
 

 

 

 
 

Duinrell ligt midden in het bos- en duingebied van Wassenaar en je vind er meer dan 40 verschillende 
attracties voor groot en klein. Snelle achtbanen voor waaghalzen, achtbanen en attracties voor de hele 
familie zoals de kikkerachtbaan, de Aqua Swing en het Kikkerrad én er zijn doe-attracties waarbij je zelf 
bepaalt hoe leuk, snel of spannend ze zijn. 

Op vertoon van je auti-pas krijg je samen met één begeleider toegang tot de attractie via de invalide 
ingang. Bij de meeste attracties is dit de uitgang.  

WINTERATTRACTIES 
Tijdens de Auti-Doe-Dag op 21 maart 2020 zijn er op Duinrell verschillende winterattracties open. 
Hieronder vind je per winterattractie de omschrijving. Voor meer foto’s en video’s van onze attracties 
verwijzen we je naar www.duinrell.nl of bekijk onze social media kanalen: 
Instagram: www.instagram.com/duinrellwassenaar 
Facebook: https://www.facebook.com/duinrell/  
YouTube: https://www.youtube.com/user/DuinrellWassenaar  
 

AQUA SHUTE  
Vanaf de ingang van Duinrell volgt er een looproute 
naar de attracties en het Tikibad. Een van de eerste 
attracties die je tegenkomt is de Aqua Shute. De Aqua 
Shute is een toren van 18 meter hoog waarbij je met 
een sleetje naar beneden glijdt van de stijle (glij)baan 
met water.  
 
Als je bij de Aqua Shute aankomt loop je via het 
trappenhuis helemaal naar boven. Als je boven aan de 
beurt bent, pak je een watersleetje uit de sleetjeslift en 
zet je hem op de rolletjes. Wanneer je er klaar voor 
bent, dan geef je een seintje aan de medewerker. Hij/zij 
drukt op een knop, waardoor jouw sleetje kan gaan 
glijden. Als je eenmaal naar beneden glijd ben je ook zo weer beneden, het gaat hard! Hoe hard? Dat zie je 
op de snelheidsmeter beneden. Uitgegleden? Dan stap je uit je sleetje en zet je jouw slee in de sleetjeslift. 
Deze lift brengt jouw sleetje weer naar boven. 
Vereiste minimale lengte: 120 cm 
 

VERKEERSTUIN 
Als je rechts langs de Aqua Shute loopt dan kom je vanzelf bij de 
Verkeerstuin uit. Hier kun je met een skelter een rondje skelteren. 
Onderweg kom je een rotondes, zebrapaden en diverse verkeersborden 
tegen. Je kunt zo lang skelteren als je wilt.  
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MONORAIL 
De Monorail is een hoge rails met kikkerfietsen. Elk wagentje heeft plek 
voor twee personen. Tijdens het rondje in de Monorail fiets je deels 
boven het water en kijk je neer op Wonderland en Rick’s Avonturen 
Burcht. Als je bij de Monorail aankomt sluit je aan in de wachtrij en 
loop je via de trap naar het persoon. Op het perron komen de 
kikkerfietsen aan. Eerst moeten de gasten van het vorige rondje 
uitstappen en dan kun je instappen. Als je ingestapt bent dan doe je 
je gordel om en kan je (mocht dit nodig zijn) de trappers verstellen, 
zodat je er goed bij kunt. Daarna kan je vertrekken en fiets een leuk 
rondje door de lucht. Geniet van het uitzicht en kijk alvast welke 
attractie als volgende aan de beurt is. 
Vereiste minimale lengte: 120 cm of onder begeleiding van een 
volwassene 
 
 

SCHIP AHOI 
Op Rick’s Avonturen Burcht vind je schommelschip Schip Ahoi. In 
Schip Ahoi vaar je heen en weer over een woeste zee. Kies een 
plekje op een van de bankjes (je kunt kiezen voor een plek in het 
midden van de boot of meer in de punt, zodat je ook hoger komt 
tijdens het schommelen. Per bankje kun je met max. 4 personen 
naast elkaar zitten. Tijdens de rit schommel je heen en weer en dit 
geeft een gek gevoel in je buik waardoor je vaak moet lachten.  
Vereiste minimale lengte: 120 cm 

 

