Amersfoort, 12 september 2013
Betreft: onrust naaktstrand Delftse Hout afgelopen zomer en voortgang (ter kennisname)
Geachte raadsleden,
De discussie rond naaktrecreatie aan de Delftse Hout binnen uw Raad en uw College leidde ertoe dat
het afgelopen zomerseizoen bijzonder onrustig is geweest op het “voormalig” naaktstrand aan de
Delftse Hout. Graag wil ik u een beeld schetsen van de huidige situatie vanuit het oogpunt van de
naaktrecreanten. Dit ook met oog op het vervolg hiervan.
Met ingang van het afgelopen strandseizoen vond uw College het voormalig naaktstrand niet langer
geschikt voor naaktrecreatie en wilde de naaktrecreanten van deze locatie verwijderen. De motivatie
hiervoor ligt in het feit dat het College de seksuele overlast uit de Delftse Hout wil uitbannen. Hoewel
naaktrecreanten en NFN dit streven ondersteunen, zijn wij van mening dat daarvoor de geëigende
maatregelen moeten worden ingezet in plaats van een verbod op naaktrecreatie. Daarnaast zijn NFN
en naaktrecreanten van mening dat het huidige strand uitstekend geschikt is voor naaktrecreatie en
hier juridisch gezien (artikel 430a WvS) uitstekend naakt kan worden gerecreëerd.
Deze betreurenswaardige patstelling heeft ertoe geleid dat vanaf begin juli naaktrecreanten op het
strand werden bekeurd. Bij verschil van mening over de geschiktheid van een locatie voor
naaktrecreatie is het aan de strafrechter om zich hierover uit te spreken. Al vrij snel na het uitschrijven
van de eerste processen-verbaal was duidelijk dat een aantal naaktrecreanten bereid was om verweer
aan te tekenen tegen hun strafbeschikking en op deze manier de gang naar de strafrechter in werking
wilde zetten.
Omdat het de NFN als belangenorganisatie er veel aan gelegen was om ook voor dit seizoen
naaktrecreatie aan de Delftse Hout te behouden, hadden wij nog voor uw zomerreces een gesprek
met uw burgemeester. Hierin verzochten wij hem het handhaven te stoppen, om zo in elk geval een
voor alle partijen rustig zomerseizoen in te gaan. Hoewel dit gesprek het wederzijds begrip heeft
vergroot, leidde het niet tot een verandering van standpunten en het vervolgingsbeleid van de
gemeente.
Vanaf juli tot begin september hebben politie en opsporingsambtenaren vrijwel dagelijks het strand
aan de Delftse Hout bezocht en naaktrecreanten aangesproken en geverbaliseerd. Het meest
gehoorde argument voor verbalisering was dat de gemeente naaktrecreatie had verboden. De
politiebezoeken vonden meestal meerdere malen per dag plaats. Het betrof agenten te voet, op de
fiets, motor of zelfs met auto. Door dit alles voelden veel naaktrecreanten zich onplezierig,
gefrustreerd en soms ook geïntimideerd. Het heeft dan ook geleid tot een aantal klachten over de
behandeling door de politie.
Omdat men nu eenmaal voor zijn plezier recreëert, hebben alleen de veelvuldige controles er al toe
geleid dat het naaktstrand aanmerkelijk minder druk bezocht werd dan in alle voorafgaande jaren.
Daarnaast kozen ook naaktrecreanten ervoor om zich toch maar te kleden, zeker wanneer de politie in
aantocht was. Dit om de confrontatie te vermijden. Het hoeft geen betoog dat de confrontaties tot
irritaties bij zowel politieagenten als naaktrecreanten hebben geleid.
Op het moment van dit schrijven hebben 19 mannen en vrouwen via de NFN bij het openbaar
ministerie bezwaar aangetekend tegen hun bekeuringen. Samen hebben zij 40 bekeuringen
gekregen. Mensen zijn tussen de 1 en 10 keer geverbaliseerd. Uiteraard ligt het aantal
strafbeschikkingen dat is verzonden hoger. Want niet iedereen heeft er een gang naar de rechter voor
over of kan zich dit permitteren. Sommige mensen betalen liever hun bekeuring, omdat ze geen extra
rompslomp wilden die een rechtsgang met zich mee brengt, of vanwege hun beroep niet het risico op
een strafblad willen lopen.
Er zijn de NFN over de afgelopen 25 jaar geen gevallen bekend waarin in zo korte periode op één
locatie zo intensief is gecontroleerd en zoveel naaktrecreanten zijn vervolgd. U kunt zich voorstellen
dat wij de kosten die dit met zich meebracht liever geïnvesteerd hadden gezien in een voor alle
partijen acceptabel naaktstrand.
Om toch positief af te sluiten: in het kader van het aan de Raad toegezegde onderzoek naar
alternatieve locaties zijn beleidsmedewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers van

naaktrecreanten begonnen met het onderzoeken van een goede oplossing voor de naaktrecreatie
binnen de gemeente. Wij zoeken daarbij naar een voor alle betrokkenen acceptabele oplossing.
Goede inrichtingsmaatregelen als een zekere openheid van het terrein, toegang tot zwemwater en
geschiktheid voor alle naaktrecreanten (zodat er een breed en gemengd publiek blijft komen) zijn wat
ons betreft de sleutel tot een duurzame en houdbare oplossing. Daarnaast bekijken we in hoeverre de
vaste gebruikersgroep een actieve rol kan spelen als bijv. aanspreekpunt voor de gemeente.
Eén mogelijke misvatting daarbij wil ik graag nog rechtzetten. Hoewel naaktrecreatie bij voorkeur
plaatsvindt op een enigszins beschutte locatie, dient de locatie niet te worden „weggestopt‟. Daarbij is
een naaktstrand gebaat bij een open inrichting (vergelijkbaar met een deel van het voormalige
naaktstrand aan de Delftse Hout). Het te veel verstoppen van een naaktstrand is juist geen optie
omdat dit de kans op seksuele incidenten juist vergroot.
Met vriendelijke groet,
Bernd Huijser
Adviseur openbare naaktrecreatie
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