
 

 

 

 
 
Attractiepark 
Op Attractiepark Duinrell beleeft iedereen een spetterend dagje uit. Duinrell biedt plezier voor het hele gezin. 
Van de Waterspin en de Splash tot indoorspeeltuin Rick’s Fun Factory en achtbaan Falcon. Op Attractiepark 
Duinrell is er voor iedereen veel te beleven. 
 
Er zijn op dit moment 25 attracties en ze zijn allemaal heel verschillend. Er zijn attracties waar je alleen in kan of 
waar je samen in kan. Sommige attracties gaan heel hard en andere zijn iets rustiger. Voor iedereen zijn er dus 
genoeg leuke dingen te doen op Duinrell!  
 
Op dit moment is Duinrell ook een attractie aan het bouwen: Wild Wings. Deze attractie gaat op 21 april open.  
 
Omdat er zoveel leuks op Duinrell te vinden is, is Duinrell best groot. Hieronder vind je een omschrijving de 
attracties die je op Duinrell zult tegen komen. Voor foto’s en video’s van de attracties kun je op de website 
kijken: www.duinrell.nl 
 
Aqua Shute 
Als je de parkeerplaats van Duinrell verlaat volgt er een route die je bij de attracties brengt, de eerste attractie 
die je waarschijnlijk ziet is de Aqua Shute. Deze toren is namelijk 18 meter hoog! Als je beneden bij de toren 
aankomt dan pak je een sleetje uit de middengoot en klim je helemaal naar boven. Vanuit de toren heb je een 
heel mooi uitzicht. Als je aan de beurt bent dan zet je je sleetje op de rolletjes. Wanneer je er klaar voor bent 
gaat het pinnetje weg en glijd je met je sleetje van deze hoge glijbaan. Voor je het weet ben je weer beneden 
maar kijk uit! Door de baan stroomt water, dus blijf recht zitten om niet nat te worden… Voor je zie je een 
snelheidsmeter, die aan geeft hoe snel je naar beneden bent gegleden.   
 
Bumperfrogs  
Aan de zijkant van de Aqua Shute vind je de overdekte Bumperfrogs! Hier kan je zelf een auto besturen, deze 
auto is ook geschikt om te botsen. Je kunt er voor kiezen om andere botsauto’s te ontwijken of juist om op 
andere botsauto’s te botsen.  
 
Rick’s Fun Factory 
Gelijk naast de uitgang van Bumperfrogs zit de Indoorspeeltuin van Rick verstopt! Hier vind je een combinatie 
van speeltoestellen, luchtkussens en attracties waar kleine kinderen veilig en in vrijheid kunnen spelen en 
ravotten. Vergeet ook niet om buiten bij de Fun Factory te kijken, daar vind je namelijk de verkeerstuin! Hier 
kunnen kinderen tot 8 jaar lekker skelteren. Zo kun je oefenen met de verkeersborden.  
 
Monorail 
Al lopend langs deze attracties heb je vast ook al de monorail gezien. In de wachtrij loop je de trap op en dan 
kom je op het perron. Hier komen de fietsen zodat mensen in en uit kunnen stappen. Als je bent ingestapt doe 
je je gordel om en kijk je of je goed bij de trappers kunt. De monorail is namelijk een attractie waarbij je je zelf 
rondfietst over een in de lucht gelegen rails, zo lijken Wonderland en Rick's Avonturen Burcht ineens wel heel 
klein…  
 
Rick’s avonturenburcht 
In deze burcht vind je allemaal kleine en grote attracties. Naast attracties staat hier ook het huisje van Rick de 
Kikker. Als je naar binnen kijkt zie je hoe Rick woont. Achter Ricks huis is de ingang van de Kwakus Kwebbel 
show. Hier vertelt Kwakus Kwebbel jou een bijzonder verhaal vol met leuke liedjes die je mee kunt zingen. Als 
je Kwakus Kwebbel uitloopt dan zie je een schommel schip. Dit is Schip Ahoi. Je zit gezellig met zijn vieren op 
een rij en de boot schommelt heen en weer. Hier door krijg een raar gevoel in je buik waardoor je vaak moet 
lachen. Als je klaar bent met schommelen dan zie je naast het schip een grote kaars. In deze kaars kan je 
omhoog klimmen door op een stoel te gaan zitten, de beugel te sluiten en aan het touw te trekken. Je trekt 
jezelf dan om hoog.. Als je helemaal boven bent, en je laat het touw los dan kom je langzaam weer naar 
beneden. Helemaal achteraan heb je ook nog Ricks Boomhut. Hier kun je in klimmen en via de touwladders en 
glijbaan weer naar beneden. Als je bij Ricks Avonturenburcht langs de wensput loopt kun je een brug over met 
allemaal zwanen. Zo kom je in Wonderland.  
 
