
 

 
 

SPREEKBEURT / WERKSTUK INFORMATIE 
 
Wat een goed idee dat jij je spreekbeurt of werkstuk over Vakantie- en attractiepark Duinrell 
gaat doen! Dit document bevat een heleboel informatie die goed van pas komt bij het maken 
van je spreekbeurt of werkstuk. Uiteraard zijn er nog veel meer plekken waar je informatie 
kunt vinden, zoals: 
  

 De website van Duinrell: bezoek www.duinrell.nl 
 Persinformatie:  te downloaden via www.duinrell.nl/pers  

 
Voor leuke weetjes, informatie van achter de schermen en gave foto’s en video’s volg je ons 
op social media: 

 YouTube:  www.duinrell.nl/youtube 
 Facebook:  www.duinrell.nl/facebook 
 Instagram:  www.duinrell.nl/instagram 

 
 

Tips & Tricks 

Kijk ook eens bij de tips over het geven van een spreekbeurt of het opmaken van je 

werkstuk.  

http://www.duinrell.nl/
http://www.duinrell.nl/pers
http://www.duinrell.nl/youtube
http://www.duinrell.nl/facebook
http://www.duinrell.nl/instagram


 

 
 

Hoe is Vakantie- en attractiepark Duinrell ontstaan? 
 

De naam Duinrell betekent… 

Heel lang geleden zorgden de zee en de grote rivier de Rijn 
ervoor dat er langs de kust lange heuvels van zand ontstonden. 
Dat waren strandwallen. Achter deze strandwallen konden aan 
de westkant (de kant van de zee) hogere en jongere duinen 
gevormd worden. Op de vierde strandwal is het landgoed 
Duinrell zo’n 500 jaar voor Christus ontstaan. Door opgravingen 
heeft men ontdekt dat er toen al mensen woonden. Omdat in de duinen 
veel water zit, dat trouwens voor ons drinkwater zorgt, is de naam 
Duinrell verzonnen. ‘Rell’ betekent namelijk ‘bron’. Duinrell betekent dus 
‘bron in de duinen’.  
 

Open voor publiek 

Al jaren lang is het landgoed in handen van dezelfde familie. 
Vroeger waren er onder andere een kasteel, boerderij, de Oranjerie 
(dit was een theehuis) en een hertenkamp. Om belastingverlaging te 
krijgen is het landgoed in 1935 opengesteld voor het publiek. De 
entreeprijs bedroeg toen 10 cent! In dit jaar en de jaren erna heeft 
de grootvader van de huidige directeuren de eerste skibaan in 
Nederland ontwikkeld. Hier kon je toen skiën op dennennaalden! Ook 
werden er motorcrosswedstrijden georganiseerd, waar veel mensen 
naar kwamen kijken. 
 
In de Tweede Wereldoorlog, van 1940 tot 1945, werd het kasteel en 
het landgoed grotendeels verwoest. Na 1945 begon men met het 
herstellen van de oorlogsschade en werden er weer evenementen 
georganiseerd. In 1962 ontwikkelde de vader van de huidige 
directeuren H.R.J. Graaf van Zuylen van Nijevelt Duinrell tot 
recreatie-centrum en camping. In 1984 veranderde dit in het 
“Attractiepark en Camping Duinrell”. Op 19 april 1984 werd het 
beroemde tropische Tikibad geopend. In de jaren daarna zijn er 
op het attractiepark vele nieuwe attracties bijgebouwd. Denk 
bijvoorbeeld aan de Rodelbaan, de Splash, de achtbanen  
Falcon en Dragonfly en de allernieuwste Wild Wings. Ook is er 
een vakantiepark geopend met diverse compleet ingerichte 
accommodaties, zoals de Duingalows en lodgetenten. 
In 2000 gaf H.R.J. Graaf van Zuylen van Nijevelt ook de leiding 
over aan zijn zonen Philip en Roderick. Zij zijn nu dus allebei 
directeur. 
 

Vernieuwingen op Duinrell  

Duinrell is altijd in ontwikkeling. Zowel de camping als de Duingalows, 
het attractiepark en het Tikibad zijn in de loop der jaren erg veranderd en 
uitgebreid met nieuwe attracties, accommodaties en glijbanen. In 2017 
wordt het Tikibad flink uitgebreid met een nieuwe grote glijbaan 
(driedubbele cone) en een indoor waterspeeltuin voor kinderen tot 12 
jaar met vier glijbanen.  
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Wat is Duinrell? 
Duinrell is een groot landgoed in Wassenaar, vlakbij Den Haag. Het heeft een eigen bos- en 
duingebied en het ligt dichtbij het strand. Op Duinrell is er heel veel te doen. 
 

