Gemeente Sluis
T.a.v. Het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 27
4500 AA Oostburg

Leeuwarden, 31 januari 2011
Betreft: Inspraakreactie op de concept strandnota .

Geachte college van Burgemeester en Wethouders,

In de zomer van 2009 ontstaat er grote onrust bij de vaste bezoekers van het
naaktstrand bij Groede. Door de kustversterking en de plannen van het project
Waterdunen staat het naaktstrand ter discussie. Gedurende de zomer worden ongeveer
4000 handtekeningen verzameld, om hiermee de petitie voor het behoud van het
naaktstrand te ondersteunen. Deze petitie wordt op 26 november 2009 aan de
burgemeester aangeboden, die op voorhand verzekert dat het naaktstrand niet zal
worden verplaatst en ook niet zal worden verkleind.
Op mijn verzoek om informatie over de toekomst van het naaktstrand bij Groede heb ik
op 17 augustus 2009 een brief van de gemeente Sluis ontvangen waaruit blijkt:
•
•

De gemeente heeft een verzoek gekregen het naaktstrand te verplaatsen en
overweegt hieraan gehoor te geven.
Er wordt overwogen een tweede naaktstrand te realiseren vanwege het intensief
gebruik van het huidige naaktstrand.

Nu meer dan een jaar later ligt de lang verwachte strandnota ter inzage. Als
belanghebbend eigenaar van de website www.naaktstrandje.nl en ook als bezoeker van
het naaktstrand bij Groede, wil ik mij zienswijze geven op de concept strandnota.
Uiteraard ligt hierbij het accent op de naaktrecreatie.
Opvallend in de strandnota is de minimale aandacht voor naaktrecreatie.

Op pagina 8 ontbreekt het product naaktstrand.
Door de afwezigheid van het “product naaktstrand” is de behoefte aan naaktrecreatie
onvoldoende meegenomen. Uit de zowel 4000 handtekeningen van naturisten als ook
de brief van de gemeente Sluis blijkt dat er zeer grote behoefte is aan strandgedeeltes
waar naakt kan worden gecreëerd. De gemeente Sluis beschikt zelf over circa 15 km
aan Noordzeestrand. Bij Groede ligt het enige officiële naaktstrand met een lengte van
slechts 430 meter (dit is een kleine 3 %).
Op circa 46 km afstand (circa 1 uur rijden met de auto) ligt zuidelijk bij Bredene het
(enige Belgische) dichtstbijzijnde naaktstrand. Noordelijk ligt het dichtstbijzijnde
naaktstrand bij Dombug, op circa 76 km afstand (circa 1 uur en een kwartier rijden met
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de auto).
Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn hoe belangrijk het naaktstrand bij Groede is voor
naturisten in Zeeuws-Vlaanderen en in een groot gedeelte van België. De gemeente
Bredene in België onderkent wel haar unieke positie als enige naaktstrand in België en
promoot op haar website uitgebreid het product naaktstrand. Gemeente Sluis kan door
het product naaktstrand beter te promoten veel toeristen en dagjesmensen trekken.
Bestaande kwaliteit verbeteren en inspelen op de ontwikkelingen en de wensen van
bezoekers (blz. 5) is één van de uitgangpunten van deze strandnota, die ook moet
gelden voor de naturisten. Uiteraard zal er wel meer strand moeten worden
aangewezen als geschikt voor ongeklede recreatie.
•

Op blz. 11 staat enige informatie over het Naturistenstrand.
Onduidelijk is hierbij hoe uit de ingevulde PMC’s (zonder het product naaktstrand!)
de zonering van het naaktstrand tot stand is gekomen.

