikandellen en broodjes rookworst. Grotere parken hebben naast de 

zogenaamde ‘snackcorners’ ook vaak restaurants, met een breder en gevarieerd aanbod. 

Hier worden ook volledige maaltijden aangeboden voor ontbijt, lunch en diner. 

Aangezien pretparken eten en drinken aanbieden aan miljoenen bezoekers, hebben ze ook 

een belangrijke verantwoordelijkheid om op dit vlak maatschappelijk verantwoord te 

ondernemen. Hier hoort bij dat zij bij de dierlijke producten die zij in hun horeca verkopen 

rekening houden met dierenwelzijn. En dat zij hier transparant over zijn. 

 
De tien grootste pretparken van Nederland hebben een vragenlijst van Wakker Dier 

ontvangen. Hierin zijn vragen opgesteld over onder andere het MVO-beleid, het aanbod aan 

vlees, vis, zuivel en eieren met een dierenwelzijnskeurmerk en het aanbod vegetarische 

alternatieven. In dit rapport zijn de tien pretparken gerangschikt op in hoeverre zij in hun 

horeca rekening houden met dierenwelzijn. In 2014 heeft Wakker Dier een soortgelijk 

onderzoek uit laten voeren. Toen lag de nadruk vooral op het vegetarisch aanbod. 

 
De Efteling is koploper wat betreft bezoekersaantallen. Vorig jaar had het park bijna 4,8 

miljoen bezoekers. Duinrell staat op nummer twee, met bijna 1,4 miljoen bezoekers, gevolgd 

door Slagharen met 997 duizend gasten. Onderaan de top 10 staan de parken 

Drouwenerzand en Plopsa Indoor Coevorden, met een bezoekersaantal rond de 250 

duizend. De meeste pretparken zijn aangesloten bij de Club van Elf, de brancheorganisatie 

voor dagattracties in Nederland. 
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Duinrell scoorde het hoogst met 46%. Dit park heeft de volledige catering uitbesteed aan La 

Place. De Efteling behaalde 30%. Drievliet en Drouwenerzand hebben beiden 15% behaald. 

Drouwenerzand is het enige pretpark met een all-in prijs: de entreeprijs is inclusief eten en 

drinken.  

 

De parken Slagharen, Toverland, Julianatoren, Hellendoorn en Plopsa Indoor Coevorden 

hebben 0% behaald omdat ze weigerden mee te werken aan het onderzoek. Dit gebrek aan 

transparantie maakt de parken niet aanbevelingswaardig voor de kritische consument: het 

is namelijk onduidelijk in hoeverre deze parken aandacht besteden aan dierenwelzijn. 

Ditzelfde geldt voor Walibi Holland: het park heeft 9 van de 22 vragen ingevuld, maar heeft 

niet aangegeven of ze gebruik maken van dierenwelzijnskeurmerken. Walibi heeft 2% 

gehaald. Hieronder wordt de informatie uitgewerkt van de vier parken die hun volledige 

medewerking hebben verleend: Duinrell, Drievliet, de Efteling en Drouwenerzand. Walibi 

wordt alleen aangehaald bij de resultaten over beleid.  

 

 

Alle pretparken die hun medewerking hebben verleend, hebben aangegeven bijna volledig 

gebruik te maken van rundvlees zonder keurmerk. De Efteling is hierop een welkome 

afwisseling. Ongeveer een kwart van haar rundvlees is biologisch.  

 

Op het gebied van varkensvlees maakt een aantal pretparken stappen richting 

keurmerkvlees. Duinrell maakt volledig gebruik van varkensvlees met 1 Beter Leven ster. 

Voor de Efteling is dit ongeveer 67%. Een klein deel van haar aanbod heeft 3 Beter Leven 

sterren, de rest heeft geen keurmerk. Drievliet en Drouwenerzand verkopen geen 

varkensvlees. 

