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Dit thesisonderzoek focust zich op hoe naaktrecreanten en naturisten het naturisme in Vlaanderen 

beleven. Door middel van een kwalitatief onderzoek worden deze ervaringen in kaart gebracht. Aan 

de hand van individuele interviews (n=20) wordt achterhaald waarom naturisten en naaktrecreanten 

al dan niet participeren aan het naturisme in Vlaanderen. Op basis van semigestructureerde 

interviews wordt gepeild naar de definiëring en beleving van het naturisme, en worden de drempels 

en motieven die zij voor de beoefening ervaren in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat een 

eenduidige definiëring van het naturisme in praktijk niet eenvoudig te formuleren is. Naturisten en 

naaktrecreanten geven namelijk op basis van eigen ervaring invulling aan het begrip. Het naturisme 

in Vlaanderen wordt bovendien op een andere manier ervaren dan het naturisme in buurlanden. Dat 

komt onder meer door het verschil in wetgeving, de gemiddeld oudere generatie deelnemers en het 

gebrek aan voldoende activiteiten en terreinen in Vlaanderen. Dit onderzoek stelt zes motieven voor 

de deelname aan het naturisme vast. Voor naturisten en naaktrecreanten vormen (1) de vrijheid, 

(2) aangename sfeer onder recreanten, (3) verbondenheid met de natuur, (4) het praktische, (5) de 

ontspanning en (6) het positief effect op het zelfbeeld belangrijke redenen voor de deelname aan 

het naturisme. Daarnaast stelt het thesisonderzoek vijf drempels voor de deelname aan het 

naturisme vast. Zo bemoeilijkt volgens naturisten en naaktrecreanten (1) de wetgeving, (2) het 

beperkte aanbod, (3) familie, (4) sociale media en (5) het taboe de beoefening van het naturisme. 

Op de motieven en drempels kan worden ingespeeld opdat meer naturisten en naaktrecreanten hun 

weg vinden naar de verenigingen aangesloten bij de Federatie. Bovendien kan meer draagvlak voor 

het naturisme gecreëerd worden door de bewustwording omtrent het naturisme te bevorderen, te 
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lobbyen voor een aanpassing van de wet rond openbare zedenschennis en meer mogelijkheden en 

activiteiten te organiseren.   

 

Kernwoorden: naturisme, naaktrecreatie, definiëring, drempels en motieven 

  

 

 
 
  



V 

 

Dankwoord 

Met het oog op het behalen van de graad van Master in de Agogische Wetenschappen deed ik 

onderzoek naar de beleving van het naturisme in Vlaanderen. Het was een boeiend, leerzaam en 

fascinerend parcours, maar het verliep niet zonder slag of stoot. Alvorens ik dit hoofdstuk beëindig, 

wil ik graag nog enkele mensen bedanken die de totstandkoming van mijn thesis mogelijk maakten.  

 

Eerst en vooral wil ik mijn promotor professor Gustaaf Cornelis bedanken voor de ondersteuning en 

feedback. Zijn vertrouwen en bemoedigende woorden waren soms net wat ik nodig had. Door middel 

van zijn inzichten en begeleiding kon ik deze thesis tot een goed einde brengen. Daarnaast wil ik ook 

de Federatie van Belgische Naturisten en in het bijzonder mijn contactpersoon meneer Eric Vermeiren 

bedanken: bedankt om me kennis te laten maken met het leuke, interessante en bovenal ongewone 

thesisonderwerp. Evenzeer dank ik de Wetenschapswinkel voor de opvolging en het in contact 

brengen met de organisatie en mijn promotor.  

 

Ik breng ook graag een woord van dank uit aan de naaktrecreanten en naturisten die bereid waren 

een interview af te leggen voor dit thesisonderzoek. Jullie bereidwilligheid, enthousiasme en 

openhartigheid was hartverwarmend. Jullie verhalen waren stuk voor stuk van groot belang voor dit 

onderzoek. Ik kon me oprecht geen betere groep respondenten wensen.  

 

Verder gaat mijn dank uit naar mijn vrienden. Ik wil hen niet alleen bedanken voor de vriendschap, 

maar ook voor de motiverende woorden en het luisterend oor dat zij mij steeds boden. Ook mijn 

medestudenten wil ik bedanken voor alle hulp en antwoorden op mijn vragen. Zonder deze prachtige 

groep mensen hadden mijn opleiding en thesis niet geweest hoe ze nu waren.  

 

Tot slot dank ik mijn familie en in de eerste plaats mijn ouders voor hun onvoorwaardelijke liefde, 

steun en troost. Ik weet dat het niet vanzelfsprekend was, maar ik stel de vrijheid en kansen die 

jullie mij gaven enorm op prijs. Het spijt me dat ik jullie al deze stressvolle studiejaren aandeed, 

maar bedankt voor het vertrouwen dat jullie altijd weer in mij hadden. Jullie zijn en blijven voor altijd 

mijn rotsen in de branding.  

  



VI 

 

Inhoudstafel 
 

Toestemmingsformulier openbaarmaking masterproef .......................... II 

Samenvatting masterproef ................................................................... III 

Dankwoord .............................................................................................. V 

Deel 1: Inleiding ...................................................................................... 1 

1. Probleemstelling ........................................................................... 1 

2. Literatuurstudie ............................................................................ 2 

2.1. Definiëring ................................................................................ 2 

2.1.1. Naturisme .......................................................................................... 2 

2.1.2. Naaktrecreatie .................................................................................... 6 

2.1.3. Nudisme ............................................................................................ 6 

2.1.4. Samenvatting ..................................................................................... 6 

2.2. Deelname aan naturisme ............................................................. 7 

2.2.1. Motieven ............................................................................................ 7 

2.2.2. Drempels ........................................................................................... 7 

3. Onderzoeksvragen en conceptueel model ......................................... 9 

3.1. Onderzoeksvragen ..................................................................... 9 

3.2. Conceptueel model ..................................................................... 9 

Deel 2: Data en Methode ....................................................................... 10 

1. Algemene onderzoeksopzet .......................................................... 10 

2. Deelnemers ............................................................................... 11 

3. Materiaal ................................................................................... 12 

3. Analyseprocedure ....................................................................... 13 

Deel 3: Resultaten ................................................................................. 14 

1. Definiëring van het naturisme ....................................................... 14 

2. Beleving van het naturisme in Vlaanderen ...................................... 15 

2.1. Wetgeving .............................................................................. 15 

2.2. Oudere generatie ..................................................................... 15 

2.3. Activiteiten.............................................................................. 16 

2.4. Recreatieterreinen .................................................................... 16 

2.5. Naaktstrand in Bredene ............................................................. 17 

3. Motieven voor de deelname aan het naturisme ................................ 18 

3.1. Vrijheid .................................................................................. 18 

3.2. Positieve sfeer onder de recreanten ............................................ 18 

3.3. Verbonden met de natuur .......................................................... 19 



VII 

 

3.4. Praktisch ................................................................................ 19 

3.5. Ontspanning ............................................................................ 19 

3.6. Positief zelfbeeld ...................................................................... 20 

4. Drempels voor de deelname aan het naturisme ............................... 20 

4.1. Wetgeving .............................................................................. 20 

4.2. Beperkt aanbod in de buurt ....................................................... 21 

4.3. Familie ................................................................................... 22 

4.3.1. Partner ............................................................................................ 22 

4.3.2. Kinderen .......................................................................................... 22 

4.4. Sociale media .......................................................................... 22 

4.5. Taboe .................................................................................... 23 

4.5.1. Preutsheid ........................................................................................ 23 

4.5.2. Schaamte ......................................................................................... 23 

4.5.3. Ongekend ........................................................................................ 24 

Deel 4: Discussie en conclusie ............................................................... 25 

1. Bespreking ................................................................................ 25 

1.1. Hoe definiëren naaktrecreanten en naturisten het naturisme? ......... 25 

1.2. Hoe ervaren naaktrecreanten en naturisten het naturisme in 

Vlaanderen? .................................................................................... 25 

1.2.1. Welke motieven ervaren naaktrecreanten en naturisten voor de deelname 

aan het naturisme? ..................................................................................... 25 

1.2.2. Welke drempels hebben naaktrecreanten en naturisten voor de deelname 

aan het naturisme? ..................................................................................... 26 

2. Beperkingen eigen onderzoek ....................................................... 27 

3. Aanbevelingen verder onderzoek ................................................... 27 

4. Praktische en beleidsaanbevelingen ............................................... 28 

5. Conclusie ................................................................................... 29 

Referentielijst ....................................................................................... 31 

Bijlagen ................................................................................................. 34 

Bijlage 1: Poster ................................................................................. 34 

Bijlage 2: Informed consent.................................................................. 35 

Bijlage 3: Interviewleidraad naturisten ................................................... 37 

Bijlage 4: Interviewleidraad naaktrecreanten ........................................... 40 

Bijlage 5: Labelschema ........................................................................ 43 

Bijlage 6: Getranscribeerd interview ...................................................... 44 

 

 

 



1 

 

Deel 1: Inleiding 

De beleving van het naturisme in Vlaanderen werd tot nog toe niet vaak bestudeerd. Op vraag van 

de Federatie van Belgische Naturisten werd dit thesisonderzoek opgestart. Onderzoek naar de 

definiëring en beleving van het naturisme alsook naar de motieven en drempels voor de deelname 

aan het naturisme dienen de federatie inzichten te geven waarmee zij verder aan de slag kunnen. 

