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Attractie Duinrell in Wassenaar overleeft 
herfststorm niet 

WASSENAAR - De Monorail in attractiepark Duinrell in Wassenaar heeft de 

herfststorm van maandag niet overleefd. Een boom is op de fietsattractie 

gewaaid, waardoor er een flinke knak in de rails zit. 

'Het is heel vervelend, maar gelukkig is het buiten het seizoen gebeurd, dus zijn er 

geen consequenties voor de bezoekers', zegt de woordvoerder van Duinrell, Peter 

Wijnen.

Door de hevige storm is een aantal bomen in het park omgevallen, 'met her en der 

a



lichte schade'. 

Het attractiepark gaat de schade aan de Monorail deze winter herstellen.  

cCORRECTIE MELDEN 

LEES OOK

STORM

Nu al schade door storm 
gemeld: stelling waait op auto 
en stoplicht kapot

PULSVISSEN

Gemeente Den Haag: 'Kabinet 
moet verbod op pulsvissen 
tegenhouden'

Ontdek nieuwe plekken met 
Secret Escapes - bespaar ook!

Luxe Last-Minutes via Secret 
Escapes: bespaar ook!

STORM

Westerstorm veroorzaakt 
problemen voor verkeer

TIP: dit is hoe je een leuke 
cashback krijgt bij het 
overstappen naar Essen...

De westerstorm die donderdag over 
de regio raast, heeft 's ochtends 
vroeg al...

Het verbod van het Europees 
Parlement op de pulsvisserij vindt de 
Haagse...

Sterren-hotels met hoge kortingen. 
Luxe zonder de hoofdprijs te betalen!

Sterren-hotels met hoge kortingen. 
Luxe zonder de hoofdprijs te betalen!

De verwachte westerstorm kan 
donderdag voor veel overlast 
zorgen....

Nieuwe energie. Regel het nu. Tot 
€250,- korting op stroom & gas.
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STROSSLE

Essent geeft gas op groen

CLUB WESTWOOD

Druk bezocht en waardig 
afscheid van Westwood-dj Bart 
Eeken

DELFT

Plan voor Pizza Hut in oude 
ijssalon op Goudse MarktWe hebben een nieuwtje voor u. 

Essent biedt nu ook biogas. Een nog 
duurzamer... In Club Westwood is 

woensdagavond de onlangs 
plotseling overleden dj Bart Eeken...

De binnenstad van Gouda krijgt 
binnenkort mogelijk een Pizza Hut. 
De...
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