
 

 

 

Informatie over attractieparken 
 
Pretparken zijn een willekeurige verzameling van achtbanen en andere attracties. In plaats 
van te proberen bezoekers onder te dompelen in uniforme en thematische ervaringen 
bieden deze promenades meestal attracties, games, horeca en winkels die niets met elkaar 
gemeen hebben. Harde geluiden, inclusief het geschreeuw van de inzittenden, helpen bij het 
creëren van energierijke omgevingen. Kortstondige spanningen worden gebruikt alleen voor 
de opwinding en niet om een groter verhaal te vertellen. Zelfs de attracties voor de kleintjes, 
waarbij de spanning enigszins is verminderd, vermaken hun jonge passagiers vooral met 
ronddraaiende, geluid fabricerende en andere actievolle ervaringen. Vol met felle kleuren, 
verleidelijke spellen, oneindig ijs en natuurlijk geweldige spannende ritjes die je de kracht 
geven om te versnellen of te vliegen openen de pretparken elk jaar de deuren naar een 
stortvloed aan drukte op een zoektocht naar plezier. Overal knipperen lichten; hightech 
stalen ritten staan naast ouderwetse afleidingen zoals plekken om je te laten schminken en 
krachttestmachines; het gelach van kinderen vermengt zich met carnavalsmuziek en blij 
geschreeuw van angst. Pretparken bieden ontsnapping, fantasie, boven zintuiglijkheid, 
illusie, drama, totaaltheater en spektakel; een veiligheidszone van genieten, absurditeit en 
loslaten van de gewoontes, normen en regels van het dagelijks leven. 
 
Volgens Malcolm Burt, een onderzoeker aan de Queensland University of Technology 
(QUT) in Australië: “Tijdens mijn uitgebreid onderzoek werd het snel duidelijk dat 
achtbanen bestaan omdat we er een sterke psychologische behoefte aan hebben. Mensen 
hebben een emotionele drang naar spannende ritjes en het gevoel van gecontroleerde angst 
die ze bieden. De wereld is enorm veranderd sinds de industriële revolutie maar vanuit 
biologisch oogpunt zijn we dat niet. We lopen niet elke dag meer risico - we leven eigenlijk 
in een tamelijk luie, consumptieve samenleving, maar we hebben nog steeds een manier 
nodig om in contact te blijven met onze oer ik. Achtbanen en andere spannende attracties 
zijn een manier om een directe vorm van “even loslaten” te krijgen, een adrenalinestoot 
zonder gevaar te lopen. In de Westerse wereld hebben we een zeer beperkte hoeveelheid 
vrije tijd - de meesten van ons hebben niet de tijd, het geld of de vaardigheden om de echte 
vrijlating te krijgen door iets extreems te doen als het beklimmen van de Mount Everest. 
Maar we kunnen gemakkelijk naar het pretpark gaan en onszelf vermaken, omdat de 
biologie van de sensatie die je krijgt van een enge achtbaan en die van de piekervaring bij het 
beklimmen van een berg bijna identiek is". 


