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Disneyland Paris is jarig

Disneyland Paris bestaat twintig 
jaar. Met 250 miljoen bezoekers is het 
pretpark uitgegroeid tot een van de 
grootste trekpleisters van Europa. 
Een portret door de jaren heen.
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voorzien. ‘Na de opening merkten we al 
snel dat de restaurants rond lunchtijd erg 
druk waren. In onze Amerikaanse parken 
komen mensen de hele dag door eten, 
maar in Frankrijk is dat op vaste tijdstip-
pen. Ook merkten we dat de Fransen liever 
even snel wat te eten willen halen, om 
vervolgens weer terug naar de attracties 
te kunnen. Daar hebben we de inrichting 
van onze keukens en restaurants op aange-
past.’ Nog een verschil met de Amerikanen 
is het schenken van alcohol. Baxter: ‘In 
onze Amerikaanse parken wordt geen 
alcohol geserveerd. In Disneyland Paris 
hadden we wel de tappen voor wijn en bier 
aangelegd in de keukens, maar in eerste 
instantie stonden deze niet aan. Al snel 
bleek dat alcohol in Frankrijk een heel 
andere betekenis heeft dan in Amerika. 
In Frankrijk is alcohol een substantieel 
onderdeel van de maaltijd. Daarom hebben 
we de tappen daar alsnog opengesteld.’ Een 
andere grote verandering is de naam van 
het pretpark. Het heette bij de opening 
Euro Disney, maar werd na een aantal 
naamswijzigingen uiteindelijk omgedoopt 
tot Disneyland Paris. ‘De term ‘euro’ werd 
door veel Europeanen geassocieerd met 
politiek’, verklaart Baxter. ‘Ook merkten 
we dat veel Europeanen zich helemaal geen 
‘euro’ voelen; ze zijn Fransman, Italiaan of 
Engelsman. Even hebben we nog gedacht 
aan Disneyland France, maar aangezien 
Parijs al een toeristische trekpleister op zich 
is, werd de naam Disneyland Paris.’ 

Geheime elementen
In de twintig jaar dat het pretpark bestaat, 
heeft het ruim 250 miljoen bezoekers 
getrokken. De kracht van het park is 
volgens Eck de constante ontwikkeling. 
‘Meteen na de opening werden er nieuwe 
attracties gebouwd, zoals Indiana Jones 
en Space Mountain. In het begin bestond 
Disneyland Paris uit één themapark 
(Disneyland Park), maar in 2002 werd 
het tweede park geopend: Walt Disney 
Studios Park, met onder meer de Tower of 
Terror en Toy Story Playland. We blijven 
het pretpark altijd verder ontwikkelen, het 
is nooit af. En we hebben oog voor detail. 
Zo zijn er meerdere geheime elementen 
verstopt in het park. Mijn favoriet is de 
draak die verscholen ligt onder het Kasteel 
van Doornroosje. En op sommige plekken 
staan de namen van de ontwerpers van het 

themapark geschreven. Zo is mijn naam 
geschilderd in de kelder van de Tower 
of Terror.’ Hoe Disneyland Paris er over 
twintig jaar uit zal zien, blijft geheim. Bax-
ter en Eck laten niets los over de toekomst-
plannen. Maar er ligt vast nog genoeg in 
het verschiet. Een bekende uitspraak van 
Walt Disney is immers: ‘Zolang er fantasie 
in de wereld is, zal Disneyland blijven 
groeien.’ en route

15 december 1985. Laurent Fabius 
(minister-president van Frank-
rijk) en Michael Eisner (bestuurs-
voorzitter van The Walt Disney 

Company) zetten hun handtekening onder 
het bestemmingsplan van een nieuw te 
ontwikkelen gebied ten oosten van Parijs: 
Marne-la-Vallée. Daar zal Euro Disney 
– later omgedoopt tot Disneyland Paris –
worden gebouwd. Achter de schermen was 
The Walt Disney Company al jaren daar-
voor bezig met het plan om een pretpark 
in Europa te openen. ‘Veel verhalen van 
Disney zijn geïnspireerd door de geschie-
denis van Europa en Europese sprookjes, 
zoals Sneeuwwitje en Assepoester. Daarom 
was uitbreiding naar dit continent voor 
ons logisch,’ vertelt Tony Baxter, Senior 
Vice President Creative Development van 
The Walt Disney Company, die Disney-
land Paris mede heeft ontworpen. ‘In 
eerste instantie hadden we vier locaties in 
Europa op het oog: twee in Spanje en twee 
in Frankrijk, Toulon en Parijs. Uiteindelijk 
hebben we de Franse hoofdstad gekozen 
uit strategisch oogpunt: iedereen die door 
Europa reist, gaat naar Parijs.’ De Franse 
regering reageerde enthousiast op het plan, 
vertelt Saliha Idir, manager Communica-
tie van EPA Marne, de instantie die ver-
antwoordelijk is voor de ontwikkeling van 