Attractiepark 

Op het spetterende attractiepark zijn er allerlei afwisselende attracties voor 
jong en oud. Voor de wat jongere kinderen is er bijvoorbeeld Wonderland, 
een sprookjesachtig eiland vol verrassingen! Voor mensen met lef zijn er 
spannende attracties zoals de Waterspin, de Splash, Mad Mill, de 
spannende achtbaan Falcon en de nieuwste attractie Wild 
Wings. 
 

Tikibad 

Voor de echte waterliefhebbers is er het tropische Tikibad. Daar 
kun je van alles beleven. In het Tikibad zijn er flink wat 
verschillende glijbanen. Bij elkaar opgeteld zijn ze meer dan een 
kilometer lang! En je kunt in het Tikibad naast glijden ook nog 
lekker lui dobberen op de Lazy River of op de golven van het 
golfslagbad. 
 

Vakantiepark 

Op Duinrell kun je een korte of langere vakantie doorbrengen. Er is een grote 
camping, waar je met de tent, caravan of camper gezellig kunt kamperen. Wat 
luxer kamperen kan ook, in grote lodgetenten. Dit noemen we glamping (komt 
van glamorous camping). 
Er zijn ook Duingalows, dit zijn een soort bungalows of kleine huisjes, waar je 
met de hele familie in kunt slapen. Tot slot is er nog het Duinhostel. Dat is een 
groot huis met veel kamers en een heleboel bedden, waar wel meer dan honderd mensen 
tegelijk kunnen overnachten! 
 
 

Wat kun je nog meer doen op Duinrell? 
Naast het attractiepark en het Tikibad kun je nóg meer doen op 
Duinrell. Tijdens het hoogseizoen, in juli en augustus, is er drie keer 
per dag een spectaculaire Zomershow. Voor vakantieparkgasten wordt 
er tijdens de vakanties een uitgebreid entertainmentprogramma 
georganiseerd 
 

Actief en sportief 

Ook voor sportievelingen is er van alles te doen. Er zijn een touwbruggenparcours in de 
bomen, een trimparcours en sport- en spelplaats in het bos en ook in de 
entertainmentprogramma’s voor vakantiegasten zitten altijd voldoende sportieve activiteiten. 
 

Omgeving 

Rondom Duinrell is van alles te zien en te doen. Het landgoed ligt vlakbij het strand en 
steden als Den Haag, Leiden, Delft, Amsterdam en Rotterdam. Door Wassenaar loopt een 
fietsroute langs allerlei landgoederen en het natuurgebied Meijendel grenst aan het bos- en 
duingebied van Duinrell.  
 

Evenementen 

Ieder jaar zijn er op Duinrell volop evenementen. Voorbeelden hiervan zijn het Landgoed van 
Sinterklaas en het Tina Festival.   

GENIET NAAST HET 
ATTRACTIEPARK EN 
TIKIBAD VAN SHOWS, 
SPORT- EN SPEL, 
OMGEVING EN NATUUR 



 

 
 

Leuke weetjes over Vakantie- en attractiepark Duinrell... 
 Het landgoed Duinrell is ruim één miljoen vierkante meter groot! Dat zijn 200 

voetbalvelden naast elkaar! 
 De hoogst gelegen attractie van Duinrell is de Rodelbaan. Met een snelheid van 

50 km per uur suis je hier door de duinen naar beneden! 
 De snelste attractie van Duinrell is de achtbaan Falcon. In een karretje maak je 

een duikvlucht van 22 meter naar beneden, waarbij je een snelheid van 70 
km/u bereikt. 

 De oudste attractie op Duinrell is de Carrousel. Deze  is in 1864 gebouwd en is 
dus al heel oud! 

 Alle glijbanen in het Tikibad zijn samen meer dan een kilometer lang! 
 De snelste glijbaan van het Tikibad is de Cycloon waar je een topsnelheid van 

70 km/u kan bereiken. 
 Rick de Kikker is de gastheer van Duinrell en hij is overal op het park te vinden. 

Zijn vriendin heet Lelie. 
 Duinrell behoort tot één van de meest bezochte parken van Nederland. De 

laatste jaren heeft Duinrell tussen de 1,2 en 1,3 miljoen bezoekers per jaar 
ontvangen.  

 Er werken ongeveer 100 medewerkers in vaste dienst. Daarnaast worden er 
ieder jaar zo’n 350 seizoenmedewerkers aangenomen. In totaal werken er in 
een jaar meer dan 600 medewerkers op het landgoed. 