Met behulp van de resultaten kunnen zij een beleid uitwerken dat rekening houdt met de motieven 

en drempels die naturisten en naaktrecreanten voor de deelname aan het naturisme ervaren, zodanig 

dat de federatie op die manier aan belang en leden wint.  

 

Dit thesisonderzoek bestaat uit vier delen. In het eerste deel wordt de probleemstelling en 

literatuurstudie voorgesteld. Deze worden gevolgd door de onderzoeksvragen en het conceptueel 

model. In het tweede deel, data en methode, wordt de onderzoeksmethode beschreven. Ook de 

deelnemers, het materiaal en de analyseprocedure worden toegelicht. Het derde deel van de thesis 

behelst de resultaten. In het vierde en laatste deel, discussie en conclusie, wordt het onderzoek 

samengevat in de bespreking. Ook de beperkingen van het onderzoek, aanbevelingen en conclusie 

worden in dit deel weergegeven.   

 

1. Probleemstelling 

Naturisme wordt door velen kortweg gekenmerkt als het zonder kleren gaan (Monterrubio, 2019). 

Het is echter meer dan dat. Het wordt omschreven als het zonder kleren rondlopen in het bijzijn van 

niet-intieme anderen of in publiek naakt zijn zonder de intentie om seksueel te prikkelen (West, 

2018). Hedendaagse naturistenorganisaties definiëren het als een levenswijze in harmonie met de 

natuur, gekenmerkt door de beoefening van gemeenschappelijke naaktheid met de intentie 

zelfrespect, respect voor anderen en voor het milieu aan te moedigen (Deschênes, 2016). Naturisme 

is een praktijk die sterk varieert in functie van plaats en tijd (Daley, 2005; West, 2018, 2020). Ook 

de politieke betekenissen ervan kunnen sterk uiteenlopen (Smith & King, 2009; West, 2020).  

 

Het is zo dat heel wat mensen deelnemen aan openbare naaktheid maar toch aarzelen om zich als 

naturist te identificeren (West, 2018). In België zijn er ongeveer 500 000 mensen die aan 

naaktrecreatie doen (K. Meulemans, persoonlijke communicatie, 18 februari 2021). Toch zijn er op 

dit moment slechts 7 000 leden aangesloten bij de Federatie van Belgische Naturisten (K. 

Meulemans, persoonlijke communicatie, 18 februari 2021). Ondanks het feit dat naturisme steeds 

meer aanvaard wordt, wordt er vermoed dat het nog steeds te maken heeft met een taboe (West, 

2020).  

 

In de literatuur werd al heel wat wetenschappelijk onderzoek verricht naar verschillende aspecten 

van het naturisme. De onderzoeken strekken zich uit over verschillende continenten, landen en 

periodes. De studies behandelen de geschiedenis van naturisme (Daley, 2005; Holmes, 2006; 

Jefferies, 2006; Morris, 2009), de psychologische aspecten van naaktheid en de effecten van 

naaktheid op seksueel gedrag (Bell & Holliday, 2000; Herold et al., 1994; Smith & King, 2009), 

naturisme binnen het toerisme (Andriotis, 2016; Monterrubio, 2019) en de publieke naaktheid op 

stranden en nudistenkampen (Booth, 1997; Herold et al., 1994; Vingerhoets & Buunk, 1987).  
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Ondanks alle onderzoeken is er een gebrek aan beschikbaar wetenschappelijk onderzoek over 

naturisme in België, en meer specifiek in Vlaanderen. Dit niet-onderzocht onderwerp biedt ruimte 

voor onderzoek en verdere exploratie. Meer inzichten zijn nodig om het beleid van de Federatie van 

Belgische Naturisten bij te stellen. Daarom is deze thesis een verkennend onderzoek naar de beleving 

van naturisme. Aan de hand van interviews met naturisten en naaktrecreanten wordt er gepeild naar 

het imago van naturisme in Vlaanderen. Zowel de definiëring, de beleving, de drempels alsook de 

motieven voor de deelname aan naturisme worden onderzocht.  

 

Het probleem stelt zich bij het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek naar het naturisme in België. 

Hierdoor heeft de federatie geen zicht op de motieven en drempels die naturisten en naaktrecreanten 

ervaren, terwijl dat net noodzakelijk is om het beleid te optimaliseren. Het doel van het onderzoek 

is dus om na te gaan waarom naaktrecreanten niet, en naturisten wel aan naturisme doen. De thesis 

wil begrijpen waarom naaktrecreanten graag naakt recreëren en zich niet aansluiten als naturist bij 

de federatie of een vereniging. Het onderzoek wil zowel de wetenschap alsook de Federatie van 

Belgische Naturisten een aanzet geven waarmee zij verder aan de slag kunnen. Met behulp van de 

resultaten zal het inzichten bieden om een beleid uit te werken opdat meer naaktrecreanten en 

naturisten de weg vinden naar de verenigingen aangesloten bij de federatie.  

 

2. Literatuurstudie 

Deze thesis focust zich op de ervaring van naaktrecreanten en naturisten met betrekking tot de 

deelname aan naturisme in Vlaanderen. In dit onderzoek wordt de situatie van het naturisme in 

België geschetst, maar wordt toch vooral de beleving van het naturisme in Vlaanderen bevraagd. Dit 

vanwege de praktische haalbaarheid van het onderzoek en betrouwbaarheid van de resultaten. De 

literatuurstudie bestaat uit twee grote delen. In het eerste deel worden de belangrijke begrippen 

naturisme, naaktrecreatie en nudisme gedefinieerd. Aangezien deze thesis dus hoofdzakelijk het 

naturisme in Vlaanderen behandelt, wordt hier dieper op ingegaan. In het tweede en laatste deel 

komen mogelijke motieven voor deelname aan naturisme aan bod, gevolgd door mogelijke drempels.  

 

2.1. Definiëring  

De termen naturisme, nudisme en naaktrecreatie zijn sterk met elkaar verbonden. In heel wat 

gevallen worden de termen door elkaar gebruikt en onderling met elkaar verwisseld (de Vries, 2019; 

Harp, 2011; Monterrubio, 2019). Ondanks de gelijkenissen tussen de begrippen zijn er significante 

verschillen merkbaar. Omdat in dit thesisonderzoek een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen 

naturisme, naaktrecreatie en nudisme, worden de termen hieronder ondubbelzinnig gedefinieerd.    

  

2.1.1. Naturisme 
 

Naturisme wordt in de literatuur omschreven als een complex concept dat sterk varieert afhankelijk 

van plaats en tijd (West, 2020). Hoewel de definitie van naturisme doorheen de jaren gewijzigd is, 

werden reeds heel wat pogingen ondernomen om een gepaste, éénduidige definitie te formuleren. 

De officiële definitie van naturisme volgens de International Naturist Federation (INF-FNI) luidt als 

volgt:  
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“Naturism is a way of life in harmony with nature characterised by the practice of communal 

nudity with the intention of encouraging self-respect, respect for others and for the 

environment” (Deschênes, 2016, p. 2). 

  

Volgens de International Naturist Federation is naturisme een levenswijze in harmonie met de natuur, 

gekenmerkt door de beoefening van gemeenschappelijke naaktheid met de intentie zelfrespect, 

respect voor anderen en voor het milieu aan te moedigen (Deschênes, 2016). Naturisme kan met 

andere woorden gezien worden als een ideologische beweging die een natuurlijke levenswijze 

vooropstelt en zich uitdrukt door middel van gemeenschappelijke naaktheid.  

 

Naturisme betekent veel meer dan het gewoon zonder kleren gaan. Het draait om leven met respect 

vóór en in harmonie mét de natuur en andere mensen, om waardigheid en om milieubewustzijn 

(Andriotis, 2016). Het wordt gepraktiseerd in een veilige omgeving die relatief vrij is van oordelen 

(West, 2020). Zo worden sommige naturisten lid van een naturistenvereniging. Door dit 

lidmaatschap mogen zij in naturistenrecreatiedomeinen naakt recreëren en aan activiteiten 

deelnemen.  

 

Wat daarentegen niet onder naturisme valt is erotiek. Een naturist begeeft zich naakt in het 

openbaar, zonder dat daar noodzakelijk een seksuele context aan verbonden dient te zijn 

(Deschênes, 2016; Smith & King, 2009). Het is meestal zelfs omgekeerd, met name dat naturisme 

gepaard gaat met een totale afwezigheid van erotiek. Naturisme draait om gemeenschappelijk naakt, 

los van intieme partners en seksuele context (West, 2018).  

