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Betreft: Het Inrichtingsplan 2010 van het naaktstrand in de Groene Ster Leeuwarden.

Leeuwarden, 3 november 2010

Geacht college,

Met het ter inzage leggen van de structuurvisie “Wielengebied en de Groene Ster
2008/9-2012”, eind november 2008, leek er aan eind te komen aan meer dan 30 jaar
naturisme in Leeuwarden. In het kader van het verbeteren van de waterkwaliteit, met
veel plasdras- en rietoevers, zou op de huidige locatie van het naaktstrand de
zwemmogelijkheid vervallen. In de structuurvisie werd een optie opengehouden voor
een klein naaktstrand in een bosrijke omgeving bij het Dominees Gat. De inperking van
de ruimte, de matige kwaliteit van het zwemwater op deze locatie en het ontbreken van
een goede ligweide maakte deze locatie voor ons als naturisten natuurlijk onacceptabel.

Op 5 januari 2009 hebben wij, met het indienen van onze uitgebreide zienswijze op
deze structuurvisie onze bezwaren kenbaar gemaakt. Al hoewel in de definitieve
structuurvisie twee opties zijn opengehouden voor de locatie van het naaktstrand, heeft
de gemeente toegezegd in de reactienota op de structuurvisie, de komende jaren de
bestaande locatie van het naturistenstrand aan de zuidkant van het eiland te
handhaven en te verbeteren.

Inmiddels is duidelijk geworden dat in het Inrichtingsplan het naaktstrand volledig op de
schop gaat. Het naaktstrand wordt vrij open ingericht (zonder bosschages) en wordt
aan de noordzijde omsloten door een aardenwal. Uiteraard hadden wij liever het
naaktstrand ongewijzigd gelaten (behoudens enkele verbeteringen), maar staan wij toch
overwegend positief tegenover de plannen. Wat ons betreft zijn er nog twee
aandachtspunten die de kwaliteit van het naaktstrand ten goede kunnen komen.
Zo zouden wij graag zien dat een primaire voorziening als een toiletgebouw wordt
opgenomen in het Inrichtingsplan. Daarnaast zou enige mate van toezicht van de politie
en stadswacht in de Groene Ster welkom zijn met name op het naaktstrand. Het
naaktstrand wordt zomers gebruikt als verlengstuk van de homo-ontmoetingsplaats.

Sanitaire voorzieningen op het naaktstrand.

In onze zienswijze en bij de gesprekken over de nieuwe inrichting van het naaktstrand,
hebben wij verzocht meer sanitaire voorzieningen te plaatsen in de Groene Ster en met
name ook op het naaktstrand. Naast dat deze voorzieningen onmisbaar zijn voor de
hygiëne rondom de stranden, geven deze een enorme meerwaarde aan het recreëren.
Helaas is het zwemwaterprofiel van de officiële zwemplaats “De Kleine Wielen” nog niet
opgesteld, maar ongetwijfeld zal daarin ook worden gewezen op het belang van deze
voorziening voor de zwemwaterkwaliteit.

Op de extra vergadering van het beheeroverleg de Wielen, op 24 augustus jl., kregen
wij het volgende antwoord van de projectleider dhr. Löwik (tekst: verslag van de
gemeente Leeuwarden):



“Er is plaats ingeruimd voor 1 toiletvoorziening bij de entree van de textielstranden,
mocht op termijn de huidige voorziening verdwijnen. Wat betreft andere
toiletvoorzieningen bijv. op het naturistenstrand is dit geen onderdeel van het
Inrichtingsplan. Wel blijven gemeente en Wetterskip bereid hier een oplossing te
zoeken, maar op dit moment is die er niet. Reden hiervoor is ook dat in de maand juli
een proef geweest met een toiletvoorziening, maar dat die helaas al binnen 1 week
vernield was. Ook het dagelijkse beheer/schoonhouden van een toilet is een tot nu toe
niet op te lossen probleem gebleken. Gemeente en Wetterskip willen eventueel met de
naturisten wel om tafel om naar een oplossing te kijken.”

Graag willen wij dat een belangrijke voorziening als een volwaardig toiletgebouw
(aangesloten op de riolering) wel wordt meegenomen in het Inrichtingsplan 2010, zowel
voor het naaktstrand als voor de recreatiestranden bij de kinder/waterspeelplaats.
Op mooie dagen maken ongeveer 300 recreanten gebruik van het naaktstrand.
Nu het naaktstrand niet wordt verplaatst en de nieuwe inrichting van het naaktstrand
een grote bijdrage levert aan de verplichting de vrijgekomen grond (en mogelijk
baggerslib) in het gebied her te gebruiken, zal een toiletgebouw zeker financieel
mogelijk moeten zijn. Het toiletgebouw moet voldoende solide zijn om niet vernield te
worden.