 
 
 
 

http://www.duinrell.nl/


 

 

 

 
 
Wonderland 
Hier vind je allerlei sprookjes uitgebeeld. Zo kun je Roodkapje vinden, en de Gelaarsde Kat. Als je op het knopje 
drukt vertellen zij jou een verhaal. In Wonderland vind je ook de Play Kwek Show. Hierin strijden popgroepen 
als Status Kwek en Banana Kwa Kwa om de beker. Ze zingen hele leuke liedjes en je mag zelf stemmen op je 
favoriet. In Wonderland zijn er ook een paar mini attracties zoals het toverstoeltje die uit zich zelf ronddraait, en 
de carrousel. Deze kun je zelf aan zetten door op het knopje te drukken.  
 
Kikkerrad 
Nadat je alles hebt ontdekt op Wonderland wandel je verder over de promenade. Hier vind je onder andere 
leuke winkeltjes voor snoepjes en souvenirs. Er is ook een hele grote speeltuin met allerlei verschillende 
speeltoestellen zoals een schommel, een glijbaan en een grote en een kleine wip. De speeltuin is in 2 stukken 
verdeeld, een stuk voor de grote kinderen en een stuk voor de kleine kinderen. Wat je waarschijnlijk wel het 
meest opvalt is het Kikkerrad. Je hebt allemaal verschillende kleuren bakjes waar je samen met papa en mama 
en eventueel broertjes en zusjes in kunt zitten. Vanuit dit reuzenrad heb je een mooi uitzicht over het landgoed 
van Duinrell. 
 
Botsbootjes 
Schuin achter het Kikkerrad vind je deze bootjes! Alle kinderen met een zwemdiploma mogen hier in. Als je aan 
de beurt bent loop je naar een bootje, als je bent in gestapt dan maak je het haakje los en kan je beginnen met 
varen. Als je het knopje op je stuur indrukt ga je vooruit en door het stuur te draaien kan je naar links en naar 
rechts. Als je tegen de andere bootjes aanbotst dan spettert het water omhoog maar gelukkig wordt je hier niet 
echt nat van. Als je niet zo van varen houdt dan zijn er ook nog andere dingen te doen, zoals de trampolines. Er 
zijn een aantal trampolines op een rij en als er eentje vrij is doe je je schoenen uit en kan je lekker springen. 
Hoe lang je kunt springen of varen hangt af van de drukte.  
 
Locomotion 
Als je voorbij het restaurant ‘De Schaapskooi’ loopt zie je de locomotion in het wilde westen. Dit is een 
westerntreintje voor kleine kinderen. Als je bent ingestapt doe je het kettinkje dicht en wacht je tot de attractie 
start. Het eerste rondje draait alleen het plateau, daarna gaat ook het treintje rondjes rijden. Als je de 
verschillende knopjes in drukt dan maakt de trein geluid! Na afloop stopt de rit en kan je uitstappen.  
 
Aqua Swing 
Gelijk links van de locomotion zie je de Aqua Swing. Dit is een zweefmolen met fonteinen er onder. Als je bent 
ingestapt en je riempje dichtzit, kan de attractie beginnen. Hij draait eerst heel langzaam, vervolgens ga je 
omhoog en gaat hij sneller. De fonteinen spuiten water maar niet hoog genoeg om er nat van te worden. Als de 
rit is afgelopen en je via de uitgang er uit gaat zie je gelijk de ingang van de minitrein voor je,   
 
Minitrein 
De minitrein is een heel klein treintje, hij rijdt door een grot waar een vriendelijke trollenfamilie woont. Je stapt in 
op het perron, als je het spannend vind kan je eventueel pappa of mamma mee nemen. Als iedereen zit en alle 
kettinkjes dichtzijn, fluit de trein het vertreksignaal en dan gaat hij rijden. Een rondje duurt maximaal 5 minuutjes 
en het treintje rijd heel langzaam zodat je de trollen goed kunt bekijken. De trein stopt weer op het zelfde perron 
als waar je bent ingestapt.  
 