 

Opkomst en evolutie  

 

In de literatuur wordt heel wat geschreven over de evolutie van het naturisme. Volgens Andriotis 

introduceerde de Belg Jean Baptiste Luc Planchon het woord naturisme in 1778 (2016). Deze term 

had toen echter nog niets te maken met naaktheid. Het stond louter in het teken van een natuurlijke 

levensstijl en het verbeteren van de gezondheid (Andriotis, (2016). In de jaren 1900 ontstond in 

Duitsland de “Freikörperkultur” wat ook wel gezien werd als het startpunt van het modern naturisme 

(Bell & Holliday, 2000). Al snel groeide het naturisme er uit tot een massabeweging met 

tienduizenden aanhangers. Niet veel later, in 1920, spreidde het naturisme zich verder uit in 

verschillende Europese landen. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Italië, Scandinavië, Nederland en 

België won de moderne naaktcultuur aan belang (Peeters, 2008). 

 

In België kent het georganiseerd naturisme haar oorsprong in de jaren 30. Heel wat kleine 

naturistenverenigingen kwamen destijds tot stand. Ook de twee grootste verenigingen van die tijd, 

De Spar en Hélios, werden toen opgericht. De naturistenverenigingen kregen het bij aanvang hard 

te verduren. Het naturisme met haar antikatholieke karakter zorgde namelijk voor heel wat verzet. 

De katholieke zedenmeesters waren de grootste tegenstander van de naakte ontspanningscultuur. 

Ze beschouwden het naturisme als een morele bezorgdheid en zagen het als een bedreiging voor de 

goede zeden. Naturisten waren het daar niet mee eens en vonden dat de openbare moraal door 
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schadelijke preutsheid aangetast werd. Zij geloofden dat het naturisme mensen met hun lichaam en 

de natuur deed verzoenen. Het naturisme stond voor innerlijke reinheid, beheersing en zelfcontrole 

en dus niet voor onbegrensde seksuele vrijheid zoals anderen beweerden. Voor naturisten was het 

belangrijk dat seksualiteit en naaktheid gescheiden werd. Kuisheid en naaktheid konden met andere 

woorden probleemloos naast elkaar bestaan (Peeters, 2008). 

 

Pas in 1976 komt het International Naturist Federation (INF) met een eerste sluitende definitie voor 

naturisme (Andriotis, 2016). Deze luidt: “naturisme is een levensstijl in harmonie met de natuur, 

uitgedrukt door middel van gezamenlijke naaktheid en met de intentie zelfrespect, respect voor 

anderen en de omgeving aan te moedigen” (Deschênes, 2016, p. 2). 

 

Huidige wetgeving  

 

Het naturisme kan volgens de Belgische wet niet op om het even welke plaats beoefend worden. Een 

essentieel kenmerk van het naturisme is de beoefening door middel van publieke naaktheid. Toch 

wordt publieke naaktheid doorheen de geschiedenis door het rechtssysteem regelmatig als ongepast 

beschouwd (Deschênes, 2016; West, 2020). Aan het einde van de 19de eeuw wordt naakt gezien als 

een inbreuk op de zeden (Stevens, 2002). Begin de 20ste eeuw wordt de confrontatie met openbare 

naaktheid als schending van de eerbaarheid geacht. Pas na de tweede helft van de 20ste eeuw wordt 

naakt afhankelijk van de context beoordeeld (Stevens, 2002). Het oordeel hangt af van waar en 

wanneer naaktheid plaatsvindt. Zo kan binnen een sportieve of medische activiteit het zeden 

schendende karakter van naaktheid wegvallen.   

 

Ook vandaag de dag is publieke naaktheid nog altijd een juridische en politieke aangelegenheid (de 

Vries, 2019; Holmes, 2006). Openbare naaktheid wordt gecontroleerd omdat het mogelijk tot 

inbreuken kan leiden (Bennett, 2020). Zo wordt het onrechtmatig geacht wanneer een persoon het 

publiekelijk kan waarnemen, iemand er aanstoot aan kan nemen of het zich voordoet binnen een 

seksuele context (Bennett, 2020; Holmes, 2006). Wanneer iemand zomaar uit de kleren gaat op een 

openbare plaats, is dat met andere woorden illegaal. Zedendelicten als exhibitionisme worden als 

ernstige misdrijven beschouwd (Smith & King, 2009).  

 

Naturisme kan in België enkel beoefend worden wanneer het geen inbreuk maakt op een ander 

persoon. De wet staat immers niet toe dat mensen de openbare orde verstoren of de openbare zeden 

schenden. Zo stelt Artikel 385 uit het Belgische Strafwetboek omtrent de wet openbare schennis van 

de goede zeden: “Hij die in het openbaar de zeden schendt door handelingen die de eerbaarheid 

kwetsen, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van 

zesentwintig euro tot vijfhonderd euro” (Wet betreffende openbare schennis van de goede zeden, 

2002).  

 

Omdat openbaar naakt rondlopen in vele gevallen gezien wordt als een publiek onaanvaardbare 

handeling, dienen naturisten het naturisme te beoefenen op plaatsen waar dat wel gerechtvaardigd 

wordt (Stevens, 2002). Zowel op privéterrein als op daartoe aangewezen gebieden wordt naturisme 

toegelaten, zolang de naaktheid gepast is en er niemand er aanstoot aan neemt of mee beledigd 
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wordt. Dat wil zeggen dat een naturist het naturisme mag beoefenen in zijn huis, maar ook op  

verschillende naturistencampings, -resorts en -terreinen (Holmes, 2006). Deze plaatsen zijn er 

gereserveerd voor een beperkt publiek en openbare naaktheid wordt er gebruikelijk gerespecteerd 

(Nick & Lins, 2018).  

 

Naturistenverenigingen en federaties  

 

Een behoorlijk deel naturisten is lid van een naturistenvereniging. De verenigingen streven naar een 

optimale beleving van het naturisme. Onder andere door middel van activiteiten willen ze naturisten 

met elkaar verbinden. Wanneer een persoon zich aansluit bij een naturistenvereniging wordt die 

automatisch ook lid van de nationale en internationale federatie (FBN, z.d.). Het lidmaatschap wordt 

verzegeld met een lidkaart. Dankzij het lidmaatschap krijgen ze toegang tot verschillende 

naturistencampings en -terreinen in zowel het binnen- als buitenland, verkrijgen ze kortingen bij 

naturistische vakantiebestemmingen en mogen ze deelnemen aan de door clubs georganiseerde 

activiteiten. Inmiddels telt België twaalf erkende naturistenverenigingen en zeven 

recreatiedomeinen, waarvan er zich vijf naturistenverenigingen en vier recreatiedomeinen in 

Vlaanderen bevinden (E. Vermeiren, persoonlijke communicatie, 12 augustus 2022). 

 

Iedere Belgische naturistenverenigingen is aangesloten bij de Federatie van Belgische Naturisten. 

Deze overkoepelende nationale organisatie is ontstaan in 1959, onder voorzitter Robert Lambrechts 

(NFN, z.d.) De federatie werkt ondersteunend voor naturistencampings- en verenigingen en tracht 

de rechten van naturisten in België te beschermen (Nick & Lins, 2018). Van tijd tot tijd organiseert 

de Federatie van Belgische Naturisten ook evenementen en activiteiten buiten de context van de 

naturistencampings en -verenigingen (Nick & Lins, 2018). 

 

De Federatie van Belgische Naturisten is op haar beurt aangesloten bij de Internationale 

Naturistenfederatie. Deze internationale organisatie is opgericht in 1953 en vertegenwoordigt de 

belangen van naturisten over de hele wereld (INF-FNI, 2008). Zo streeft de federatie naar erkenning 

van “het fundamentele recht op naaktheid in een natuurlijke omgeving” (p.17). Daarnaast 

coördineert en organiseert het heel wat initiatieven zoals onder andere het wereldcongres en de 

werelddag van het naturisme (INF-FNI, 2008).  

 

 

Figuur 1. Structuur van het naturisme in België  

 

 

Internationale 
Naturistenfederatie

Federatie van Belgische 
Naturisten

Naturistenverenigingen
Twaalf verenigingen 

(vijf in Vlaanderen)

Recreatiedomeinen
Zeven domeinen

(vier in Vlaanderen)
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Faciliteiten voor naturisten 

 

Om het naturisme te beoefenen, kunnen naturisten gebruikmaken van verschillende faciliteiten. Zo 

kunnen ze naakt recreëren en naakt verblijven op naturistencampings- en recreatieterreinen. Om de 

privacy te garanderen en een verkeerd publiek te weerhouden zijn naturistencampings en 

recreatieterreinen gebonden aan eigen huisregels (FBN, z.d.). 