 

Plofkip is nog steeds te vinden in pretparken (zie tabel 1). Drouwenerzand verkoopt zelfs 

alleen maar plofkip. Duinrell zegt volledig over te zijn op 1 Beter Leven ster kip en Efteling 

en Drievliet maken nog deels gebruik van plofkip.  
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3 sterren Beter Leven - - - - 

2 sterren Beter Leven - - - 30% 

1 ster Beter Leven 62% 100% - 50% 

Onbekend/geen keurmerk 38% - 100% 20% 

 

Bij de samengestelde vleesproducten hapt de consument al snel in keurmerkloos 

industrievlees. Bij Drievliet en Duinrell is het zelfs altijd raak: zij verkopen enkel 

samengestelde vleesproducten van industrievlees. De Efteling stapt dit jaar over op 

kroketten met 2 Beter Leven sterren. Ook heeft het park een biologische kroket. 

Drouwenerzand verkoopt geen samengestelde vleesproducten.  

 
De Efteling en Duinrell maken veel gebruik van vis met een keurmerk (zie tabel 2). Duinrell 

heeft zelfs het RSPCA keurmerk voor haar zalm. Dit keurmerk houdt rekening met het 

welzijn van de vis. Zo heeft het bijvoorbeeld eisen voor een humane slacht. Dit is niet het 

geval bij de vis-keurmerken MSC en ASC. Deze keurmerken hebben amper eisen voor het 

welzijn van de vis. Drievliet heeft geen vis met keurmerk en Drouwenerzand geeft aan dat ze 

geen vis verkoopt.  

 

Biologisch keurmerk - - - 

RSPCA - 85% - 

MSC keurmerk 71% - - 

ASC keurmerk 6% - - 

Onbekend/geen keurmerk 23% 15% 100% 

 

 

 

Bij Duinrell en Efteling hebben alle eieren drie Beter Leven sterren. Drouwenerzand 

verkoopt geen ei en Drievliet houdt het bij scharrelei. In tegenstelling tot wat de naam doet 

vermoeden, komen deze kippen nooit buiten.  
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De Efteling maakt maar deels gebruik van zuivel met een keurmerk. Duinrell is hierop een 

uitzondering (zie tabel 3 en 4): zij geeft aan dat 85% van de zuivel die zij gebruiken 

biologisch is.   

 

Biologisch keurmerk - 85% - - 

Weidemelk keurmerk - - - - 

Onbekend/geen 

keurmerk 

100% 15% 100% 100% 

Biologisch keurmerk 2% 85% - 

Weidemelk keurmerk 19% - - 

Onbekend/geen keurmerk 79% 15% 100% 

 

 

 

Drouwenerzand en Drievliet hebben beide geen beleid met concrete doelstellingen om 

meer producten met een dierenwelzijnskeurmerk aan te bieden. Efteling en Duinrell geven 

aan dat ze dit wel hebben. Drievliet promoot als enige pretpark actief de consumptie van 

dierlijke producten met een keurmerk door middel van promotiemateriaal. In Duinrell wordt 

ingezet op een vermindering van vlees- en visconsumptie door vooral groente en fruit te 

promoten, Drouwenerzand doet dit door alleen soep zonder vlees te serveren.  

 
Efteling, Duinrell en Drouwenerzand hebben in bijna alle horecagelegenheden een 

volwaardige vegetarische maaltijd, broodje of snack. Duinrell en Drievliet hebben concreet 

beleid om het aanbod vegetarisch verder uit te breiden. Walibi heeft de vragen over 

                                                        

1 De Efteling heeft aangegeven dat 38% van het ijs op basis van zuivel wordt gecertificeerd door Qlip. Dit is geen 
erkend dierenwelzijnskeurmerk. Wel kan Qlip certificeren op weidegang. De Efteling kon niet aangegeven of dit het 
geval is voor de betreffende zuivel.   
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vegetarisch eten wel ingevuld. Hieruit blijkt dat het park geen beleid heeft om het 

vegetarische aanbod verder te vergroten en in maar 3 van de 23 horecagelegenheden een 

vegetarisch alternatief aanbiedt. Het park heeft wel aangegeven dat ze volgend jaar het 

assortiment vegetarische producten gaan uitbreiden. 
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1 De Efteling Kaatsheuvel 4.765 

