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Naaktrecreatie  in de Delftse Hout: finale rechtszaak: 

op woensdag 23 november 2016, 9.30 uur, Gerechtshof Den Haag. 

Wat vooraf ging: 

Sinds 1985 is er in de Delftse Hout – een rustig natuur- en recreatiegebied - een stukje naaktstand: 

een probleemloze en plezierige plek, van en voor iedereen die graag bloot recreëert.  

In 2013 vond de gemeente Delft plotseling dat het naaktstand weg moest. De aanleiding, zo bleek 

later, is dat de gemeente ter hoogte van het naaktstrand een grote horeca- en feestgelegenheid aan 

de Grote Plas mogelijk wilde maken. Daarmee wilde de gemeente centjes gaan verdienen (“een 

economische drager” voor de Delftse Hout, zo heet het eufemistisch in het Collegeprogramma). 

De gemeente zet mei 2013 verbodsborden neer (“naaktstrand opgeheven”) en in juli en augustus 

2013 stuurt de burgemeester dagelijks de politie op de naaktrecreanten af om ze op de bon te 

slingeren (bonnen van 97 euro per ‘overtreding’). Wat ‘overtreden’ zou zijn, is artikel 430a van het 

Wetboek van Strafrecht (art. 430a WvSr; zie over dit artikel en de relevante jurisprudentie de site: 

www.artikel430a.nl). 

Met behulp van de Naturisme Federatie Nederland (NFN), en de bekende strafrechtadvocaat mr. 

Gerard Spong, hebben we vervolgens de zaak aan de rechter voorgelegd, waarbij is 

doorgeprocedeerd tot de hoogste Nederlandse rechtsinstantie: de Hoge Raad. Hieronder in het kort 

de juridische gang van zaken samengevat. 

De rechtsgang is dus strafrechtelijk van aard: de politie constateert een overtreding, schrijft een 

boete uit, de ‘overtreder’ is het daar niet mee eens, en laat de zaak voorkomen voor de rechter. 

Tegenpartij is dan het Openbaar Ministerie. Die stelt, in ons geval, dat art. 430a WvSr zou zijn 

overtreden en daarmee de openbare orde verstoord (430a WvSr is een zgn openbare orde-artikel), 

omdat de locatie ongeschikt zou zijn voor naaktrecreatie. Dat hebben wij steeds bestreden: hoe kan 

nu een locatie die dertig jaar lang wèl geschikt is, en waaraan niets is veranderd, plotseling 

ongeschikt zijn?? 

De achtereenvolgende rechtelijke procedures kort samengevat: 

Datum: Procedure: Rechtelijke 

instantie: 

Uitkomst: 

28 jan 2014 Rechter in 

eerste aanleg 

Kantonrechter 

Den Haag.  

Bedenkt het “150-criterium”; op grond daarvan 

helft overtreders vrijgesproken, helft veroordeeld 

11 juli 2014 Hoger beroep Gerechtshof 

Den Haag 

Vernietigt vonnis kantonrechter; alle ’overtreders’ 

vrijgesproken 

8 dec 2015 Cassatie  Hoge Raad Rechtsregel: er moet getoetst worden of een 

locatie (on)geschikt is; niet: “evident ongeschikt” 

23 nov 2016 Terug-

verwijzing 

door HR  

Gerechtshof 

Den Haag 

Moet alle feiten en omstandigheden toetsen aan 

de door de HR geformuleerde rechtsregel. 
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