 

Naast de terreinen kunnen naturisten ook terecht in heel wat sauna- en wellnesscomplexen. In de 

naaktzones kunnen zij telkens naakt recreëren. Bovendien worden regelmatig evenementen en 

activiteiten georganiseerd. Enkele van de vele activiteiten zijn het naakt zwemmen, lopen, wandelen, 

badmintonnen, tafeltennis spelen, petanquen enzovoort (Peeters, 2008). Naast sportieve activiteiten 

worden ook culturele activiteiten georganiseerd. Zo kan je af en toe eens naakt een tentoonstelling 

bezoeken in een museum. Volgens de literatuur zijn dit binnen het naturisme echter niet gewoonweg 

ontspannende activiteiten. De activiteiten vormen elementen uit de levensstijl waarbij de lichamelijke 

beleving mensen verbindt met de natuur (Peeters, 2008).  

 

Tot slot kunnen naturisten sinds de zomer van 2001 gebruikmaken van het naaktstrand in Bredene. 

Het naaktstrand bevindt zich aan de voet van een beschermd duinenreservaat waardoor getracht 

wordt om op die manier de privacy voor de recreanten te waarborgen (FBN, z.d.).    

 

2.1.2. Naaktrecreatie 
 

Naaktrecreanten zijn mensen die in hun vrije tijd naakt recreëren. Naaktrecreatie kan zich afspelen 

in verschillende settingen. Zo kan het bijvoorbeeld doorgaan in een sauna, zwembad of zelf in je 

eigen huis (Monterrubio, 2019). Een naaktrecreant is met andere woorden een persoon die zich 

graag naakt ontspant. Dit kan in groep of alleen en heeft niet noodzakelijk te maken met naturisme. 

Zoals eerder vermeld kan men pas van naturisme spreken wanneer er naakt gerecreëerd wordt 

vanuit een ideologisch oogpunt (Deschênes, 2016). Samengevat kan gesteld worden dat elke naturist 

een naaktrecreant is, maar niet elke naaktrecreant een naturist.  

 

2.1.3. Nudisme 
 

Nudisten zijn in het algemeen graag naakt (Bell & Holliday, 2000). In dit geval betekent het dus wel 

gewoon zonder kleren gaan. Nudisten vinden het natuurlijk om geen kleren te dragen en doen dit 

vooral uit functioneel gemak (Andriotis, 2016). Ze doen het niet noodzakelijk om ontspannings- of 

ideologische doeleinden. Ook hier is erotiek vaak niet van belang (Monterrubio, 2019).  

 

2.1.4. Samenvatting 
 

 

 

 



7 

 

Naaktrecreant Naturist Nudist 

Een naaktrecreant recreëert 

graag naakt om in zijn of haar 

vrije tijd te ontspannen 

Een naturist recreëert graag 

naakt vanuit een levenswijze 

en ideologische gedachte 

Een nudist wil zo veel als 

mogelijk naakt zijn om 

gewoon naakt te zijn 

 

Tabel 1. Overzicht van de centrale begrippen.  

 

In deze thesis zal worden toegespitst op naturisten en naaktrecreanten. Nudisten zijn uitsluitend 

naakt om praktische redenen, waardoor dit niet van belang is voor dit onderzoek. Om die reden 

worden nudisten in dit onderzoek buiten beschouwing gehouden. 

 

2.2. Deelname aan naturisme 

2.2.1. Motieven  

 
Motieven worden omschreven als factoren die bepaalde gedragingen stimuleren of opwekken (Iso-

Ahola, 1980). In de literatuur worden verschillende motieven omschreven waarom naturisten 

mogelijk aan naturisme doen. Zo kan naturisme een middel zijn om je fysieke, mentale en spirituele 

gezondheid te verbeteren (Morris, 2009). Er zijn namelijk meerdere positieve associaties 

teruggevonden tussen de ideologie van het naturisme en het psychisch welzijn. Enkele voorbeelden 

hiervan zijn een verbeterde kijk op het eigen lichaam en hogere graad van zelfacceptatie (Negy & 

Winton, 2008). Daarnaast heeft recent onderzoek aangetoond dat deelname aan naturistische 

activiteiten voor een grote toename zorgt van zowel het zelfvertrouwen als van de 

levenstevredenheid (West, 2018, 2020). Deze effecten treden onder andere op door blootstelling 

aan lichamen van andere personen met een niet-ideaal lichaam en door positieve feedback op het 

eigen lichaam (West, 2018).   

 

Sommige onderzoeken stellen dat ook (seksuele) nieuwsgierigheid een belangrijk motief is voor het 

beoefenen van naturisme (Weinberg, 1967). Dit inzicht wordt echter steeds vaker bijgesteld of zelfs 

weerlegd. Zo stelt Blank dat naturisten en nudisten naaktheid en seksualiteit volledig van elkaar 

hebben leren loskoppelen (1973). Andere onderzoeken zoals dat van Vingerhoets en Bruuk, stellen 

dat er in het begin wel sprake kan zijn van een zekere seksuele nieuwsgierigheid, waarbij personen 

andere personen van het andere geslacht naakt willen zien (1987). Deze nieuwsgierigheid verdwijnt 

echter snel wanneer eraan voldaan wordt, waarna de motieven verschuiven naar meer recreatieve 

noden zoals ontspannen of genieten van de zon.  

 

2.2.2. Drempels 
 

In de literatuur werd een beperkt aantal drempels voor de deelname aan naturisme beschreven. Ten 

eerste werd het mogelijk aantasten van de gezondheid als een potentiële drempel aangegeven. 

Naakt rondlopen in publieke ruimte kan schadelijk zijn voor de gezondheid en de veiligheid van een 

persoon. Zich naakt in de vrieskou begeven kan bijvoorbeeld leiden tot onderkoeling, naakt in een 
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bos lopen verhoogt de kans op teken, etc. Volgens naturistenverenigingen zou deze drempel echter 

achterhaald zijn (de Vries, 2019).  

 

Daarnaast hebben heel wat niet-naturisten soms een fout denkbeeld van wat naturisme inhoudt 

(Egger & Egger, 2006). Met als gevolg dat zij nog steeds aanstoot nemen aan de publieke naaktheid. 

Kennelijk heerst er nog steeds een vorm van taboe. De naakte lichamen in de publieke ruimte kunnen 

namelijk ergernis, angst en zelfs plaatsvervangende schaamte opwekken (Barcan, 2001).  

 

Bovendien wordt publieke naaktheid door leken vaak geassocieerd met immoraliteit en oneerbaar 

gedrag. Het wordt met andere woorden gezien als iets dat niet hoort, als afwijkend seksueel gedrag 

(Andriotis, 2016; de Vries, 2019; Holmes, 2006). Door deze denkwijze is het mogelijk dat naturisten 

zich beschermen door de deelname aan naturisme achter te houden en stil te zwijgen (Egger & 

Egger, 2006). Deze drempels vormen mogelijke redenen waarom mensen zich denkbaar niet als 

naturist identificeren.     
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3. Onderzoeksvragen en conceptueel model 

3.1. Onderzoeksvragen 

Zoals reeds aangegeven is er een gebrek aan wetenschappelijk onderzoek naar het naturisme in 

België en meer specifiek in Vlaanderen. Deze masterthesis speelt in op dit hiaat door te peilen naar 

de definiëring en beleving van naturisme in Vlaanderen. Met het onderzoek wordt getracht een 

antwoord te formuleren op volgende onderzoeksvragen: 

 

1. Hoe definiëren naaktrecreanten en naturisten het naturisme? 

 

2. Hoe ervaren naaktrecreanten en naturisten het naturisme in Vlaanderen?  

 

2.1. Welke motieven hebben naaktrecreanten en naturisten voor de deelname aan naturisme? 

 

2.2. Welke drempels ervaren naaktrecreanten en naturisten voor de deelname aan 

naturisme?  

 

3.2. Conceptueel model  

Het conceptueel model geeft de onderzoeksvragen van dit thesisonderzoek visueel weer.   

 

           Naaktrecreanten & naturisten    

 

 
 

 

Figuur 2: Conceptueel model 

  

Naturisme

in Vlaanderen 

Definiëring

Beleving 

Motieven Drempels 
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Deel 2: Data en Methode 

Om een antwoord te formuleren op de onderzoeksvragen werd een kwalitatief onderzoek verricht. 

Deze onderzoeksmethode sluit goed aan bij het onderwerp gezien de kwalitatieve methodologie 

beoogt om de betekenis van handelingen in een bepaalde context te begrijpen (Queirós et al., 2017). 

Aan de hand van interviews werd de beleving van het naturisme in Vlaanderen bestudeerd. In dit 

deel wordt de algemene onderzoeksopzet, de deelnemers, het materiaal en de analyseprocedure van 

het thesisonderzoek beschreven.  

 

1. Algemene onderzoeksopzet 

Het onderzoek verliep aan de hand van semigestructureerde interviews met zowel naaktrecreanten 

als naturisten. Hierbij lag het onderwerp van de interviews vast, maar hingen de vragen af van de 

respondenten (Baarda et al., 2012). Door de semigestructureerde interviews kon de onderzoeker 

steeds flexibel ingaan op de antwoorden van iedere respondent (Bryman, 2016). In het interview 

werd nagegaan hoe naturisten en naaktrecreanten het naturisme in Vlaanderen definieerden en 

ervaarden. En tevens werd ook onderzocht welke drempels en motieven zij hiertoe ondervonden.  

