
Bestemming

Een van de bekendste Halloween-evenementen 
van Nederland is de Frightnight in Walibi Holland. 
In de laatste vier weekenden van oktober bestaat 
het park ‘s avonds uit scare zones met zombies, 
geesten, bloeddorstige moordenaars en vervallen 
huizen. De fright night is griezelen voor gevor-
derden en dus vooral geschikt voor jongeren, 
de adviesleeftijd is 16 jaar. Wil je met het hele 

gezin griezelen, dan is Walibi België in Wavre ook 
een optie. Naast spectaculaire scare zones voor 
16-plussers is er Kids Halloween met iets onschul-
diger spookjes, pompoenen en verhaallijnen die 
geschikt zijn voor jongere kinderen. En in België 
valt de herfstvakantie later, waardoor je ook  
de eerste twee weekenden van november de  
‘Nocturne’ (zoals het daar heet) nog kunt ervaren.

Grotten en zombies
Ook Bobbejaanland in België laat je lekker grieze-
len. In ‘’t Plezantste Land’ kun je tussen 24 oktober 
en 8 november verdwalen in Halloween-doolho-
ven en wegduiken voor vampiers en spoken. Het 
park heeft activiteiten voor alle leeftijden. Op 31 
oktober en 6 november is het extra spannend 
tijdens de avondopenstelling (vooral voor 12+). 
Ook de nieuwste attractie, ‘Forbidden caves’, 
sluit aan bij het griezelthema. In de ride ga je op 
ontdekkingstocht in de mysterieuze grotten van 
Jasper Dubois, vol onbekende wezens. Deze ride 

is uiteraard ook open buiten Halloween. Twaalf-
plussers kunnen verder terecht in Drouwenerzand 
in Drenthe. Op je tocht door het ‘super scary’ 
Halloweenhuis van twee verdiepingen kom je 
volop monsters, tovenaars en enge clowns tegen. 
Dierenpark Gaia Zoo in Kerkrade biedt Animal 
Zombie nights in de laatste drie weekenden van 
oktober. Niet geschikt voor kleine kinderen!

Heksen en pompoenen
Van 3 oktober tot en met 1 november is Avonturen-
park Hellendoorn omgedoopt tot Heksendoorn.  

De herfst: een magisch jaargetijde met prachtige kleuren in de natuur, 

mysterieuze nevels en onverwachte windvlagen. Het is de tijd van Halloween 

met griezels en spinnenwebben, en van Sint Maarten met schitterende lichtjes 

in lampions. Voor iedereen die van spoken of van sprookjes houdt: in talloze 

attractieparken kun je in terecht voor een bijzondere herfstervaring!

Sp   ken en 
sprookjes
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Tussen de pompoenen en heksenbezems vind 
je er onder andere de Griezelgrot waar je in het 
donker je weg moet zoeken, en het angstaanja-
gende Chateau Lumière, waar allerlei onverwach-
te dingen gebeuren. Heel handig: op bepaalde 
tijden biedt Hellendoorn een oppasdienst 
voor de allerkleinsten, zodat je met de oudere 
kinderen het spookhuis kunt bezoeken. Zo heeft 
iedereen een ontspannen dag! Ook Familiepark 
Drievliet in Den Haag staat bol van de vrolijke 
heksen, spoken, pompoenen en trollen. Tussen 
17 en 25 oktober en op 28 en 31 oktober vier je 
Halloween met het hele gezin.

Toverstaf of sages
Ook in Toverland in Sevenum kun je terecht met 
jongere kinderen. Halloween is namelijk het favo-
riete feest van Toos Toverhoed en met haar kun 
je Happy Halloween vieren op de Magic Market, 
en kijken naar een magische fonteinenshow. Met 
de speciale Halloween Toverstaf jaag je heksen en 
monsters weg als je het écht te spannend vindt. 
Maar voor de griezelfanaten zijn er ook de engere 
Happy Halloweennights met scare zones als 
het Labyrinth of Hell en Clown Phobia. In het  
Archeon in Alphen waan je je in vroeger tijden in 

de replica’s van prehistorische hutten, Ro-
meinse nederzettingen en Middeleeuwse 

stadjes. Tijdens Hallo-
ween van 23 tot en 

met 26 oktober beleef je bekende eeuwenoude 
verhalen en sages in het echt. Zo spoken de Witte 
Wieven er rond. Kun jij ontsnappen aan Dracula, 
en durf je mee te kijken met de klokkenluider 
van Notre Dame? Halloween in het Archeon is 
geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar.