Marne-la-Vallée in opdracht van de over-
heid. ‘Het westen van Parijs was destijds al 
geheel ontwikkeld, maar in het oosten was 
er nog praktisch niets. Dat gaf ons de kans 
om een geheel nieuwe stad te ontwikke-
len.’ Ook juichte de regering de komst van 
het themapark om economische redenen 
toe. En terecht, zo blijkt twintig jaar later. 
Disneyland Paris – dat vandaag de dag uit 
twee pretparken bestaat, zeven hotels, twee 
congrescentra, een golfbaan en de Disney 
Village op een stuk grond van maar liefst 
1.943 hectare – genereert jaarlijks zo’n 
55.000 banen en heeft er in de afgelopen 
twintig jaar voor gezorgd dat er 50 miljard 
euro in de Franse economie is gepompt. 
Op haar beurt heeft de regering in de jaren 
negentig volop geïnvesteerd in het park; zo 
zorgde zij voor een verbeterde infrastruc-
tuur met een RER- en TGV-station en een 
directe verbinding met de snelweg A4. 

protesterende boeren
Niet iedereen was meteen enthousiast over 
de komst van Disneyland Paris. Rond de 
opening van het pretpark in april 1992 
werd er geprotesteerd. ‘Sommige mensen 
uit het oosten van Parijs waren bang dat 
de komst van het pretpark hun dage-
lijkse leven in de war zou schoppen, door 
bijvoorbeeld lange files op de snelweg en 

overvolle treinen’, vertelt Lila Louche, die 
in de omgeving van het themapark woont. 
Tony Baxter beaamt dat: ‘Mensen wisten 
niet wat ze ervan konden verwachten. Wij 
moesten laten zien dat we goede buren 
waren en een positieve bijdrage leverden 
aan de wijk. Dat is gelukt. In het begin 
zagen de Fransen Disneyland Paris als de 
komst van iets Amerikaans in Parijs. Nu 
zien ze het als iets wat van hen is. Ze zijn er 
trots op.’ Louche is het met hem eens: ‘Het 
is een onderdeel van Parijs geworden. In 
mijn vriendenkring is vrijwel iedereen al 
meerdere malen naar het pretpark geweest. 
Ik ga er ook graag heen.’ Twee maanden na 
de opening van Disneyland Paris vond er 
nog een ander protest plaats: boze Franse 
boeren blokkeerden met 300 tractoren de 
op- en afritten van de snelweg naar het 
Disneyresort, als protest tegen de Ameri-
kaanse vraag om in de landbouwsubsidies 
binnen de Europese Gemeenschap te 
snoeien. Baxter reageert nuchter: ‘Ik was 
die dag aan het werk in het park, en las 
pas een dag later in de krant dat er een 
protest was geweest. Die actie heeft totaal 
geen effect gehad. Er zijn verschillende 
toegangswegen naar ons park en er was er 
slechts één geblokkeerd.’

Jules verne als inspiratiebron
Bij het ontwerpen en creëren van Disney-
land Paris zijn de Franse cultuur, natuur 
en geschiedenis een grote inspiratiebron 
geweest, vertelt Baxter. ‘Met mijn team 
heb ik heel Frankrijk rondgereisd. Zo 
zijn de prachtige kastelen in de Vallée de 
la Loire een inspiratie geweest voor het 
Kasteel van Doornroosje.’ ‘En Discovery 
Land is gebaseerd op de verhalen van Jules 
Verne’, vult Tracy Eck, art director van 
Disneyland Paris, aan. Ook werd het pret-
park aangepast aan het Franse klimaat. 
‘De Fransen zitten graag buiten op een 
terras’, aldus Eck. ‘Daarom hebben we 
op Main Street U.S.A. een breed looppad 
gemaakt, met aan de zijkanten cafeetjes. 
Omdat het in Parijs weleens regent, heb-
ben we daarachter overdekte hallen aan-
gelegd.’ Toch hadden de ontwerpers van 
het pretpark niet in alle Franse gewoontes 
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Nederlanders in Disneyland In Disneyland 
Paris werken zo’n 100 nederlanders. Ruben Hilberink (32), teamleider receptie in het 
Disneyland Hotel, is een van hen. ‘In 2003 heb ik tijdens mijn studie aan de hotelschool 
in Leeuwarden stage gelopen bij Disneyland Paris. Dat beviel zo goed dat ik drie 
jaar later terug ben gegaan om er te werken. Ik geef nu leiding aan een team van 
35 receptionisten. Mijn collega’s komen uit de hele wereld: fransen, Amerikanen, 
Italianen, noem maar op. De voertaal op het werk is frans, maar we praten ook veel 
Engels onderling. En nederlands natuurlijk, met mijn nederlandse collega’s. In een 
stadje vlakbij het park heb ik een appartementje gekocht. Minstens één keer per 
week ga ik het pretpark in. Mijn favoriete attractie is Rock ‘n’ Roller Coaster. op een 
vrije dag ga ik vaak naar Parijs zelf, om te stappen of uit eten te gaan. Wat ik fijn vind 
aan het leven in frankrijk, is dat de fransen zo laat eten, meestal pas om tien uur 
’s avonds. Ze borrelen voor de maaltijd, in plaats van erna.’

RuBEn HILBERInk

eerste verja ardagsfeestje plezier voor jong en iets ouder

tijdens de bouw: het k asteel van sneeuw witje