 

Rekening houdend met de Coronapandemie werden de interviews online georganiseerd door middel 

van videoconferentie. Op die manier kon de veiligheid voor de gezondheid van zowel de respondenten 

als de onderzoeker steeds gegarandeerd worden. Het tijdstip van het interview werd in overleg met 

de deelnemers gekozen. De interviews vonden plaats tussen 19 april en 6 mei. 18 interviews werden 

georganiseerd via het online platform Microsoft Teams, de twee resterende interviews via het online 

platform Zoom. De respondenten werden telkens maximaal één uur individueel geïnterviewd. Het 

kortste interview duurde 21 minuten, het langste 60 minuten.   

 

De rekrutering van naaktrecreanten en naturisten gebeurde aan de hand van het sociale 

mediaplatform Facebook. Op 1 april werd een Facebookpost geplaatst in de gesloten 

Facebookgroepen Naturisme vakantie tips, Wellness en Sauna gebeuren in Belgie en Nederland en 

daar buiten en Kamperen voor iedereen: naturisme. Daarnaast werd voor de rekrutering van 

naturisten ook een beroep gedaan op de Federatie van Belgische Naturisten, vermits zij rechtstreeks 

in contact stonden met de leden van naturistenverenigingen. Zij deelden de Facebookpost op 2 april 

op hun Facebookpagina FBN - Federatie van Belgische Naturisten - Fédération Belge de Naturisme. 

De deelnemers van de Facebookgroepen kwamen overeen met de beoogde doelgroep van het 

interview, gezien dit zowel naturisten als naaktrecreanten zijn die al dan niet aangesloten zijn bij 

een naturistenvereniging.  

 

Aan de hand van de aantrekkelijke poster (zie bijlage 1) en goede inleiding in de Facebookpost werd 

getracht het vertrouwen van potentiële respondenten te winnen. De poster fungeerde als een 

introductie en bevatte alle informatie die de respondenten over het interview nodig hadden. Zo werd 

het doel, de duur en de periode van het interview aangegeven. Ook werd vermeld dat het interview 

werd opgenomen en dat de vertrouwelijkheid en anonimiteit van de gegevens te alle tijde verzekerd 

werd (Baarda et al., 2012).  

https://www.facebook.com/FederationBelgeNaturisme?__cft__%5b0%5d=AZXDJLHkMU8ez6U7DSsQQdrLuF9a7OpWpsb9WtR9uG0xJ4nNnS0wwWPDe1CqjT-vxRGhnyeDzdZ9Jw5DL28CfJXdHz3U0HUMryuc050QF_vPUFHtr8r_OOvkaVstoMaIeXI&__tn__=-UC%2CP-R%5d-R
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In de Facebookpost en op de poster stond een link naar een Google Forms formulier. Via de link 

konden potentiële respondenten zich aanmelden indien deze bereid waren een interview af te leggen. 

In het formulier dienden de respondenten aan te geven of ze zich identificeerden als naaktrecreant 

of naturist. In totaal vulden 127 mensen het formulier in, waarvan 30 mensen zich identificeerden 

als naaktrecreant, 57 mensen als naturist en 40 mensen als naaktrecreant én naturist.  

 

2. Deelnemers  

Door middel van het kwalitatief onderzoek werden belevingen en ervaringen van het naturisme in 

Vlaanderen in kaart gebracht. Aan de hand van interviews werd achterhaald waarom naturisten en 

naaktrecreanten al dan niet aan het naturisme in Vlaanderen participeerden. De respondenten 

werden geselecteerd aan de hand van een doelgerichte steekproeftrekking. De selectie gebeurde op 

basis van criteria die relevant waren voor het onderzoeksonderwerp (Bryman, 2016; Yin, 2016). De 

deelnemers van het onderzoek bestonden uit twee groepen.  

 

De eerste groep respondenten waren naturisten. Zoals reeds vermeld in de literatuurstudie, zijn 

naturisten mensen die graag naakt recreëren. Ze doen dat zowel individueel als in groep op de 

daartoe aangewezen recreatiedomeinen. Velen van hen zien naturisme als een manier van leven 

waarbij ze respect hebben voor zichzelf, anderen en de natuur (Deschênes, 2016). Sommige 

naturisten zijn bovendien lid van een vereniging. In België zorgt dit lidmaatschap voor de toegang 

tot recreatiedomeinen. Om die redenen vormden het lidmaatschap bij dergelijke vereniging en de 

vereenzelviging als naturist belangrijke criteria voor de selectie van naturisten voor dit onderzoek.  

 

De tweede groep respondenten waren naaktrecreanten. Naaktrecreanten zijn mensen die graag 

naakt recreëren, maar dit in tegenstelling tot naturisten niet doen vanuit de naturistische 

levenswijze. Het zijn mensen die bijvoorbeeld naakt naar een sauna gaan, naakt zwemmen of 

gewoon thuis naakt rondlopen (Monterrubio, 2019). Bij deze groep respondenten lagen de criteria 

voor selectie bij het naakt recreëren en het niet aangesloten zijn bij een vereniging.   

 

Een ander criterium voor de selectie van beide groepen respondenten was de woonplaats. Het was 

namelijk belangrijk dat de respondenten in België woonachtig waren. Dit mede omdat het onderzoek 

de beleving van het naturisme in Vlaanderen behandelt, en die beleving van land tot land anders 

ervaren wordt (Andriotis, 2016). Bovendien verhoogde dit criterium de praktische haalbaarheid van 

de realisatie van de af te nemen interviews. Om taal- en vertalingsfouten te vermijden werden voor 

deze studie uitsluitend Nederlandstalige respondenten verzameld.  

 

Volgens Yin zijn kwalitatieve studies bedoeld om informatie te maximaliseren, waardoor het in veel 

gevallen niet relevant is om een grote hoeveelheid respondenten te verzamelen (2016). In eerste 

instantie werd het aantal respondenten voor deze studie bepaald door de gevoeligheid van het 

studieonderwerp en de diepte van de gegevensverzameling (Yin, 2016). In totaal werden 20 

respondenten (n=20) geïnterviewd, wat het ideale aantal is. Van de 20 respondenten waren er 10 

naaktrecreant en 10 naturist. Met de 20 interviews werd getracht om datasaturatie te bereiken.  
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In onderstaande tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de respondenten. Naast het geslacht en 

de leeftijd wordt ook aangegeven of de respondent zich identificeerde als naturist of naaktrecreant.  

 

Respondent Geslacht Leeftijd Naturist/naaktrecreant 

R1 Man 55 Naturist 

R2 Man 55 Naturist 

R3 Man 67 Naturist 

R4 Man 26 Naaktrecreant 

R5 Vrouw 47 Naturist 

R6 Man 54 Naaktrecreant 

R7 Vrouw 59 Naturist 

R8 Man 58 Naaktrecreant 

R9 Man 63 Naturist 

R10 Vrouw 51 Naturist 

R11 Man 53 Naaktrecreant 

R12 Man 52 Naaktrecreant 

R13 Man 38 Naaktrecreant 

R14 Man 55 Naturist 

R15 Man 53 Naaktrecreant 

R16 Man 42 Naaktrecreant 

R17 Vrouw 40 Naturist 

R18 Man 42 Naturist 

R19 Man 65 Naaktrecreant 

R20 Man 42 Naaktrecreant 

 

Tabel 2: Relevante kenmerken van de respondenten. 

 

3. Materiaal 

Het interview met de respondenten verliep aan de hand van een van tevoren opgesteld 

interviewschema. Het interviewschema vormde de leidraad tijdens de afname van de interviews. Het 

document zorgde voor houvast en bestond uit een introductie, hoofd-, bijvragen en een afsluiting 

(Baarda et al., 2012). Voor deze studie werden 2 interviewschema’s opgesteld. De schema’s werden 

aangepast aan de doelgroep van het interview. Dankzij de semigestructureerde interviewschema’s 

had de onderzoeker de mogelijkheid om dieper in te gaan op de antwoorden van de respondenten. 
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In de topiclijst kwamen alle onderwerpen aan bod die in het interview werden opgelijst (Baarda et 

al., 2012). De hoofdvragen werden gebaseerd op de onderzoeksvragen en liepen dus in grote lijnen 

gelijk voor de naaktrecreanten en naturisten. Er waren vier hoofdtopics: de definiëring, beleving, 

motieven en drempels voor de deelname aan het naturisme. De subtopics en bijvragen waren 

verschillend voor beide doelgroepen. 

 

De twee interviewschema’s bestonden uit vier grote delen. Alle vier delen liepen in grote lijnen gelijk 

in het schema van zowel de naturist als de naaktrecreant. Het eerste deel bestond uit enkele 

inleidende vragen waarin de respondent gevraagd werd zich kort voor te stellen. In het tweede deel 

van het interviewschema werd bij de naturisten gepeild naar het eerste contact met het naturisme, 

terwijl bij de naaktrecreant gepeild werd naar het eerste contact met naaktrecreatie. Vervolgens 

werden in het derde deel vragen gesteld over de huidige beleving van naturisme en naaktrecreatie 

in Vlaanderen. Tot slot werd gepeild naar de deelname aan het naturisme in de toekomst (zie bijlagen 

3 en 4).  