Halloweenpret  
voor de kleintjes
Zeker weten dat je jonge kinde-
ren geen al te griezelige dingen 
voorgeschoteld krijgen? Ga bij-
voorbeeld naar een van de par-
ken van Plopsaland. Deze parken 
zijn vooral gericht op kinderen 
van 2 tot 8 jaar. In het Belgische 

De Panne neemt Piet Piraat je 
mee om Halloween te vieren, samen 

met de Pompoenkoning, heksen en andere 
griezels. In Coevorden kun je laten zien dat je 
net zo stoer bent als Wickie de Viking. En wil je 
verkleed komen in Halloween-thema, dan kan dat 
natuurlijk! Plopsaland Coo in België maakt er een 
bijzonder feest van: Dinoween met levensechte 
dinosaurussen, die sinds deze zomer in het park 
‘leven’ in de nieuwste attractie Dinosplash. Ook 
pretpark Julianatoren in Apeldoorn is perfect 
geschikt voor kleinere kinderen. In de Circus-
tent kunnen ze meezingen en dansen tijdens de 
speciale Halloweenshow, die volgens parkheld 
meneer Kaasgaaf ‘spannend en een heel klein 
beetje griezelig’ is.

Vrolijke magie
Geen zin in griezels? Er zijn deze herfst ook andere 
magische activiteiten. Laat je bijvoorbeeld betove-
ren in Slagharen. Daar is vanaf 9 oktober ‘Miracle 
of Lights’. Zodra het donker is, gaan duizenden 
schitterende lichtjes aan in het park. Gekleurde 
fonteinen, verlichte gebouwen en een prachtige 
lichtjesparade met danseressen en acrobaten. 
En elke avond wordt afgesloten met een specta-
culaire show met lasers, projecties en vuurwerk. 
Sprookjes vind je natuurlijk ook volop in de Efte-

ling in Kaatsheuvel; bijzonder deze herfst 
is dat net een nieuwe musical in première 
is gegaan: Pinokkio. Het grappige verhaal 
van de ondeugende houten pop die 
op avontuur wil en het liefst een echt 
jongetje wil zijn. Een vrolijke voorstelling 
voor en door kinderen. Wil je de voorstel-
ling combineren met twinkelende lichtjes 
en een ontmoeting met de Vuurprins en 
Sneeuwprinses? Ga dan ná 12 november, 
want dan start de Winterefteling. 

Anders dan anders over de grens
Het Colosseum in Rome bewonderen, de Big 
Ben zien en om de Eiffeltoren lopen in één 
middag? Die magische reis maak je in Mini-Eu-
ropa in Brussel. De beroemdste gebouwen van 
Europa op miniatuurschaal, met animaties waarin 
je de Berlijnse muur afbreekt of een stier verslaat 

in een Spaanse arena. Mini-Europa ligt 
aan de voet van het Atomium dat je 
ook kunt bezoeken, en vlakbij Oceade, 
een waterparadijs dat de hele winter 
van woensdag tot en met zondag open 
is. Een heel andere belevenis vind je 

net over de grens bij Venlo. Irrland in het Duitse 
Kevelaer is een boerderij-belevenisoase waar 
je kinderen kunnen spelen in het hooi, klimmen 
in de spelschuren, koeien melken, spelen in de 
waterspeeltuin en nog veel meer. Het park richt 
zich speciaal op kinderen tot 12 jaar. Veel van de 
speelplekken zijn overdekt, waardoor het ook in 
de herfst een ideale plek is om eens even lekker 
uit te razen! 

Deze attractie- 
parken zijn ook 
open in november!
• Beekse Bergen, Hilvarenbeek

• Mini Europa, Brussel

•  Efteling, Kaatsheuvel,  

vanaf 12 november Winter Efteling

• Slagharen (weekenden)

•  Plopsaland Coevorden  

(behalve maandag en vrijdag)

•  Plopsaland De Panne (weekenden)

•  overland, Sevenum  

(beperktere openingstijden)

•  Archeon, Alphen aan den Rijn (weekenden)

•  Madurodam, Scheveningen

“Kun jij ontsnappen aan  
Dracula, en durf je mee te  

kijken met de klokkenluider  

van Notre Dame?”
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