2 Attractiepark Duinrell Wassenaar 1.399 

3 Attractiepark Slagharen Slagharen 997 

4 Walibi Holland Biddinghuizen 895 

5 Attractiepark Toverland Sevenum 683 

6 Avonturenpark Hellendoorn Hellendoorn 480 

7 Julianatoren Apeldoorn 450 

8 Familiepark Drievliet Den Haag 350 

9 Drouwenerzand Drouwen 263 

10 Plopsa Indoor Coevorden Dalen 250 

Bron: Respons 

De parken hebben vier maanden de tijd gehad om de vragenlijst in te vullen. Pretparken die 

weigerden de vragenlijst in te vullen, zijn onderaan de ranglijst geplaatst. Door het gebrek 

aan transparantie, scoren zij een onvoldoende. De (ingevulde) vragenlijst is te vinden in 

bijlage 1. 

 
De vragenlijst is opgedeeld in meerdere thema’s. Zo wordt in deel één (‘Algemeen’) 

gevraagd naar het duurzaamheids- of MVO-beleid en beleid omtrent het stimuleren van het 

gebruik van dierlijke producten met een keurmerk. Deel twee - ‘Vegetarisch aanbod’ – kent 

vragen over het al dan niet beperken van de vlees- en visconsumptie en het aanbod aan 

vegetarisch eten. 

 

In deel 3 volgen vragen over verschillende dierlijke producten: rundvlees, kalfsvlees, 

varkensvlees, kippenvlees, samengestelde vleesproducten (bijvoorbeeld snacks gemaakt 

van meerdere vleessoorten), vis, eieren, zuivel en ijs op basis van zuivel. Kalfsvlees is niet 

meegenomen in de analyse, omdat geen enkel pretpark dit serveert. Er is gevraagd naar de 

aanwezigheid van onafhankelijk gecontroleerde keurmerken, zoals biologisch, het Beter 

Leven Keurmerk, weidemelklogo, MSC of ASC. Voor eieren zijn naast biologisch en het 
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Beter Leven Keurmerk, ook de opties vrije uitloop, scharrelei en kooi-ei als 

keuzemogelijkheden toegevoegd.  

 
Op basis van de gegeven antwoorden zijn de pretparken gerangschikt op mate van 

aandacht voor dierenwelzijn in hun horeca. De methode is ontwikkeld om op eenvoudige 

wijze inzicht te krijgen in de prestaties van pretparken en ze op een degelijke manier 

onderling te kunnen vergelijken. De methode heeft zijn beperkingen. Bij de vragen over 

producten met een keurmerk, krijgt een pretpark pas een punt wanneer 50% of meer van de 

productgroep een keurmerk heeft. Wanneer 100% van de productgroep een keurmerk 

draagt, krijgt het park er een extra punt bij. De ranglijst doet hiermee geen recht aan de 

kleinere stappen die pretparken eventueel hebben gezet. Deze stappen zijn wel terug te 

vinden in de tabellen van dit rapport. 

 

Wanneer een pretpark een bepaalde categorie dierlijke producten niet aanbiedt in het park, 

dan is deze categorie voor dat park niet meegenomen. Als deze categorie wel zou worden 

meegenomen, dan zou het park namelijk nooit 100% kunnen halen.  

 

Bij vragen over beleid scoort een pretpark geen punten wanneer de toelichting op de vraag 

onduidelijk is, of het beleid niet concreet of te vrijblijvend is. Deze waardering is in bijlage 1 

aangegeven met een vraagteken.  
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Bezoekersaantallen 1.400.000 4.760.000 350.000 263.000 895.000      

Aantal cateringlocaties 13 40 8 2 23      

Grotendeels in eigen beheer La Place Ja Ja Ja Ja      

46% 30% 15% 15% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Heeft het pretpark de vragenlijst 
ingevuld? 

Ja Ja Ja Ja Ja      

Heeft uw bedrijf een MVO- of 
duurzaamheidsbeleid? 

Ja Ja ? Nee Nee      

Heeft uw bedrijf een beleid voor het 
gebruik van meer vlees, vis, ei en zuivel 
met een onafhankelijk (dierenwelzijn) 
keurmerk? 

Ja Ja Nee Nee       

Heeft uw bedrijf hiervoor concrete 
doelstellingen opgesteld? Ja Nee Nee Nee       
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Promoot u onder parkbezoekers het 
gebruik van vlees, vis, ei en zuivel met een 
onafhankelijk (dierenwelzijns) keurmerk? 