 

Voor de start van de interviewafnames werden eerst twee testinterviews gehouden worden. Het ene 

interview gebeurde met een naaktrecreant, het andere met een naturist. Het testinterview verschafte 

relevante informatie voor de reeds opgestelde interviewschema’s. Indien er tijdens het interview 

andere interessante topics aan bod kwamen dan reeds beschreven, werden deze aan de 

interviewschema’s toegevoegd (Baarda et al., 2012). Naast de inhoud van het gesprek werden ook 

de aanwijzingen voor de interviewer geëvalueerd (Baarda et al., 2012). Zo werd nagegaan of de 

interviewer voldoende instructies gaf en de vragen goed geformuleerde.  

 

3. Analyseprocedure 

Tijdens het interview werden de gesprekken opgenomen aan de hand van opnameapparatuur. De 

deelnemers werden steeds vooraf op de hoogte gebracht van de opnames. Ook werd telkens 

gewezen op de anonimiteit en vertrouwelijkheid van de antwoorden die ze gaven (zie bijlage 2 voor 

de informed consent).  

 

In een eerste fase van de analyse werden de afgenomen interviews getranscribeerd (zie bijlage 6 

voor een voorbeeld van een getranscribeerd interview). Om de betrouwbaarheid te garanderen 

werden de interviews tot op het woord uitgeschreven (Baarda, 2020). Vervolgens werden de 

interviews kwalitatief geanalyseerd aan de hand van het programma MaxQDA 2020 en MaxQDA 

2022. Interessante en relevante tekstfragmenten die in de lijn van het onderzoek lagen, werden 

geselecteerd en kregen hier een label. Gezien er weinig literatuur over het onderwerp bestond, werd 

het labelschema samengesteld op basis van de resultaten van de data (zie bijlage 5). De analyse 

werd met andere woorden inductief vanuit de Grounded Theory- benadering verricht (Mortelmans, 

2007). Dit om de reden dat deze benadering vaak gebruikt wordt om te bestuderen hoe individuen 

en groepen zich gedragen in een bepaalde sociale setting. Wat ook in dit onderzoek het geval is 

(Flick, 2014).  
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Deel 3: Resultaten 

In dit deel worden de resultaten van de interviews met naaktrecreanten en naturisten uitgeschreven. 

De verzamelde data worden objectief weergegeven aan de hand van de structuur van de 

onderzoeksvragen. Eerst wordt de definiëring van het naturisme toegelicht. Aansluitend wordt de 

beleving van het naturisme in Vlaanderen besproken, en tot slot komen de motieven en drempels 

voor de deelname aan het naturisme aan bod.  

 

1. Definiëring van het naturisme  

Over het algemeen gaven heel wat respondenten een andere invulling aan het begrip naturisme. 

Het grootste deel van de respondenten gaf aan dat ze het naturisme zagen als meer dan enkel naakt 

recreëren. Enkele respondenten gaven aan het naturisme als een soort levensfilosofie te zien. 

Volgens hen ging het voornamelijk over respect voor jezelf, je medemens, dieren en de natuur. 

Anderen vertelden dat ze het naturisme zagen als een vorm van naaktrecreatie waarbij deelnemers 

in harmonie zijn met de natuur. Verder beschouwden een paar respondenten het naturisme als een 

soort politieke strekking waarbinnen de groene beleving voorop stond. Voor sommigen ging het zelfs 

iets verder. Ze zeiden dat het naturisme voor hen gekenmerkt werd door het op een gezonde en 

natuurlijke manier leven. Voor vele respondenten was het naturisme ook meer dan het deel uitmaken 

van een vereniging en federatie. Het ging over de beleving van het naakt zijn. 

 

“Ik vind persoonlijk dat naturisme iets is wat gewoon moet zijn en daar heb je geen federatie 

voor nodig. Ik ben er niet tegen en moest die organisatie beter zijn en moesten ze effectief 

iets doen voor u dan zou ik dat misschien wel doen. Maar ondertussen, 15-20 jaar geleden 

had je nog een kaart nodig om ergens binnen te geraken, maar dat is allemaal al lang 

achterhaald. Je hebt het nergens niet meer nodig, dus dat biedt mij niks. Het is € 50 die ik 

beter kan besteden eigenlijk. Het naaktzwemmen, dat is het enige waarvoor ik het misschien 

wel nog zou doen. Ik sluit niet uit dat dat zal gebeuren, maar voorlopig heb ik er geen 

behoefte aan” (R1 – naaktrecreant). 

  

De heldere definiëring van naturisme in de literatuur bleek minder van toepassing te zijn in 

werkelijkheid. Zo konden we stellen dat het in praktijk moeilijk was om een eenduidige definitie van 

naturisme te formuleren. Elke respondent gaf een persoonlijke invulling aan het begrip op basis 

van hun eigen ervaring. Bovendien gaven meerdere respondenten aan niet in hokjes te denken. 

Sommige respondenten waren namelijk aangesloten bij de Federatie van Belgische Naturisten, maar 

zagen zich niet als naturist. Anderen deden aan naaktrecreatie, maar zagen zich niet als 

naaktrecreant. De respondenten wilden zichzelf en anderen niet catalogeren onder het begrip 

naaktrecreant of naturist.  

 

“Van wanneer noemt iemand zichzelf naturist of geeft hij zelf zo'n stempeltje op zijn voorhoofd 

of zo? Tja, eigenlijk doet dat er veel toe? Ik weet het niet. Voor mij zijn dat maar stempeltjes en 

zit er niet zo veel verschil in. Het is maar een label” (R6 – naaktrecreant). 
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2. Beleving van het naturisme in Vlaanderen 

2.1. Wetgeving  

De beleving van het naturisme in Vlaanderen werd door de respondenten over het algemeen op een 

andere manier ervaren dan in de omringende buurlanden, zoals Nederland. Dat kwam onder meer 

door het verschil in wetgeving. In België is het zo dat je enkel aan naturisme mag doen op de daartoe 

aangewezen terreinen. Je mag het naturisme enkel beleven als niemand er aanstoot aan kan nemen. 

Ook op privéterrein moet hier rekening mee worden houden. Voor heel wat respondenten vormde 

dit een drempel. Ze vonden het jammer dat je thuis niet aan naturisme kan doen zonder je buren 

erbij te betrekken. Hen toestemming vragen om aan naturisme te kunnen doen, was voor hen vaak 

net een stap te ver. Sommige respondenten hadden daarnaast niet de mogelijkheid om beschut in 

hun tuin te zitten. Een groot deel van de respondenten ervaarde de wetgeving als enorm strikt. 

Ze hoopten dat er in de toekomst wijzigingen worden aangebracht en dat zo meer openheid omtrent 

naturisme zal ontstaan.  

 

“Ze zouden moeten lobbyen om wetgevingen wat gedaan te krijgen, maar daar zullen ze 

waarschijnlijk hun best wel voor doen. Ik denk dat dat in België gewoon niet zo evident is. 

In Nederland heb je een heel andere wetgeving. In Nederland is de wetgeving, in principe 

mag je overal naakt zijn als het alle niemand stoort. Ik mag bij wijze van spreken straks de 

grens overrijden, in een bos mijn kleren uitdoen en daar een toerke gaan lopen. Ja, in België 

is dat openbare zedenschennis. En ik denk dat als je dan ook iets gedaan wilt krijgen politiek 

dat het al veel moeilijker ligt, want dan ga je echt al wetgevingen gaan moeten beginnen 

aanpassen” (R13 – naaktrecreant). 

 

Een derde van de respondenten vond de wet bovendien verouderd. Volgens hen is het anno 2022 

achterhaald om mensen een geldboete of rechtszaak op te leggen wanneer ze het naturisme op 

onrechtmatige manier beoefenen. Sommige respondenten vonden dat de strafwet aangepast moest 

worden. Toch gaven ze erkenning voor het feit dat het onderwerp binnen de politiek moeilijk lag. 

Heel wat respondenten pleitten voor een grotere tolerantie met betrekking tot de wetgeving en het 

naturisme.   

  

“Waarschijnlijk ook de wetgeving aanpassen, want er is het verschil nog in België en 

Nederland. Nederlandse wetgeving zegt dat elke plaats die niet te druk is en waar dat je 

andere mensen geen aanstoot kunt geven is geschikt. In België is het nergens toegestaan. 

Uitgenomen dat ene strand in Bredene en privéterreinen” (R15 - naaktrecreant). 

 

2.2. Oudere generatie  

Een vierde van de respondenten gaf aan dat ze ervaarden dat het naturisme overwegend door 

een oudere generatie beoefend werd. Ze merkten op dat jongeren minder aan naturisme deden. 