•

Op blz. 14 staat de volgende tekst:
“Vanaf strandpaviljoen Puur tot aan ‟t Killetje is intensief strand (o.a. is hier het naaktstrand
gevestigd). ”

Deze tekst komt niet overeen met het kaartje op blz. 10. Op dit kaartje staat het
gebied tussen strandpaviljoen Puur (strandopgang 22) en ’t Killetje aangegeven als
extensief.
Op mijn website www.naaktstrandje.nl beschrijf ik 3 locaties, binnen het plangebied,
waar naaktrecreatie plaatsvindt. Behalve het officiële naaktstrand bij Groede zijn er nog
twee locaties waar zeer regelmatig naakt wordt gerecreëerd.
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Het naaktstrand bij Groede
Dit strand wordt beschreven op:
http://www.naaktstrandje.nl/zeeland/breskens/breskens.html
Op pagina 11 van de concept strandnota staat de volgende passage over dit strand:
‘Het met borden aangegeven gedeelte tussen de paalhoofden 20 en 23, van het strand
nabij de Walendijk (Groede) is als geschikt voor naaktrecreatie aangemerkt.
Verdere uitbreiding of verplaatsing is niet voorzien.’
Met dit besluit heeft het college gehoor gegeven aan de wens van 4000 naturisten, het
naaktstrand hier te handhaven. Jammer dat niet direct een uitbreiding van het
naaktstrand is meegenomen in de strandnota. Bij grote drukte op het naaktstrand komt
het namelijk regelmatig voor dat buiten de aangewezen zone naakt wordt gerecreëerd.
Een nieuw strandpaviljoen ten westen van ’t Killetje, zoals genoemd op blz.14 vind ik
hier niet passend, omdat het naaktstrand dan komt te liggen tussen twee
(textiele)strandpaviljoens. Ook wordt hierdoor een eventuele uitbreiding van het
naaktstrand in de richting van ’t Killetje geblokkeerd. De extra behoefte aan een
strandpaviljoen door de ontwikkelingen rond Waterdunen kan beter ten oosten van ’t
Killetje worden gerealiseerd. Aan deze zijde liggen ook de recreatie verblijven.
Om de recreatie druk op het drukbezochte naaktstrand te verminderen vaag ik u
om het naaktstrand uit te breiden tot aan ’t Killetje.

De logische uitbreiding van het naaktstrand (met rood aangegeven).
Het strandpaviljoen “Palm Beach” is onder tussen verhuisd naar de westzijde van het
naaktstrand. Liever aan deze zijde geen nieuw strandpaviljoen.
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Een foto vanaf de dijk bij strandopgang 25: Nieuwesluis. Op de achtergrond het
strandpaviljoen “Beachhouse25”, waar het naaktstrand eindigt. Met de uitbreiding van
het naaktstrand aan deze zijde wordt de recreatiedruk verkleind.

Het naaktstrand wordt momenteel ontsierd, door een aantal borden met juridisch
onjuiste informatie. Dat tussen de paalhoofden 20 en 23 naaktrecreatie is toegestaan
wil niet zeggen dat dit elders is verboden! (zie verder op mijn pagina 5).
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Het gedoog naaktstrand ten westen van strandpaviljoen de “Molen”
Dit naaktstrand wordt beschreven op:
http://www.naaktstrandje.nl/zeeland/Cadzand-Bad/Cadzand-Bad.html