Bij de herinrichting van de Groene Ster in 1995 is de gemeente Leeuwarden “vergeten”
sanitaire voorzieningen in het nieuw aangelegde westelijk deel te plaatsen. 15 jaar later,
bij de nieuwe herinrichting, moet de gemeente niet opnieuw dezelfde fout maken door
weer recreatiestranden in te richten zonder sanitaire voorzieningen.

Het oude sanitairgebouw, met slechts enkele toiletten, ligt niet centraal, maar aan de
oostgrens van de recreatiestranden. De afstand vanaf het naaktstrand naar het
sanitairgebouw bedraagt ongeveer 750 meter. De recreatiestranden bij respectievelijk
de kinderspeelplaats en de waterspeelplaats liggen op ongeveer 900 en 750 meter
afstand. Het zal u duidelijk zijn dat de genoemde afstanden veel te groot zijn, zodat de
bezoekers van deze stranden weinig of geen gebruik maken van de sanitaire
voorzieningen bij de kiosk. Bij iets minder mooi strandweer zijn de toiletten vaak
gesloten. Zelfs voor de huidige officiële zwemlocatie is de afstand eigenlijk al te groot
(circa 100 meter) en bovendien is de toiletvoorziening niet zichtbaar vanaf het daar
gelegen strand.

Naast een toilet is er op het naaktstrand ook behoefte aan een douche mogelijkheid. Dit
jaar is een groot gedeelte van het zwemseizoen een waarschuwing voor blauwalg en
ook een negatief zwemadvies wegens blauwalg van kracht geweest. Op de website van
de gemeente Leeuwarden stond het advies direct na het zwemmen te douchen en
droge kleren aan te trekken. Gelukkig lopen de naturisten niet de hele dag rond in een
nat pak, maar willen zij wel graag douchen na het zwemmen. Juist op het naaktstrand is
een dergelijk voorziening erg belangrijk omdat hier, in het zuidelijke compartiment,
minder maatregelen worden getroffen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Mogelijk zullen de sanitaire voorzieningen in de toekomst meer centraal worden
geplaatst, wanneer Aqua Zoo in westelijk richting gaat uitbreiden. Omdat dit nog jaren
kan duren en de uitbreiding van Aqua Zoo in deze richting niet de voorkeur heeft van de
gemeenteraad van Leeuwarden, lijkt het ons niet verstandig om hier op te wachten. Ook
dan blijft de afstand vanaf het naaktstrand naar de toiletvoorziening veel te groot.



Verder is het erg vreemd dat de gemeente Leeuwarden niet in staat is een
toiletvoorziening (dagelijks) te beheren en schoon te houden. In onze zienswijze
hebben we de gemeente gewezen op enkele recreatiegebieden waar ook op het
naaktstrand toiletvoorzieningen aanwezig zijn. Een goed voorbeeld dichtbij is de
Hoornseplas bij Groningen (hier wordt geen parkeergeld geheven). Rondom de
recreatieplas zijn in totaal vier sanitairgebouwen geplaatst, waarvan één op het
naaktstrand. Het recreatiegebied Hoornseplas is in grootte vergelijkbaar met de Groene
Ster. In de bijlage zijn een aantal foto’s opgenomen van sanitair voorzieningen op
naaktstranden in Nederland.

Het beheer van het sanitairgebouw op het naaktstrand (openen en sluiten van het
gebouw) kan door de naturisten worden verzorgd, echter het schoonmaken zal door de
gemeente moeten gebeuren. Graag treden wij verder in overleg met gemeente en
Wetterskip.

Meer toezicht van politie en stadswacht.

De door de gemeente Leeuwarden gedoogde homo-ontmoetingsplaats veroorzaakt in
de Groene Ster voor een enorme overlast, waardoor veel mensen het recreatiegebied
mijden. In de volksmond heeft de Groene Ster dan ook de illustere bijnaam de “Bruine
Ster”. Door het vrijwel ontbreken van toezicht van de politie en stadswacht, beperken
bezoekers van de homo-ontmoetingsplaats zich niet enkel tot de twee parkeerplaatsen
aan de noordwestzijde van de Groene Ster. Vrijwel alle parkeerplaatsen in de Groene
Ster en de Groote Wielen, het gebied rond de natuurplas en met name het naaktstrand
worden gebruikt als homo-ontmoetingsplaats.

Op de homo-ontmoetings website “Hét banenoverzicht van Nederland”
(http://www.queerzine.com/banen) is zelfs onderstaande omschrijving van het
naaktstrand te vinden:

“Het naaktstrand is voor een groot deel in gebruik door homo’s. Op zomerse dagen is
de praktijk dat het eerste veldje geldt als veldje waar de bronstige homo’s liggen, het 2e
veldje is uitsluitend hetero, het laatste gemixt. Naast het eerste veld is een bosje waar
seks plaatsvindt op zomerse dagen, hetzelfde geldt voor een bosje aan het einde van
veldje 3.”