Deze vaststelling bevorderde de bezorgdheid omtrent de verderzetting van het naturisme in de 

toekomst. Om de opvolging te garanderen vonden enkele respondenten dat het enthousiasme bij de 

jeugd moest aangewakkerd worden. Een respondent stelde voor om de selecte groep deelnemers 



16 

 

van het naturisme te verbreden en zo ook jongeren te betrekken. Zo vertelde een respondent het 

volgende:    

 

“Ik heb echt zorgen als ik zie hoe men aan het struggelen is op die federatie. Hoe alles 

afgebakend blijft binnen zijn eigen groepen, dan denk ik van, wij zijn hier niet goed bezig en 

daar moet dringend iets aan gebeuren willen wij in België naturisme toch iets aangenamer 

en breed dragender krijgen. Want dat duurt allemaal veel te lang en eigenlijk hebben wij nu, 

denk ik een groep die voornamelijk bestaat uit bijna gepensioneerden. De nieuwe lichting 

volgt compleet niet. En ja zo denk ik dan hè? Met uitzondering van die paar kinderen die in 

gezinsverband met hun ouders mee kunnen en die hopelijk dan nog verder zitten. Maar die 

groep is wel kleiner aan het worden. En eigenlijk, de essentie is toch wel dat er niks zou mis 

mogen zijn met mijn naakt zijn” (R11 – naaktrecreant). 

 

2.3. Activiteiten 

Ongeveer de helft van de respondenten gaf aan dat er nood is aan een groter aanbod van activiteiten. 

De activiteiten die reeds georganiseerd werden, werden wel positief ervaren. Meerdere 

respondenten waren tevreden over de georganiseerde zwemdagen waarbij een (subtropisch) 

zwembad zoals dat van Aqualibi, Lago of de Vrije Universiteit van Brussel werd afgehuurd. Daarnaast 

waren er ook respondenten tevreden over de museumdagen waarbij ze naakt een museum mochten 

bezoeken, zoals reeds werd georganiseerd in Tour en Taxis. Ook andere activiteiten als joggen of 

badmintonnen werden positief ervaren.  

 

“Wat ik zeker goed vind, is dat ze ervoor gezorgd hebben dat er een avond gereserveerd 

was. Zoals bijvoorbeeld in Tour en Taxis. Ze hebben dat vorige keer ook in Luik gedaan. Nu 

hebben ze in Brussel een museum gereserveerd voor naturisten. Dus dat is absoluut goed, 

dus hoe meer dat ze dan dat soort van activiteiten zouden kunnen doen hoe beter” (R12 – 

naaktrecreant). 

 

Toch vonden de meeste respondenten dat er nog te weinig activiteiten georganiseerd werden. 

Er dienden frequenter en op meerdere locaties verspreid over het land activiteiten te worden 

georganiseerd. Enkele respondenten vonden namelijk dat ze voor dergelijke activiteiten en te grote 

afstand moesten overbruggen.   

 

2.4. Recreatieterreinen 

Bovendien werd ook meerdere malen aangegeven dat er te weinig locaties of terreinen in 

Vlaanderen zijn om het naturisme te beoefenen. Respondenten meldden dat ze vaak lange 

afstanden moesten afleggen voor ze naakt konden recreëren op een daartoe aangewezen terrein. 

Voor sommige respondenten vormde dit een moeilijkheid. Niet elke respondent was ertoe bereid om 

ver te rijden om aan naturisme te doen:  

 

“Je gaat niet voor een uurtje eens ergens liggen en dan een uur oprijden en een uur 

terugrijden. Als je maar een kwartiertje moet rijden, hè? Dat is ook wel van oh ik heb deze 
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middag drie uurkes tijd. Ik ga eens efkes naar daar … als ik zo heb van oh ik wil daar toch 

een beetje naakt zonnen of daar wat naakt rondlopen” (R2 – naturist).   

 

Ook de toegankelijkheid van de naturistenterreinen werd besproken door een vijftal 

respondenten. Zij vonden dat de terreinen in veel gevallen verscholen lagen. De respondenten 

konden enigszins begrijpen waarom dat het geval was, maar toch vonden ze het spijtig aangezien 

de beleving van het naturisme voor een groot deel gepaard gaat met vrijheid. Sommige 

respondenten vonden dat het gevoel van vrijheid ontbrak. Ze voelden zich opgesloten tussen de 

muren van het terrein. Een respondent meldde bovendien dat de ligging niet altijd bevorderlijk was 

voor de fysieke toegankelijkheid van sommige naturistenterreinen. De afgelegen locatie bracht met 

zich mee dat het terrein in sommige gevallen fysiek moeilijk te bereiken was. De lange zandpaden 

waren niet rolstoeltoegankelijk.  

 

2.5. Naaktstrand in Bredene  

Meer dan de helft van de respondenten gaf aan niet aan naturisme te doen op het openbare 

naaktstrand in Bredene. Als alternatief trokken heel wat respondenten net over de grens naar de 

stranden in Nederland. Verscheidene respondenten vonden het naaktstrand in Bredene te klein en 

te druk. Anderen vonden dat er weinig tot geen accommodatie, zoals toiletten of een kraampje 

om eten te kopen, voorzien was. Zo vertelden naturisten het volgende:  

  

“Ik heb nu gelezen dat er een tweede naaktstrand komt. […] Maar gaan we daar gebruik van 

maken? Ik denk het niet. Je zit eigenlijk als een hoop sardines in een blik. Vroeger was het 

heel erg en nu gaat het misschien iets beter worden, maar het blijft natuurlijk een overdruk 

bezet iets. … Als ik aan naturisme denk dan denk ik toch wel ergens aan de natuur en niet 

aan allemaal opeengepakt zitten” (R1 – naturist). 

 

Ze hebben in Bredene ook een naaktstrand geopend. Tja, dat ligt dus helemaal op het einde. 

Heel ver weg voor al die viezerikken. Daar is ook geen accommodatie, geen infrastructuur. 

Ik kan niet naar het toilet, Ik kan niet iets gaan drinken of iets of iets eten of zo. Heel ver 

weg. […] Het is totaal anders dan in Nederland of in Frankrijk” (R3 – naturist).  

 

Meerdere respondenten beweerden bovendien dat er ook heel wat voyeurs naar het naaktstrand 

van Bredene trokken. Volgens de respondenten ging het voornamelijk over mannen die het strand 

bezochten om er de aanwezige strandgangers te begluren. Enkele respondenten hadden hier reeds 

negatieve ervaringen mee. Een respondent werd er bijvoorbeeld aangesproken en gevolgd. Een 

andere respondent werd er begluurd met verrekijkers. Vanwege van de aanwezigheid van gluurders 

op het naaktstrand in Bredene vond een respondent het er bijgevolg niet veilig voor kinderen.  

 

“Ik heb al negatieve ervaringen gehad en dat is heel specifiek dan in Bredere. Omdat ik ook 

regelmatig alleen naar het strand ga. […] En ik ben als man al verschillende keren 

aangesproken en gevolgd geweest. … En dat is iets, jammer genoeg, dat ik alleen maar in 

België of in Bredere tegengekomen ben” (R12 – naaktrecreant). 
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3. Motieven voor de deelname aan het naturisme  

3.1. Vrijheid  

Volgens de meeste respondenten was vrijheid een van de grootste motieven voor de deelname aan 

het naturisme. Wanneer respondenten aan naturisme deden voelden ze zich ongeremd en vrij. Dit 

motief keerde bij meer dan de helft van de respondenten terug. Het vrijheidsgevoel wordt tijdens de 

beoefening van het naturisme bereikt. Zo vertelde een respondent het volgende:  

 

“Ja, dat is gewoon de max. Gewoon om vrij en ongeremd. […] Ik vind dat een 

onwaarschijnlijk gevoel van vrijheid en een onwaarschijnlijk gevoel van comfort, want op dat 

ogenblik vind ik kleding niet meer comfortabel. Dus dan werkt het voor mij storend. En daar 

is, dat is een nuance eigenlijk. Kleding moet zin hebben vanaf het moment dat dat geen zin 

meer heeft, is dat overbodig? Dat is eigenlijk de essentie die ik kan meegeven” (R11 – 

naaktrecreant). 

 

3.2. Positieve sfeer onder de recreanten 

Menig respondent gaf aan dat er een aangename sfeer heerste tussen de naturisten. Dit vormde 

een belangrijk motief voor de deelname aan het naturisme. Enkele respondenten beschreven het als 

een aangename, open en sociale sfeer waarin ze volledig zichzelf konden zijn. De gezamenlijke 

beoefening van het naturisme zorgde ervoor dat niemand zich moest afschermen. Volgens sommige 

respondenten waren naturisten enorm behulpzaam, legden ze snel contact met elkaar en raakten ze 

makkelijk aan de praat. Enkele respondenten hadden het gevoel thuis te komen in een soort familie 

waarin ze zich meteen geaccepteerd voelden.   