Nee Nee Ja Nee       

Heeft uw bedrijf beleid om gebruik van 
vlees en vis te verlagen? 

Ja Nee Nee Ja Nee      

Wordt in minimaal 50% van de 
horecagelegenheden een volwaardige 
vegetarische maaltijden, menu's, broodjes 
en/of snacks aangeboden? 

Ja Ja Nee Ja Nee      

Wordt in 100% van de 
horecagelegenheden een volwaardige 
vegetarische maaltijden, menu's, broodjes 
en/of snacks aangeboden? 

Ja Nee Nee Ja Nee      

Heeft uw bedrijf een beleid om het 
vegetarisch aanbod verder te vergroten? 

Ja Nee Ja Nee Nee      

Heeft uw bedrijf een beleid om het 
vegetarische aanbod duidelijk onder de 
aandacht van klanten te brengen? 

Nee Ja Ja Nee Nee      

Heeft minimaal 50% van het rundvlees 
een keurmerk gelijk aan minimaal 1 Beter 
Leven ster? 

Nee Nee Nee Nee       
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Heeft 100% van het rundvlees een 
keurmerk gelijk aan minimaal 1 Beter 
Leven ster? 

Nee Nee Nee Nee       

Heeft minimaal 50% van het rundvlees 
een keurmerk gelijk aan minimaal 2 Beter 
Leven sterren? 

Nee Nee Nee Nee       

Heeft 100% van het rundvlees een 
keurmerk gelijk aan minimaal 2 Beter 
Leven sterren? 

Nee Nee Nee Nee       

Heeft minimaal 50% van het rundvlees 
een keurmerk gelijk aan 3 Beter Leven 
sterren? 

Nee Nee Nee Nee       

Heeft 100% van het rundvlees een 
keurmerk gelijk aan 3 Beter Leven 
sterren? 

Nee Nee Nee Nee       

Heeft minimaal 50% van het varkensvlees 
een keurmerk gelijk aan minimaal 1 Beter 
Leven ster? 

Ja Ja nvt nvt       

Heeft 100% van het varkensvlees een 
keurmerk gelijk aan minimaal 1 Beter 
Leven ster? 

Ja Nee nvt nvt       
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Heeft minimaal 50% van het varkensvlees 
een keurmerk gelijk aan minimaal 2 Beter 
Leven sterren? 

Nee Nee nvt nvt       

Heeft 100% van het varkensvlees een 
keurmerk gelijk aan minimaal 2 Beter 
Leven sterren? 

Nee Nee nvt nvt       

Heeft minimaal 50% van het varkensvlees 
een keurmerk gelijk aan 3 Beter Leven 
sterren? 

Nee Nee nvt nvt       

Heeft 100% van het varkensvlees een 
keurmerk gelijk aan 3 Beter Leven 
sterren? 

Nee Nee nvt nvt       

Heeft minimaal 50% van het kippenvlees 
een keurmerk gelijk aan minimaal 1 Beter 
Leven ster? 

Ja Ja Ja Nee       

Heeft 100% van het kippenvlees een 
keurmerk gelijk aan minimaal 1 Beter 
Leven ster? 

Ja Nee Nee Nee       

Heeft minimaal 50% van het kippenvlees 
een keurmerk gelijk aan minimaal 2 Beter 
Leven sterren? 

Nee Nee Nee Nee       
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Heeft 100% van het kippenvlees een 
keurmerk gelijk aan minimaal 2 Beter 
Leven sterren? 

Nee Nee Nee Nee       

Heeft minimaal 50% van het kippenvlees 
een keurmerk gelijk aan 3 Beter Leven 
sterren? 

Nee Nee Nee Nee       

Heeft 100% van het kippenvlees een 
keurmerk gelijk aan 3 Beter Leven 
sterren? 

Nee Nee Nee Nee       

Heeft minimaal 50% van de 
samengestelde vleesproducten een 
keurmerk gelijk aan minimaal 1 Beter 
Leven ster? 