De seksuele handelingen op het naaktstrand beperken zich niet alleen tot de bosjes,
maar vinden ook plaats in alle openheid. Ook direct aan het voetpad dat over het
naaktstrand loopt vinden veelvuldig seksuele handelingen plaats. Hoewel het hier
voornamelijk seks betreft tussen mannen komt ook steeds meer hetero seks voor.
Het voordurend rondlopen van de naar seks zoekende bezoekers geeft ook een
enorme overlast voor de naturisten.

Hiervan is melding gemaakt bij de wijkagent dhr. Cor Bruinsma, bij meldpuntoverlast en
bij de gemeente. Op ons verzoek heeft de gemeente (dhr. N. Santema) een gedeelte
van het bosje op het derde veldje afgerasterd met prikkeldraad. Helaas is deze
afrastering alweer na enkele dagen vernield. Ook bij een melding van een “heterdaadje”
komt de politie niet. Inmiddels is het ons duidelijk dat met de meldingen niets wordt
gedaan.



Hoewel de nieuwe open inrichting van het naaktstrand zal bijdragen aan vermindering
van de seksuele overlast, zijn we bezorgd dat een bepaalde categorie seksrecreanten
zich niet laat tegen houden door het ontbreken van bosschages. Voor de naturisten kan
dan de overlast zelfs toenemen. Enige vorm van regelmatig toezicht en adequate
opvolging van meldingen blijven dan erg belangrijk.

Samenvattend:

We hopen dat met de bijna 4 miljoen euro die in de Groene Ster wordt geïnvesteerd,
het gebied weer aantrekkelijk wordt voor zowel de gebruikers van de textielstranden als
die van het naaktstrand. Rondom de recreatiestranden mogen goede en voldoende
toiletvoorzieningen niet ontbreken.
Toezicht door politie en stadswacht is erg belangrijk om de homo-ontmoetingsplek op
het naaktstrand zoveel mogelijk te beperken.

We hebben deze brief opgesteld na overleg en in samenwerking met de Naturisten
Federatie Nederland (NFN, contact persoon Bernd Huijser), hét kenniscentrum voor
naturisme en naaktrecreatie. De NFN onderschrijft onze vragen van harte.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
namens een grote groep naturisten,

Tjipke Tasma, www.strandje.nl



 Bijlage: Sanitaire voorzieningen op een aantal naaktstranden.

Rhederlaag bij Arnhem:
http://www.naaktstrandje.nl/gelderland/Rhederlaag/Rhederlaag.html

Stroombroek bij  Doetinchem
http://www.naaktstrandje.nl/gelderland/Stroombroek/Stroombroek.html



't Hilgelo bij Winterswijk.
http://www.naaktstrandje.nl/gelderland/Hilgelo/Hilgelo.html

Wijthmenerplas bij Zwolle.
http://www.naaktstrandje.nl/overijssel/Wijthmenerplas/Wijthmenerplas.html
(0p ongeveer 120 meter afstand)



Rutbeek bij Enschede.
http://www.naaktstrandje.nl/overijssel/Rutbeek/Rutbeek.html

Hoornseplas bij Groningen.
http://www.naaktstrandje.nl/groningen/DeHoornseplas/DeHoornseplas.html



Zilverstrand bij Almere.
http://www.naaktstrandje.nl/flevoland/Zilverstrand/Zilverstrand.html

Ellerstrand bij Biddinghuizen.
http://www.naaktstrandje.nl/flevoland/ellerstrand/Ellerstrand.html



Geestmerambacht bij Alkmaar.
http://www.naaktstrandje.nl/noordholland/Geestmerambacht/Geestmerambacht.html

Twiske bij Zaandam.
http://www.naaktstrandje.nl/noordholland/Twiske/Twiske.html



Spaarnwoude bij Velsen.

http://www.naaktstrandje.nl/noordholland/Spaarnwoude/Spaarnwoude.html

Vlietland bij Voorschoten.
http://www.naaktstrandje.nl/zuidholland/Vlietland/Vlietland.html



Brielse Maas bij Brielle.
http://www.naaktstrandje.nl/zuidholland/BrielseMaas/BrielseMaas.html

Noord AA bij Zoetermeer.
http://www.naaktstrandje.nl/zuidholland/NoordAa/NoordAa.html



Delftsehout bij Delft.
http://www.naaktstrandje.nl/zuidholland/DelftseHout/DelftseHout.html

Galdersemeren bij Breda.
http://www.naaktstrandje.nl/brabant/GalderseMeren/GalderseMeren.html



Bussloo bij Apeldoorn. (kiosk- en toiletgebouw)

http://www.naaktstrandje.nl/gelderland/Bussloo/Bussloo.html