Het gedoog naaktstrand (met rood aangegeven) is bereikbaar via zowel de
Strandopgang 13: Sluissche Hompels als via Strandopgang 14: Tienhonderd
Op deze locatie vindt al circa 20 jaar (gedoogd)naaktrecreatie plaats. In de zomer van
2010 wordt plotseling het gedoogbeleid gewijzigd en geeft de gemeente aan via flyers
dat naaktrecreatie hier niet langer is toegestaan. Op de site van de gemeente wordt het
volgende bericht geplaatst:
“Naaktrecratie enkel toegestaan op aangeduide locaties
Naaktrecreatie als bedoeld in artikel 430a Wetboek van Strafrecht op grond van artikel
5.8.1. lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening is uitsluitend toegestaan tussen de
paalhoofden 20 en 23 (Walendijk) te Groede.
Uitgezonderd deze (op het strand met borden aangeduide) locatie is naaktrecreatie in
de gemeente Sluis niet toegestaan. Overtreding wordt dan ook beboet.
Onjuiste melding gedoogbeleid op internetsite
Iedere melding van gedoogbeleid op de stranden buiten de toegestane locatie op
internetsites is onjuist. Indien naaktrecreatie buiten de strandvakken tussen
paalhoofden 20 en 23 wordt geconstateerd zal de plaatselijke politie op grond van
overtreding van artikel 430a Wetboek van Strafrecht een proces verbaal opmaken.”
(http://www.gemeentesluis.nl/Nieuws_en_Activiteiten/Nieuws/2010/Juni/Naaktrecratie_e
nkel_toegestaan_op_aangeduide_locaties)
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Op internet zijn twee sites te vinden, waaronder mijn site www.naaktstrandje.nl, die
melding doen over gedoogbeleid op deze locatie. Gezien het feit dat hier al meer dan
20 jaar naaktrecreatie plaatsvindt, zonder dat naaktrecreanten hier worden beboet,
geeft de gemeente Sluis een verkeerde voorstelling van zaken.
De gemeente Sluis heeft niet de bevoegdheid gebieden aan te wijzen waar
naaktrecreatie niet is toegestaan. In april 2007 heeft de buurgemeente Vlissingen de
verbodsbepaling t.a.v. naaktrecreatie uit de APV geschrapt in verband met
juridische onuitvoerbaarheid.
Op 4 januari van dit jaar is ook dit weer bevestigd met de vrijspraak van een
naaktrecreant bij Paulinapolder te Biervliet. Het Openbaar Ministerie had onvoldoende
aangetoond dat het strand van Paulinapolder niet geschikt is voor naaktrecreatie.
In de Provinciale Zeeuws Courant van 12 januari 2011 wil wethouder Peter Ploegaert,
in reactie op deze uitspraak, zelfs de gehele Zeeuwse kust als ongeschikt voor
naaktrecreatie bestempelen: “Ook de vaarwegen over Noordzee en Westerschelde kun
je wat mij betreft als openbare wegen zien.”
Het artikel 430a wetboek van Strafrecht gaat juist over naaktrecreatie op of aan voor het
openbaar verkeer bestemde plaats. Op alle andere plaatsen is naaktrecreatie
toegestaan.
Artikel 430a Wetboek van Strafrecht (openbare naaktrecreatie):
“Hij die zich buiten een door de gemeenteraad als geschikt voor ongeklede openbare
recreatie aangewezen plaats ongekleed bevindt, op of aan een voor het openbaar
verkeer bestemde plaats die voor ongeklede recreatie niet geschikt is, wordt bestraft
met een geldboete van de eerste categorie.”
Het is dus van belang of, de op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats
geschikt is voor ongeklede recreatie. Door het officiële naaktstrand bij Groede, dat door
de gemeente Sluis geschikt wordt gevonden voor naaktrecreatie, te vergelijken met dit
gedoog naaktstrand gedeelte, kan worden bepaald of ook dit strandgedeelte geschikt is
voor naaktrecreatie.

Inspraakreactie van www.naaktstrandje.nl op de concept strandnota.

Pagina 6 van 9

Naaktstrand bij Groede
Door gemeente aangewezen als
geschikt.
Goed zichtbaar vanaf het (pas
aangelegde) fietspad.
Ligt ingeklemd tussen twee
intensief bezochte
textielstranden.

Gedoog naaktstrand bij
Cadzand-Bad.
Is vanaf het achterliggend fietspad
niet zichtbaar

Ligt aan de drukbevaren
scheepsroute. Het schepen dicht
bij de kust.
Dicht bij het naaktstrand staat
een strandpaviljoen
(Beachhouse25).
Meerderheid van de bezoekers
recreëert naakt.

Ligt ingeklemd tussen
textielstranden in het
overgangsgebied tussen intensief
en extensieve recreatie.
Ligt aan de drukbevaren
scheepsroute. Het schepen dicht
bij de kust.
Dicht bij het gedoog naaktstrand
staat een strandpaviljoen (De
Molen)
Meerderheid van de bezoekers
recreëert naakt.

