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Met deze brief stellen wij u in kennis van ons genomen besluit tot sluiting 
van het naaktstrand en nemen we u mee in de afwegingen op basis 
waarvan wij tot dit besluit zijn gekomen. 
Voor een goed begrip merken wij op, dat wij spreken over sluiting van het 
naaktstrand. Juridisch gezien hebben wij besloten het besluit uit 1984, 
waarbij de betreffende lûcatie als geschikt voor naaktrecreatie werd 
aangewezen, in te trekken. Daarmee wordt naakt recreëren ter plaatse 
strafbaar. 

Achtergrond 
Integraal toezicht en handhaving in de Delftse Hout is onderdeel van het 
Gebiedsprogramma Delftse Hout (2006). In het lente- en zomerseizoen 
vinden er in de Delftse Hout verschillende vormen van overlast plaats. Denk 
aan: jeugdoverlast, fietsdiefstal, zwerfafval en hondenoverlast. Door middel 
van een integrale aanpak van toezicht en handhaving wordt er gestreefd 
naar een veilig en leefbaar Delftse Hout. De partijen die betrokken zijn bij 
deze integrale aanpak zijn de gemeente Delft (Handhavingsregisseur 
Veiligheid, T&H, Stadsbeheer en Adviseur Recreatie Samenleving) Politie 
(Bureau Delft, Wijkzorg) Delftse Reddingsbrigade, Visfederatie en 
Staatsbosbeheer. Jaarlijks wordt aan de hand van door de deelnemende 
partijen ingebrachte bevindingen en cijfers geëvalueerd. 

Aanbeveling 201 l en 2012 
De belangrijkste aanbevelingen uit de evaluaties van 201 1 en 2012 gaan 
over het sluiten van het naaktstrand. De reden hiervoor is dat er op deze 
locatie de afgelopen jaren een duidelijke toename van strafbare feiten, 
aangiften en overlast geconstateerd is op het gebied van schennisplegingen 
en dan met name van zogenaamde herenontmoetingen. Burgemeester en 
politiestaf hebben de aanbevelingen overgenomen. 

Toename 
Geconstateerd is dat het naaktstrand steeds drukker bezocht wordt door 
mannen met andere bedoelingen dan naakt recreëren. Er worden met grote 
regelmaat 'cruisende' en daadwerkelijk seksuele handelingen verrichtende 
mannen gesignaleerd en aangehouden. Opvallend is dat onder de 



aangehouden personen er een groot deel niet afkomstig is uit de directe 
omgeving van Delft. 

Kortom, het naaktstrand in de Delftse Hout is in trek. Het is makkelijk 
bereikbaar, er is veel parkeergelegenheid in de directe omgeving, het 
naaktstrand zelf biedt goede gelegenheid om vraag en aanbod te 
onderzoeken. De sluiting van het naaktstrand in het Wilhelminapark te 
Rijswijk in 201 0 is ook van invloed geweest op de toename en op internet 
wordt de locatie genoemd als ontmoetingsplek op (homo)datingsites, 
pornosites en ook op reguliere homo-belangen sites. 

Diverse genomen maatregelen zoals het snoeien van de bosschages ter 
plekke en extra inzet van toezicht en handhaving hebben niet tot een 
afname van de activiteiten geleid. Doordat naaktrecreatie is toegestaan 
wordt handhaven juist bemoeilijkt. 

Er zijn wel meer gebieden in Nederland waar mannen elkaar ontmoeten. 
Waarom maken we er juist hier een probleem van? Daar zijn meerdere 
redenen voor. 

Ligging 
Allereerst de ligging van het gebied. Het naaktstrand ligt heel open en 
toegankelijk en wordt omsloten door 'geklede' strandgebieden. 
Verschillende doorgangswegen lopen er langs, zoals het strandpad en aan 
de achterkant het paardenpad, wandelpad en fietspad. Er zijn het afgelopen 
jaar meerdere meldingen binnen gekomen van mensen (en kinderen) die 
ongewild geconfronteerd zijn met mannen die met 'elkaar bezig' waren op 
het strand of naast het paardenpad. Dit is een onwenselijke situatie. 

Illegale activiteiten 
Daarnaast is er vanuit de politie een belangrijk argument om 
herenontmoetingen op deze schaal niet te gedogen, omdat het risico 
bestaat op de ontwikkeling van illegale activiteiten zoals prostitutie. Er is in 
dit verband ook een persoon aangehouden waarvan verdenkingen in die 
richting wijzen. 