EEUWIG BRANDENDE KAARS 
Ook de Eeuwig Brandende Kaars staat in Rick’s Avonturen Burcht. In deze kaars 
kan je omhoog klimmen door op een stoel te gaan zitten, de beugel te sluiten en 
aan het touw te trekken. Terwijl de kandelaar langzaam draait, hijs jij jezelf 
omhoog tot een hoogte van ongeveer negen meter. Eenmaal boven kun je 
genieten van het uitzicht. Wil je weer naar beneden? Laat dan het touw los, dan 
ga je vanzelf heel langzaam weer naar beneden.  Je trekt jezelf dan om hoog.. 
Als je helemaal boven bent, en je laat het touw los dan kom je langzaam weer 
naar beneden. 
Vereiste minimale lengte: 120 cm 
 

KWAKUS KWEBBEL SHOW  
De Kwakus Kwebbel Show vind je ook op Rick’s Avonturen Burcht. De ingang van de 
show vind je rechts naast Rick’s Huis. Deze overdekte show gaat over Kwakus 
Kwebbel. Kwakus Kwebbel is hartstikke blij dat hij lekker aan het water woont, maar 
Mollie de Mol vindt het allemaal maar niks. Want bij water wonen insecten en één van 
hen heeft hem op zijn kop geprikt. Tijdens de show kom je erachter wie dat was.  

De show duurt ongeveer 30 minuten en is te zien om 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 uur 

 

BALLENZEE  
Op Duinrell zijn we dol op zwemmen. En dat kun je niet alleen in 
het Tikibad doen! De Ballenzee is een goed alternatief voor wie niet 
nat wil worden. Bommetjes maken, ronddrijven, kopje onder gaan 
… in deze vrolijk gekleurde Ballenbak zwem je rond in twee 
enorme bakken met duizenden ballen. Je springt de zee in vanaf 
een heus schip. Neem plaats aan het roer en speel eventjes voor 
kapitein. Let op: de Ballenzee is geschikt voor kinderen tot 8 jaar 
en je moet je schoenen uitdoen.  
Geschikt voor kinderen tot 8 jaar. 
  



 

 

 

KIKKERRAD  

Het Kikkerrad is het reuzenrad van Duinrell en bestaat uit 16 gondels in 
verschillende kleuren. Het Kikkerrad vind je op de Promenade, tussen alle 
winkeltjes en de grote speeltuin. Als je aankomt bij het Kikkerrad sta je eerst in 
een korte wachtrij. Als je aan de beurt bent kun je samen met je familie of 
vrienden instappen. Als iedereen is ingestapt sluit de medewerker het hekje van 
jullie gondel en kunnen jullie gaan genieten van het uitzicht over Duinrell. Het 
Kikkerrad gaat heel langzaam omhoog en naar beneden en tussendoor stopt hij 

steeds, omdat gasten die beneden zijn uitstappen en er weer nieuwe gasten 
instappen.  

Vereiste minimale lengte: 120 cm of onder begeleiding van een volwassene 

 

LOCOMOTION 
Als je voorbij La Place restaurant de Schaapskooi loopt, dan zie je 
vanzelf de Locomotion. 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 eronder. Als je bent ingestapt en je 
riempje dichtzit, kan de attractie beginnen. Hij draait eerst heel 
langzaam, vervolgens ga je omhoog en gaat hij steeds iets sneller 
draaien. Hierdoor zweef je door de lucht. Tijdens het zweven gaan na 
een tijdje ook de fonteinen aan. Er spuit water omhoog, maar net niet 
hoog genoeg om er nat van te worden. Als de rit bijna is afgelopen 
gaat de zweefmolen steeds langzamer draaien en zweef je weer 
langzaam naar beneden. Als je weer helemaal stil hangt is de rit 
voorbij. Je kunt zelf weer je riempje openen en uitstappen.  
Vereiste minimale lengte: 120 cm 

 

MINITREIN 

De Minitrein ligt tegenover de Locomotion en de Aqua Swing en is een 
heel klein treintje. Het treintje rijdt heel langzaam door een donkere grot 
waar een vriendelijke trollenfamilie woont. Vanaf het perron stap je in 
(eventueel samen met papa of mama als je het te spannend vind). Als 
iedereen zit en alle kettinkjes zijn dicht, dan hoor je het vertreksignaal en 
gaat de trein rijden. Het rondje duurt ongeveer 5 minuten. Je hebt dus alle 
tijd om heel goed alle trollen te bekijken. De Minitrein stopt weer op 
hetzelfde perron als waar je bent ingestapt. 
 