Nee Nee Nee nvt       

Heeft 100% van de samengestelde 
vleesproducten een keurmerk gelijk aan 
minimaal 1 Beter Leven ster? 

Nee Nee Nee nvt       

Heeft minimaal 50% van de 
samengestelde vleesproducten een 
keurmerk gelijk aan minimaal 2 Beter 
Leven sterren? 

Nee Nee Nee nvt       

Heeft 100% van de samengestelde 
vleesproducten een keurmerk gelijk aan 
minimaal 2 Beter Leven sterren? 

Nee Nee Nee nvt       
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Heeft minimaal 50% van het 
samengestelde vleesproducten een 
keurmerk gelijk aan 3 Beter Leven 
sterren? 

Nee Nee Nee nvt       

Heeft 100% van de samengestelde 
vleesproducten een keurmerk gelijk aan 3 
Beter Leven sterren? 

Nee Nee Nee nvt       

Heeft minimaal 50% van het 
visassortiment het ASC of MSC 
keurmerk? 

Ja Ja Nee nvt       

Heeft 100% van het visassortiment het 
ASC of MSC keurmerk? 

Nee Nee Nee nvt       

Is minimaal 50% van het visassortiment 
biologisch? 

Nee Nee Nee nvt       

Is 100% van het visassortiment 
biologisch? 

Nee Nee Nee nvt       

Is minimaal 50% van de eieren scharrelei 
of beter? 

Ja Ja Ja nvt       

Is 100% van de eieren scharrelei of beter? Ja Ja Ja nvt       
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Heeft minimaal 50% van de eieren een 
keurmerk gelijk aan minimaal 1 Beter 
Leven ster? 

Ja Ja Nee nvt       

Heeft 100% van de eieren een keurmerk 
gelijk aan minimaal 1 Beter Leven ster? 

Ja Ja Nee nvt       

Heeft minimaal 50% van de eieren een 
keurmerk gelijk aan minimaal 2 Beter 
Leven sterren (vrije uitloop)? 

Ja Ja Nee nvt       

Heeft minimaal 100% van de eieren een 
keurmerk gelijk aan minimaal 2 Beter 
Leven sterren (vrije uitloop)? 

Ja Ja Nee nvt       

Heeft minimaal 50% van de eieren een 
keurmerk gelijk aan minimaal 3 Beter 
Leven sterren (Biologisch, Rondeel)? 

Ja Ja Nee nvt       

Heeft minimaal 100% van de eieren een 
keurmerk gelijk aan minimaal 3 Beter 
Leven sterren (Biologisch, Rondeel)? 

Ja Ja Nee nvt       

Heeft minimaal 50% van de zuivel 
minimaal weidemelkgarantie? 

Ja Nee Nee nvt       

Heeft 100% van de zuivel minimaal 
weidemelkgarantie? 

Nee Nee Nee nvt       
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Is minimaal 50% van de zuivel minimaal 
biologisch? 

Ja Nee Nee nvt       

Is 100% van de zuivel minimaal 
biologisch? 

Nee Nee Nee nvt       

Heeft minimaal 50% van de ijs op basis 
van zuivel minimaal weidemelkgarantie? Ja Nee Nee Nee       

Heeft 100% van de ijs op basis van zuivel 
minimaal weidemelkgarantie? 

Nee Nee Nee Nee       

Is minimaal 50% van de ijs op basis van 
zuivel minimaal biologisch? 

Ja Nee Nee Nee       

Is 100% van de ijs op basis van zuivel 
minimaal biologisch? 

Nee Nee Nee Nee       

Rundvlees 15% 4% 15% 35%       

Kalfsvlees 0% 0% 0% 0%       

Varkensvlees 10% 12% 0% 0%       

Kippenvlees 12% 9% 20% 50%       
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Samengestelde vleessnacks van meer dan 
één vleessoort (zoals bitterballen, 
kroketten en frikandellen) 

24% 32% 25% 0%       

Vis 5% 2% 5% 0%       

Ei (verse eieren en omeletten) 3% 1% 10% 0%       

Zuivel 15% 23% 5% 0%       

IJs op basis van zuivel (zoals roomijs, 
magnums, cornetto's) 

16% 17% 20% 15%       

 

 