Rodelbaan 
Als je tussen de Minitrein en de Aquaswing de brug overloopt zie je de rodelbaan. De rodelbaan heeft vaak een 
lange wachtrij omdat er maar 1 iemand te gelijk kan. Als je aan de beurt bent stap je op het karretje, de hendel 
in het midden is om te remmen. Je gaat met een lift helemaal naar boven de duinen in, het duurt best een tijd 
voordat je boven bent want de lift gaat langzaam. Als je boven bent doe je de hendel naar voren en na de bocht 
begint de afdaling. Je kunt zelf bepalen hoe hard je gaat door te remmen. Dit doe je door de hendel naar je toe 
te halen. Als je beneden bent stap je af en kan de volgende met jou karretje rodelen.   
 
Kikkerachtbaan 
Na het rodelen kan je doorlopen naar de Kikkerachtbaan. Deze vind je door na de brug waarover je gekomen 
bent meteen linksaf te gaan. Je vind de kikkerachtbaan dan vanzelf. De kikkerachtbaan is een familieachtbaan 
die alleen omhoog en omlaag gaat. Je kunt zelf kiezen of je helemaal vooraan, in het midden of achteraan gaat 
zitten. Nadat alle beugels dicht zijn start de achtbaan. De rit begint met de lift omhoog waarna je meerdere 
keren omhoog en omlaag gaat en verschillende bochten maakt. Aan het einde van de rit kun je bij de uitgang je 
foto bekijken! Halverwege de rit wordt namelijk een actie foto gemaakt.  



 

 

 

Mad mill 
Als je de Kikkerachtbaan uit loopt en linksaf gaat dan loopt het pad richting een grote attractie. Dit is de Mad 
Mill. De Mad Mill is een attractie voor kinderen langer dan 1.40mtr. Hij is namelijk best heftig. Als je door de 
wachtrij loopt kan je de attractie goed bekijken. Nadat je bent ingestapt kun je de beugels dicht doen en daarna 
wordt deze gecontroleerd. Als alle beugels dicht zijn dan sluiten de deuren en gaat de attractie beginnen. Eerst 
alleen langzaam schommelen, daarna ook draaien. Al draaiend gaat hij steeds hoger! Doordat deze attractie 
schommelt en draait moet je wel een sterke maag hebben. Na afloop gaan de beugels en de hekken open en 
loop je via een brug de attractie uit.  
 
Splash 
De Splash ligt direct naast de Mad Mill. Het is een echte waterattractie waarin je altijd nat wordt. Gelukkig kun je 
zelf een beetje kiezen hoe nat je wordt. Bij wachtrij kun je namelijk kiezen tussen de open boot en de gesloten 
boot. Bij de open boot wordt je echt kletsnat en die rij is vaak heel kort. De gesloten boot is afgedekt met een 
kap waardoor je bijna helemaal droog blijft, hier kiezen meer mensen voor dus de rij is vaak lang. Als je aan de 
beurt bent stap je in de boot, je zit met maximaal 4 personen op een rij. Je trekt de beugel naar je toe en bij de 
gesloten boot gaat dan de kap dicht. Als iedereen goed zit gaat de boot met een lift om hoog, dit gaat best 
langzaam. Eenmaal boven maakt de boot een bocht waarna je van de waterval naar beneden glijdt en keihard 
in het water plonst. Als je voor de gesloten boot hebt gekozen blijf je redelijk droog, maar een paar druppels heb 
je altijd. Nu dobber je langzaam weer naar het perron. Als de boot stil ligt en de beugels open zijn kan je 
uitstappen. Dit doe je aan de andere kant dan dat je bent ingestapt. Via een looproute naar boven kom je zo op 
de veranda. Vanaf hier heb je een heel mooi uitzicht over de Splash. Je ziet de boten omhoog gaan op de lift en 
naar beneden glijden van de waterval. Er komt een enorme golf water omhoog als de boot in het water land en 
je moet dus goed uit kijken waar je staat.  
 