RODELBAAN  

Als je tussen de Minitrein en de Aqua Swing de brug overloopt zie je links 
de Rodelbaan liggen. De Rodelbaan ligt middenin de duinen. De 

Rodelbaan heeft vaak een lange wachtrij omdat er maar één persoon 
per rit kan instappen. Als je eenmaal aan de beurt bent, stap in je 
sleetje. Je gaat zitten met de hendel tussen je benen. Met deze 
hendel kun je remmen. Je remt door de hendel naar je toe te 
trekken. Als je bent ingestapt wordt je eerst via een lift naar boven 
gesleept. Dit kan best een tijdje duren, want de lift gaat niet zo 
hard. Als je boven bent sta je voor een stoplicht. Als deze op groen 
springt mag je je hendel naar voren doen. Je afdaling begint. 
Tijdens het afdalen kun je zelf bepalen hoe hard je gaat door af en 

toe te remmen (dit doe je dus door de hendel naar je toe te trekken). 
Als je weer beneden bent stap je uit je sleetje en kan de volgende gast 

met jouw karretje gaan rodelen. 
Vereiste minimale lengte: 140 cm 



 

 

 

UITKIJKTOREN 
Om de Uitkijktoren te bereiken moet je een aardige klim maken. De 
toren staat bovenop de heuvel die naast de Rodelbaan ligt. Dit is 
zelfs de hoogste duin van Zuid-Holland! De Uitkijktoren kun je 
beklimmen door de trappen op te lopen. Eenmaal boven word je 
beloond met een geweldig uitzicht. Je kijkt uit over het groen van 
Wassenaar en Duinrell: bomen, bomen en nog eens bomen. Maar je 
ziet ook het strand en de zee. En als je goed kijkt kun je ook 
Scheveningen en Den Haag zien liggen. Een leuk zoekplaatje dus!  

 
KIKKERACHTBAAN 

De Kikkerachtbaan is niet te missen. Het heeft een groot perron waarop 
duidelijk staat aangegeven dat het de Kikkerachtbaan is. En natuurlijk 

herken je direct Rick de Kikker die vooropgaat in deze achtbaan. De 
Kikkerachtbaan is een leuke familieachtbaan die alleen een klein 
beetje omhoog en weer naar beneden gaat. De achtbaan heeft veel 
bochten en gaan niet over de kop. Als je bijna aan de beurt bent kun 
je zelf kiezen of je helemaal vooraan, in het midden of achteraan 
gaat zitten. Je kunt in deze achtbaan met z’n tweeën naast elkaar 
zitten. Eenmaal aan de beurt kun je gaan zitten en sluiten de 
beugels. De medewerker controleert eerst of alle beugels dicht zijn. 
Daarna start de rit. Eerst ga je via een lift omhoog waarna je 

meerdere keren omhoog en omlaag gaat en verschillende bochten 
maakt Aan het einde van de rit kun je na de uitgang bij de foto-ton je 

foto bekijken! Halverwege de rit wordt namelijk een actie foto gemaakt.  
Vereiste minimale lengte: 120 cm of onder begeleiding van een 

volwassene 

 

 
WILD WINGS 

Wild Wings is de nieuwste attractie van Duinrell. Deze vliegattractie bestaat uit twaalf zweefvliegtuigjes die 
je zelf kunt bedienen. De vliegtuigjes hangen aan een grote arm die ronddraait, waardoor je door de lucht 
gaat zweven. Je vliegt meerdere rondjes op en neer tot 22 meter hoogte. 
Het leuke aan deze attractie is, is dat je zelf je vleugels kunt bedienen. Als 
je eenmaal aan de beurt bent, kies je een vliegtuigje uit. Als iedereen zit 
sluiten de beugels en ga je langzaam omhoog. Aan de vleugels van ieder 
vliegtuig zitten hendels waarmee je de vleugels kunt bedienen. Als je de 
vleugels tijdens de rit heen en weer beweegt vangt jouw vliegtuigje wind 
waardoor je heen en weer gaat schommelen. Hierdoor is het mogelijk dat je 
over de kop gaat. Dit noem je een roll. Hoeveel rolls je hebt gemaakt zie je 
aan het einde van je rit op het scherm na de uitgang. Lijkt het jou te 
spannend om over de kop te gaan? Dat geeft helemaal niks. Je kunt 
namelijk ook gewoon rechtop blijven zitten zonder je vleugels heen en weer 
te bewegen en genieten van de vlucht.  
Vereiste minimale lengte: 125 cm 