Duinovergang komt uit op het
naaktstrand

Geen duinovergang t.p.v. het
gedoog naaktstrandgedeelte

(*) + meer geschikt

Geschikt t.o.v.
Groede (*)

+
+
/
/
/
+

- minder geschikt / neutraal

Opvallend is dat het gedoog naaktstrand objectief gezien veel beter scoort in
“geschiktheid voor naaktrecreatie” dan het officiële naaktstrand bij Groede.
Mocht naaktrecreatie hier niet meer worden gedoogd zal hier ook een rechtszaak nodig
zijn om de geschiktheid aan te tonen.
De Nederlandse Federatie van Naturistenverenigingen NFN vraagt in haar
inspraakreactie van d.d. 21-12-2010, dit gebied aan te wijzen of op zijn minst de
gedoogsituatie hier te handhaven. In deze inspraakreactie worden een aantal redenen
aangevoerd die ik ook onderschrijf.
Ik vraag u om dit strandgedeelte officieel aan te wijzen als geschikt voor
naaktrecreatie eventueel samen met het strandgedeelte 100 meter ten westen
(met groen aangegeven, richting strandopgang 13: Sluissche Hompels) van dit
gebied. Hierdoor ontstaat een naaktstrand met een lengte van circa 200 meter.
Met het plaatsen van borden kan worden voorkomen dat strandbezoekers ongewenst
worden geconfronteerd met naaktrecreanten.
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Het gedoog naaktstrand bij ’t Zwin in Cadzand.
Dit strand wordt beschreven op:
http://www.naaktstrandje.nl/zeeland/cadzand/cadzand.html

Met rood is het gebied aangeven waar naakt wordt gerecreëerd.

Langs de duinrij vindt op beperkte schaal naaktrecreatie plaats.
Het gebied ligt niet aan zee, waardoor het minder aantrekkelijk is voor strandrecreatie.
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Ook dit gedoog naaktstrand gedeelte wordt op geschiktheid voor naaktrecreatie
vergeleken met het officiële naaktstrand bij Groede:
Naaktstrand bij Groede
Door gemeente aangewezen als
geschikt.
Goed zichtbaar vanaf het (pas
aangelegde) fietspad.
Ligt ingeklemd tussen twee
intensief bezochte
textielstranden.
Ligt aan de drukbevaren
scheepsroute. Het schepen dicht
bij de kust.
Dichtbij het naaktstrand staat
een strandpaviljoen
(Beachhouse25).
Meerderheid van de bezoekers
recreëert naakt.

Gedoog naaktstrand bij
Cadzand (’t Zwin)
Is vanaf het achterliggend fietspad
niet zichtbaar. (mits aan de
duinrand wordt gerecreëerd.
Extensief natuurstrand,

Geen scheepvaart.

Geen strandpaviljoen aanwezig.

Meerderheid van de bezoekers
recreëert naakt.

Duinovergang komt uit op het
naaktstrand

(*) + meer geschikt

Geen duinovergang t.p.v. het
gedoog naaktstrandgedeelte.
Op 200 meter afstand vanaf
strandopgang 1: ’t Zwin.
- minder geschikt / neutraal

Geschikt t.o.v.
Groede (*)

+
+
+
+
/
+

In vergelijking met het officiële naaktstrand bij Groede scoort dit strand erg goed op
geschiktheid voor naaktrecreatie. Echter door zijn ligging niet direct aan zee, is dit
gebied ook voor naturisten minder aantrekkelijk.
Graag zie ik dat naaktrecreatie op deze plaats wordt gedoogd.

Ik hoop dat het product naaktstrand in de definitieve strandnota meer aandacht zal
krijgen. Op de stranden van West-Vlaanderen, die zich kenmerken door rust en ruimte,
moet ook voldoende ruimte zijn voor naaktrecreatie.

Met vriendelijke groet,
Tjipke Tasma, www.naaktstrandje.nl
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