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Betreft: inspraak plan Ringdijk Schelphoek-West (incl. nol West)
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De Naturisten Federatie Nederland (NFN) informeert geïnteresseerden over naturisme en mogelijkheden voor
naaktrecreatie in de hele wereld. Dit gebeurt vooral via de uitgebreide website. De NFN is met 70.000 leden de
grootste naturistenfederatie ter wereld. Voor haar leden heeft de NFN een uitgebreide ledenservice en geeft een
magazine uit
De NFN behartigt de belangen van alle naaktrecreanten (lid of geen lid) op het gebied van openbare naaktrecreatie.
Eén op de 9 Nederlanders (d.i. I,9 miljoen mensen) zont met enige regelmaat naakt Wie dit niet in eigen tuin kan
doen, bezoekt in eerste instantie het naaktstrand. De meerderheid van de bezoekers van een naaktstrand zoekt meer
mogelijkheden voor naaktrecreatie dichtbij huis en/of een betere kwaliteit van de bestaande stranden. Deze kwaliteit
wordt vooral verbeterd door het vergroten van de bereikbaarheid of het voorzieningenpeil.

Graag wil ik mijn instemming betuigen met uw plannen t.a.v. Schelphoek-West voor 20 IO. Daarnaast wil ik u
vragen om de huidige kwaliteit van recreatie te vergroten.

De dijk/oude havendam bij Schelphoek is nl. een geliefde plek bij een kleine, trouwe groep naturisten.
Naaktrecreatie is hier gedoogd volgens wetsartikel 430a. waarin staat dat naaktrecreatie is toegestaan op
locaties die hiervoor zijn "geschikt" zijn. Door de geïsoleerde ligging en omdat de huidige (weinige) bezoekers
naakt recreëren en hier geen bezwaar tegen maken, is de plek in de zin van de wet bij uitstek geschikt voor
naturisme.
De bezoekers ervaren deze plek als uniek door de adembenemende eenzaamheid en stilte, door de vele
vogels, kleuren en rust. Er zijn weinig plekjes in Nederland waar ook naaktrecreanten zo intens van de rust en
natuur kunnen genieten.
Wij onderschrijven dan ook uw visie dat deze plek na de renovatie weer zoveel mogelijk moet worden wat
het nu is: ruwen ruig en toegankelijk voor wie er oprecht wil komen en te veel moeite voor "snelle"
bezoekers!
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Uit e-rnailcontact met mevrouw Mc Govern-Sanderse (Projectbureau Zeeweringen) d.d. 17 juni jl. bleek. dat:

- Het ook na de renovatie mogelijk blijft om hier te zwemmen.
Hierbij kunt u d.m.v. een kleine aanpassing de veiligheid van de recreanten vergroten. Momenteel is het. zeker
bij laag water. vrij lastig om in het water te komen. Na renovatie zal dat alleen nog maar lastiger worden. Een

.. trap biedt hierbij uitkomst. Het kan een eenvoudig model zijn -beton, trapsgewijs plateaus- zoals elders in dit
gebied is te vinden. De trap zou uitstekend tussen de muurtjes van de uitwateringsopening van het voormalige
poldergemaal kunnen komen. Je kunt dan bij iedere waterstand veilig en gemakkelijk het water in en uit.

- Er gelukkig geen geasfalteerd fietspad wordt aangelegd over de havendam/onderhoudsberm. Ik verzoek u hef'
huidige karakter zoveel mogelijk te behouden. ook na renovatie. De zijkanten van de dijk zijn begroeid met
prachtige planten en grassen. De rij paaltjes geven de dijk een extra uitstraling. Je hoeft geen naturist te zijn
om toch te willen dat de natuur waar mogelijk zoveel mogelijk behouden blijft.

In de bijgesloten folder vindt u meer informatie over openbare naaktrecreatie. (inrichtings)wensen van
naaktrecreanten en wetgeving en de rol die de adviserende rol die de NFN hierbij kan spelen. Ik ben altijd
bereid betrokken medewerkers (beleidsmedewerkers. beheerders) mondeling nadere toelichting te geven.

Graag verneem ik van u of deze kleine wijzigingen te realiseren zijn. zodat Schelphoek helemaal kan blijven wat
het nu is. nl een dijk van een plek!

Met vriendelijke groet
a risten Federatie Nederland

erker belangenhartiging openbare naaktrecreatie

Bijlage: brochure Blootgewoon op het strand
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