Gesprekken belanghebbenden 
Om te inventariseren wat mogelijke alternatieven zijn voor de sluiting van 
het naaktstrand is gesproken met de Naturistenvereniging Delft (NAVAH), 
de Naturisten Zwemvereniging Delft (NZD), de Naturisten Federatie 
Nederland (NFN) en de oprichter van de naturistenvereniging en 
voorvechter van het naaktstrand aan de Delftse Hout. 
De Naturistenvereniging NAVAH is gekoppeld aan de naturistencamping 
Abtswoudse Hoeve. De leden van de naturistenvereniging komen over het 
algemeen niet op het naaktstrand van de Delftse Hout. Een groot voordeel 
van de camping en de vereniging NAVAH is dat de sociale controle groot is 
en excessen, zoals in de Delftse Hout daar niet voorkomen. 
NFN is de belangenbehartiger voor met name de naturisten, die niet 
aangesloten zijn bij een vereniging. In de afgelopen jaren hebben ze veel 
ervaringen opgedaan met het oplossen van problemen met betrekking tot 
herenontmoetingen rondom naaktstranden 

De verwachting van NAVAH is dat als het naaktstrand aan de Delftse Hout 
gesloten wordt dit als gevolg heeft dat meer dagjesmensen naar de 
camping komen. De camping beschikt over een eigen strandje met 
zwemwater, maar er zit wel een limiet aan het gebruik door dagjesmensen 
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Datum in verband met de grootte van het strandje en de beperkte ruimte om te 
parkeren. 
Voor de NFN en de vertegenwoordiger van de naturistenvereniging 
betekent sluiting van het naaktstrand dat er weer een makkelijk toegankelijk 
plek om als naturist te recreëren verdwijnt. 

In de gesprekken met genoemde partijen zijn verschillende opties genoemd, 
die bij kunnen dragen aan het vergroten van de veiligheid rond het 
naaktstrand met behoud van het naaktstrand. 

Onderzoek naar voorgestelde maatregelen 
Een aantal van de genoemde maatregelen is nader uitgewerkt en 
onderzocht op haalbaarheid: 

1. Bosjes rondom naaktstrand verklaren tot verboden gebied (art. 461) 
en aanvullend daaraan stekelplanten plaatsen als drempel om de 
toegang tot de bosjes te betreden: Dit maakt handhaven tegen 
herenontmoetingen in de bosjes mogelijk. Deze optie blijkt niet 
haalbaar. De lengte waarlangs de stekelplanten geplaatst zouden 
moeten worden is lang en daar waar de stekelplanten stoppen blijft 
de toegang tot de bosjes erachter gewoon open. Daarnaast wijken 
de heren nu ook al uit naar de andere kant van het fietspad op het 
terrein van het Staatsbosbeheer. Het plaatsen van borden verboden 
toegang is om deze reden ook geen optie. Daarnaast is het plaatsen 
van stekelplanten langs de hele lijn met begroeiing langs het 
naaktstrand is een aantasting van de grienden, die in dat deel van 
de Delftse Hout beeldbepalend zijn. 

2. Begroeiing op grens naaktstrand en textielstrand verwijderen; dit is 
nu een makkelijke en veelgebruikte toegang tot de HOP 
(Herenontmoetingsplaats). De aanplant die er nu staat is bewust 
gekozen voor het gebied de Delftse Hout. Verwijdering hiervan tast 
de fauna en flora aan en verdient niet de voorkeur. 

3. Parkeerverbod op P3 op rustige tijden: Uit een al eerder uitgevoerd 
onderzoek naar parkeerbewegingen blijkt dat deze parkeerplaats 
juist op drukke zomerse dagen onmisbaar is. Sluiting in 
herfstlwinterperiode kan wel, maar dat lost niets op voor de nu 
ervaren overlast, die ook met name in de voorjaarlzomer periode 
plaatsvindt. 

4. Naaktrecreatie toestaan van zonsopgang tot zonsondergang: Voor 
het tegengaan van herenontmoetingen heeft dat geen effect, omdat 
deze ook plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsondergang. 

5. Openstelling naaktstrand gedurende bepaalde maanden (bijv. april- 
oktober): Deze optie heeft geen effect op het tegengaan van 
herenontmoetingen. 

Geen van bovengenoemde maatregelen heeft het gewenste effect op het 
tegengaan van herenontmoetingen en andere schennisplegingen. 

Mogelijkheden andere locatie? 
Er is samen met de partners in het overleg gekeken of er een andere locatie 
aan te wijzen is voor het naaktstrand in de Delftse Hout. De conclusie is dat 
dat niet het geval is. Locaties die in aanmerking zouden kunnen komen zijn 
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Datum al even druk bezocht, liggen niet aan het water, zijn openbaar toegankelijk 
enlof ontsloten door toegangswegen en verschillende wegen en paden. Het 
probleem verplaatst zich op die manier alleen maar. 
Een behoorlijk alternatief zijn de naaktstranden in Hoek van Holland en 
Scheveningen en in beperkte mate de naturistencamping Abtswoudse 
Hoeve. 

Conclusie 
Risico op toename illegale activiteiten (zie ook publicaties, zelfs op 
reguliere sites) 
Geen alternatieven voor een nieuw naaktstrand in Delft 
Geen maatregelen mogelijk die het gewenste effect hebben op het 
tegengaan van herenontmoetingen en andere schennisplegingen 
met behoud van het naaktstrand. 

Procedures en communicatie: 
Geen bestemmingsplanwijziging en geen wijziging APV nodig. 
BelanghebbendenINaturisten zijn over het voorstel tot sluiting vooraf 
geïnformeerd. 
Bekendmaking door publicatie in de Stadskrant 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

, burgemeester 

rs. G.A.A. Verkerk 




