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Geacht college,
Met mijn site www.naaktstrandje.nl geef ik informatie over de openbare naaktrecreatie in
Nederland. Verder zet ik mij in voor het behoud van de naaktstranden. Met jaarlijks meer dan een
half miljoen bezoekers is mijn site een belangrijke informatie bron op het gebied van naaktrecreatie.
Ook het naaktstrand bij Callantsoog in uw gemeente staat op mijn site beschreven:
http://www.naaktstrandje.nl/noordholland/callantsoog/Callantsoog.html.
Via facebook hebben mij berichten bereikt dat de gemeente Schagen naaktrecreanten die voor het
officiële begin van het naaktstrand liggen, lastig valt met het verzoek zich aan te kleden en verderop
te gaan liggen op het officiële deel van het naaktstrand. Verder stond vandaag een artikel in het
Noordhollands Dagblad getiteld “Schagen wil geen bloot tussen bikini’s en zwembroeken op het
strand van Callantsoog”
Een klein stukje historie.
Voor de strijd die aan het officieel aanwijzen van het eerste naaktstrand vooraf ging verwijs ik u
graag naar de documentaire die door het tv-programma “Andere Tijden” gemaakt is.
https://www.anderetijden.nl/artikel/6739/Naakt-in-Callantsoog.
Ik bezoek het naaktstrand van Callantsoog al ongeveer 30 jaar en al die jaren vond er naaktrecreatie
plaats ruim voor het officiële begin van het naaktstrand, zonder enige wanklank. Tot 2003 stond het
strandpaviljoen “Ja, Natuurlijk!” in de duinen op het naaktstrand. Vanaf 2004 is het strandpaviljoen
250 meter verplaatst en op het strand zelf geplaatst. Hiermee kwam het paviljoen buiten het
naaktstrand te staan, maar wel op een stranddeel waar al lange tijd naaktrecreatie plaats vond.
Van 2008 tot 2010 werd het naaktstrandbord net voor het naaktstrand geplaatst zodat het
strandpaviljoen weer op het naaktstrand kwam te staan. Op wiens verzoek dit gebeurd is, is mij niet
duidelijk. Ook in deze periode werd ruim voor het naaktstrandbord naakt gerecreëerd.
In 2011 werd de uitbreiding weer teruggedraaid en sindsdien staat het naaktstrandbord weer bij paal
14,5 (officiële begin naaktstrand).

In de periode 2008-2010 was het naaktstrand 250 meter noordelijk opgeschoven.
Vanaf dit jaar wordt het naaktstrand aangeduid met een nieuw bord en tevens is het hele
naaktstrand losloopgebied geworden.

Het nieuwe naaktstrandbord anno 2017.
Wettelijk kader
Naaktrecreatie wordt geregeld in art 430a van het Wetboek van Strafrecht:
"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 gestraft met een geldboete van de eerste categorie."
In het eerste deel wordt naaktrecreatie toegestaan op door de gemeente aangewezen plaatsen. In
de APV van de gemeente Schagen, artikel 2.88 is dit geregeld voor het strandgedeelte tussen
strandpaal 14,500 en 16.800.

Artikel 2:88 APV Schagen
Het strandgedeelte aan beide zijden van het aangewezen deel, circa tussen strandpaal 14,100 en
14.500 (zijde Callantsoog) en tussen strandpaal 16.800 en 17.250 (zijde Sint Maartenszee), valt onder

het tweede deel van het artikel 430a. WvS. Hier vindt al meer dan 30 jaar naaktrecreatie plaats
zonder dat dit tot enige ophef heeft geleid, waarmee de geschiktheid voor naaktrecreatie zonder
meer is aangetoond. Begin dit jaar heeft de rechter naaktrecreanten vrij gesproken die zich buiten de
door de gemeente aangewezen bevonden. In deze zaak (ECLI:NL:GHDHA:2017:46) kon het OM
onvoldoende aantonen dat de plek ongeschikt is voor naaktrecreatie. Ook de aanwezigheid van een
naaktstrand in de buurt, zoals hier het geval is, maakt de plek niet ongeschikt voor naaktrecreatie, zie
ECLI:NL:GHARN:2004:AR1937.

Reden van naaktrecreatie voor het aangewezengebied.
De loopafstand van het dichtstbijzijnde parkeerterrein tot aan het officiële begin van het naaktstrand
is erg groot. Aan de zijde van Callantsoog is deze 1400 meter en aan de zijde van Sint Maartenszee
bedraagt deze 2100 meter. Door dichterbij de strandopgang naakt te recreëren wordt de loopafstand
fors verkleind. Ook kan gemakkelijker van de voorzieningen (o.a. toiletten) bij de opgang gebruik
worden gemaakt.
Vergelijkbare situatie.
Kort geleden speelde in Bergen aan Zee een gelijk geval. De nieuwe uitbater van het strandpaviljoen
"Witte" duldde geen naaktrecreanten in de nabijheid van zijn paviljoen dat door de verkleining van
het naaktstrand op het textielstrand was komen te staan. Ook hier werden naaktzonners verzocht
zich aan te kleden of verderop te gaan liggen. Inmiddels is de gemeente Bergen van oordeel dat het
vervallen gedeelte van het naaktstrand nog steeds geschikt is voor naaktrecreatie

Mijn verzoek.
1. Het naaktstrand uit te breiden met circa 400 meter aan de noordzijde en 450 meter aan de
zuidzijde.
2. Indien het naaktstrand niet wordt uitgebreid, te stoppen met het wegjagen van
naaktrecreanten die voor het aangewezen gebied liggen. Aan beide zijden van het
naaktstrand het hondenlos loopgebied te verkleinen, met tenminste 250 meter.
3. Op het informatie bord bij de ingang, het naaktrecreatie verbod te verwijderen en informatie
te plaatsen over het aangewezen naaktstrand gedeelte.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van mijn brief.
Met vriendelijke groet,

Dhr. Tjipke Tasma
site: www.naaktstrandje.nl
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