Waterspin 
Naast de ingang van de Splash is ook de ingang van de Waterspin. Deze attractie is voor kinderen groter dan 
1.40mtr. De Waterspin is een heftige attractie die meerdere keren over de kop gaat. De wachtrij is meestal niet 
lang en als je er in gaat dan loop je de trap op waarna je met een aantal mensen op een rij gaat zitten. Je kan er 
voor kiezen om voor aan of achter aan te gaan zitten. Als iedereen zit gaan de beugels dicht. Je krijgt eerst een 
schouderbeugel over je heen, daarna volgt automatisch de heupbeugel. Deze beugels zitten goed strak zodat je 
stevig in de stoel vast zit. De hele bank gaat tijdens de rit schommelen en salto’s maken. Dit is best wel 
spannend! De attractie staat boven een waterbak met fonteinen, deze fonteinen komen dichtbij maar ze raken 
je niet. Je blijft dus altijd droog. Na afloop gaan de beugels open en kun je uitstappen.  
 
Falcon 
De Falcon ligt helemaal achter aan en is de grote achtbaan van Duinrell. Je kunt vanaf de zijkant goed zien de 
attractie gaat, dat is leuk om te zien! De wachtrij van de Falcon is achter de Splashkiosk, de wachtrij is meestal 
niet lang. Je kan met 8 personen in een karretje, voor je instapt kan je kiezen of je vooraan of achter aan wilt. 
Zodra je zit kun je de beugel dicht doen. Deze zit goed strak. Je kunt je aan de beugel vasthouden. De attractie 
begint met een hele steile lift die kaarsrecht omhoog gaat. Dit is al best spannend. Daarna val je loodrecht recht 
naar beneden gevolgd door een grote looping. De achtbaan gaat heel snel en is heel wendbaar. Je maakt nog 
een paar bochten en een kurkentrekker en voor je het weet remt de achtbaan af en rijd je langzaam weer het 
perron in. De Falcon is kort maar best heftig! Bij de uitgang kun je je actiefoto bekijken. Via een route dwars 
door de attractie loop je naar de uitgang.  
Na dit alles te hebben gelezen kun je vast niet meer wachten tot het zo ver is? De Auti-doe dag in Duinrell!  
 
Dragonfly  
Naast de Falcon en de waterspin ligt de Dragonfly. De Dragonfly is een lange achtbaan waar je al vanaf 1.00 
meter in mag!  Wanneer je niet in de achtbaan durft kun je vanaf de zijkant  goed de attractie zien. Je kan ook 
buiten  in het midden staan terwijl de achtbaan om je heen komt en dat is ook een leuke ervaring De wachtrij is 
overdekt en de wachtrij is meestal niet lang. Bij binnenkomst ga je een schuine trap op en kan je kiezen in 
welke rij je wilt staan. Er zijn negen karretjes, dus je kan kiezen uit negen rijen.  Ga je helemaal vooraan, in het 
midden of het helemaal achteraan? De achtbaan is best lang en kan soms een beetje spannend zijn om dat je 
als het ware tussen de bomen door gaat.  Eerst ga je met de achtbaan schuin omhoog. Je bent dan op 15 
meter hoogte! Daarna ga je met de achtbaan vrij stijl naar beneden en maak je gelijk een bocht. Voor je het 
weet remt de achtbaan af en rijd je langzaam weer het perron in.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 
La Place take away 
Gedurende de dag zullen alle Horeca punten geopend zijn. De twee belangrijkste zijn de Splash Kiosk en de 
Schaapskooi. De schaapskooi bevindt zich midden in het attractiepark bij de speeltuin. Dit is een uitgebreid 
restaurant waar je even lekker kunt relaxen en op je gemak kunt eten. Er zijn zowel warme maaltijden als 
lekkere broodjes en snacks te krijgen. De Splashkiosk is een afhaalrestaurant die tussen de Madmill en de 
Falcon ligt. Hier kun je allerlei drankjes en snacks krijgen.  
 
Internet 
Op onze website www.duinrell.nl is nog meer informatie te vinden over het attractiepark. 
 
Tot ziens tijdens de Auti-doe dag in Attractiepark Duinrell! 
 
 

http://www.duinrell.nl/