 

MAD MILL  
Schuin tegenover de Kikkerachtbaan en Wild Wings ligt de attractie 
Mad Mill. Deze spectaculaire mega-attractie draait rond zijn eigen as. 
Tegelijkertijd schommel je razendsnel en op grote hoogte heen en 
weer. De Mad Mill heeft plek voor 40 échte waaghalzen die groter zijn 
dan 140 cm. Durf jij het aan? Neem dan plaats in een van de stoeltjes. 
Als iedereen zit sluit de medewerker alle beugels en sluiten de deuren 
van de attractie. Eerst begint de Mad Mill langzaam heen en weer te 
schommelen, daarna gaat hij ook draaien. Al draaiend ga je steeds 
hoger en 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. Tip: je kunt de Mad Mill eerst wat beter bekijken door 
via de ingang naar boven te lopen richting de wachtrij. 
Vereiste minimale lengte: 140 cm 



 

 

 

WATERSPIN 

De Waterspin is een heftige attractie die verdeeld over 
twee banken in totaal 40 mensen tegelijk door de lucht laat 
tollen. De wachtrij is meestal niet lang en als je aan de 
beurt bent kun je via een trap omhoog lopen naar de twee 
banken. Je kunt zelf kiezen of je plaats neemt op de 
voorste of de achterste bank. Als iedereen zit dan sluiten 
de beugels. Je krijgt een schouderbeugel over je heen en 
daarna volgt automatisch de heupbeugel. Deze beugels 
zitten goed strak, zodat je stevig vast zit in je stoel. Als de 
attractie gaat beginnen schommel je  heen en weer, van 
boven naar beneden en naar voor en achter. Dat betekent 
dat je dus ook over de kop draait en dat is best spannend! De Waterspin hangt boven een waterbak met 
fonteinen. Tijdens het draaien gaan ook deze fonteinen aan. Gelukkig wordt je niet nat, want ze kunnen je 
net niet taken. Je blijft dus altijd droog. Na afloop gaan de beugels open en kun je uitstappen.  
Vereiste minimale lengte: 140 cm 
 

FALCON 
De Falcon ligt helemaal achterin het park en is de spannendste achtbaan 

van Duinrell. De achtbaan bestaat uit een kaarsrechte afdaling vanaf 22 
meter hoogte en daarna volgen nog een looping, kurkentrekkers en 

scherpe bochten. De wachtrij van de Falcon vind je aan de 
rechterkant van de attractie. De wachtrij is meestal niet zo lang. 
Een karretje van de Falcon bestaat uit 2 rijen met 4 stoelen. Je 
kunt dus met 8 personen tegelijkertijd in de attractie en je kiest 
zelf of je voorin of achterin wil zitten. Zodra je zit kun je de beugel 
naar je toe trekken en dicht doen. Daarna wordt de beugel nog 
goed gecontroleerd door een medewerker. Als iedereen veilig 
vast zit dan vertrekt het karretje. Je rijdt eerst naar de 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.  
Vereiste minimale lengte: 120 cm 

 

DRAGONFLY  
Tussen de Waterspin en de Falcon ligt achtbaan 
Dragonfly. De Dragonfly is een lange achtbaan van 136 
meter lang en hij gaat niet over de kop. De wachtrij is 
overdekt en meestal niet lang. Bij binnenkomst ga je een 
schuine trap op en loop je omhoog. Op het perron kien je 
zelf kiezen in welke rij je gaat staan. Helemaal voorin, 
helemaal achterin of lekker in het midden. Er zijn in totaal 
negen rijen met plek voor 2 personen per rij. Als je 
eenmaal aan de beurt bent neem je plaats in de achtbaan 
en trek je de heupbeugel naar je toe. De heupbeugel 
wordt eerst nog goed gecontroleerd door een 
medewerker. Als iedereen goed vast zit vertrek je. Eerst 
kom je aan bij een lift die de achtbaan naar 15 meter 
hoogte brengt. Vanaf hier ga je vrij stijl naar beneden en 
vlieg je kriskras naar beneden tussen de bomen door. 
Voor je het weet remt de achtbaan af en rijd je langzaam 
weer het perron in.  
Vereiste minimale lengte: 100 cm 

 