 

“En zeker zo dat sociale vind ik ook ongelooflijk. Dat is zo op een naaktstrand de mensen 

spreken elkaar aan, maar zonder opdringerig te worden. Ook als vrouw alleen. Je wordt daar 

niet aangesproken door de mannen. Het is anders. Het is vriendelijk. Het is goeiedag. Het is 

hulp bieden. Het is een babbeltje doen over het weer, over koetjes en kalfjes. Het is ja, 

schitterend” (R12 – naaktrecreant). 

 

Verder ervaarden de naaktrecreanten en naturisten ook een grote mate van respect naar zowel 

de natuur als andere recreanten. Dit had een invloed op de manier waarop met de natuur en met 

elkaar werd omgegaan, namelijk beheerst. Volgens meerdere respondenten had dit propere 

naaktstranden en recreatieterreinen tot gevolg. Enkele respondenten gaven aan dat er op 

naaktstranden minder zwerfvuil werd achtergelaten dan op gewone stranden. Ook de vrede voor 

elkaar werd goed bewaard, wat resulteerde in weinig tot geen geluidsoverlast.  

 

“Wat ik nu ook ondervonden heb, is dat naaktstranden eigenlijk veel properder zijn. Het 

heeft er misschien ook wel een beetje mee te maken dat het dikwijls wat oudere mensen 

zijn, denk ik. Maar ja het heeft toch wel wat zijn voordelen” (R13 – naaktrecreant).  
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3.3. Verbonden met de natuur 

Een andere motivatie voor de deelname aan het naturisme was de verbondenheid met de natuur. 

Meer dan de helft van de respondenten gaven dit als belangrijk motief aan. Ze vonden het 

aangenaam om de lucht, de zon, het water en het zand op de huid te ervaren. Volgens een 

respondent stimuleerde dit bepaalde prikkels in het lichaam. De gewaarwording van alle 

natuurelementen zorgden ervoor dat de respondenten zich verbonden en één met de natuur 

voelden.  

  

“Om zo zuiver mogelijk mezelf te kunnen zijn en de verbondenheid met de natuur te voelen. 

Je voelt de wind. Je voelt de zon direct op uw lichaam. Ook als je in de natuur bent, je voelt 

bladeren langs je lichaam of takjes. Je bent ook heel alert omdat je natuurlijk ook 

kwetsbaarder bent” (R8 – naaktrecreant).  

 

3.4. Praktisch  

Verder gaven enkele respondenten aan dat het ook praktisch aangenaam is om naakt te recreëren. 

Zo vonden ze de afwezigheid van kleding op de huid enorm comfortabel. Ze ervaarden geen 

onhandige of spannende kledij op het lichaam. Ook tijdens het naakt recreëren aan een strand of bij 

een zwembad vormde het een opmerkelijk motief. De respondenten gaven aan dat het eenvoudiger 

is om naakt te zwemmen in plaats van met badkledij. Na een zwempartij droogden de respondenten 

snel op en hadden ze geen last van plakkerige badstof op de huid.    

 

“Bijvoorbeeld ook ja misschien onnozel eh op een strand. Puur het praktische, je komt uit de 

zee en je hebt een natte zwembroek aan en gaat dan in dat zand liggen. Als je dat niet aan 

hebt is dat allemaal gewoon zo veel praktischer en zo veel leuker. Ja, als ik nu met vrienden 

naar een gewoon strand ga dan vinden we dat zelfs al bijna ambetant dat we het aan moeten 

doen. Dus het is heel praktisch” (R13 – naaktrecreant).  

 

“Mensen die dat ervaren voor de eerste keer vinden het meestal echt fantastisch om in het 

water te gaan, want het water kleed je eigenlijk. […] Heb je al eens gezwommen met een 

bikini? Dat ding is ofwel te strak aan ofwel verlies je het. Alle dat gaat opzij als je echt sportief 

aan het zwemmen bent. Dat is er niet voor gemaakt vind ik. Sommige badpakken wel, maar 

dan is het wel heel erg spannend vind ik” (R7 – naturist).   

 

3.5. Ontspanning  

Een ander belangrijk motief voor de beoefening van het naturisme was de rust die met de deelname 

gepaard ging. Verschillende respondenten gaven aan het naturisme als een rustgevende vorm van 

ontspanning te zien. Zo werd meerdere malen aangegeven dat zowel de zorgen als de stress van 

de naturisten en naaktrecreanten tijdens de beoefening van het naturisme verdwenen. Wegens het 

in harmonie zijn met de natuur konden respondenten telkens weer tot rust komen. Sommige 

respondenten beweerden dat het voor hen ook mentaal de batterijen kon opladen.    

   



20 

 

“Ik heb een redelijk stresserende job en voor mij is de grootste ontspanning, natuurlijk moet 

het weer het hier toelaten, om naar het naaktstrand te gaan in Nederland. Omdat je daar 

wel mooi stukje kan wandelen. Eigenlijk wandel ik volledig naakt langs de waterlijn en dat 

geeft zoveel ontspanning en zoveel voldoening” (R12 – naaktrecreant).  

 

3.6. Positief zelfbeeld  

Verder had de beoefening van het naturisme ook een positief effect op het zelfbeeld van de 

deelnemers. Ongeveer de helft van de respondenten gaven aan dat ze zich goed in hun vel voelden 

wanneer ze aan naaktrecreatie of naturisme deden. Ze vertelden dat je tijdens het naakt recreëren 

geaccepteerd wordt zoals je bent. Dat mensen er geen kleren droegen, zorgde ervoor dat iedereen 

gewoon zichzelf kon zijn zonder vooroordelen. Ook op vlak van uiterlijk werd iedereen er 

geaccepteerd. Volgens verschillende respondenten kwam je er mensen in alle vormen en maten 

tegen. Iets zwaardere of dunnere mensen of zelfs mensen met een borstamputatie of maar één been 

of arm.   

 

“Het is gebleken achteraf dat er veel meer acceptatie is van elkaar op een naaktstrand of op 

een sauna domein, dan dat er eigenlijk is op een traditionele [sic] conventioneel strand. In 

die mate zelfs dat ik mezelf veel beter voel zonder kleren aan …, dan met gewone zwembroek 

aan op een standaard strand. Dat is iets wat dat met toch enorm frappeert. In positieve zin. 

Eigenlijk moet je het zelf beleven om er over te kunnen meespreken. […] Hoe dat er eigenlijk 

alles door elkaar loopt. Jong, oud, dik, dun, mensen zelfs dikwijls met een borstamputatie, 

soms mensen die een arm kwijt zijn, die een been kwijt zijn. En dat daar eigenlijk nauwelijks, 

alle niet nauwelijks, er wordt daar dus niet nagestaard. Dat is eigenlijk één grote familie die 

elkaar accepteert zoals we zijn en zoals we op deze wereld ook terecht gekomen zijn” (R12 

– naaktrecreant).  

 

 

4. Drempels voor de deelname aan het naturisme  

4.1. Wetgeving 

De eerder aangehaalde wetgeving vormde een grote drempel voor de beoefening van het naturisme. 

Sommige respondenten gaven aan dat ze het naturisme niet persé op een terrein, maar liever thuis 

of in de vrije natuur wilden beoefenen. Hier speelde de Belgische wetgeving hen parten gezien deze 

openbaar naakt zijn in vele gevallen interpreteert als openbare zedenschennis.  

 

“Dat is het enigste, de wet. […] We hebben vorig jaar een afspanning gezet. Er klimop 

tegenop gezet. Dan zou ik daar gewoon naakt kunnen van genieten. Omdat het niet meer 

tot op straat te zien is. Maar nu zou ik echt bij twee buren die erop kunnen kijken moeten 

gaan vragen of ze er geen problemen mee hebben. Op het moment dat zij zullen gaan 

reclameren, ben ik wettelijk niet in orde. Het is in heel veel opzichten de wet. Puur de wet 

die voor mij het grootste obstakel is” (R2 – naturist).  
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Bovendien vonden enkele respondenten dat zowel het begrip naakt zijn, als het effectief bloot zijn 

door het merendeel van de bevolking als een probleem werd ervaren. Volgens hen werd deze 

denkwijze onder meer bevorderd door de wet openbare schennis van de goede zeden. De 

respondenten vonden het betreurenswaardig dat er straffen stonden op de publieke naaktheid. 

Volgens hen diende er in de wet een onderscheid gemaakt te worden tussen oneerbaar gedrag en 

naturistisch bloot zijn. Een groot deel van de respondenten hoopte met andere woorden op een 

aanpassing van de wet. Al besefte ze dat het niet eenvoudig zou zijn om deze simpelweg te 

veranderen. Toch pleitten de meeste naturisten en naaktrecreanten voor meer verdraagzaamheid 

en een grotere tolerantie ten opzichte van het naturisme en naaktrecreatie.  

 

“Armtierig natuurlijk hè, maar eerst en vooral, je kunt hier in België nog een boete krijgen. 

Een zware boete eigenlijk. Alleen een rechtszaak, gewoon door bloot te zijn. Dat is niet meer 

van deze tijd. Dat zou je niet mogen. Uiteindelijk als we een keer heel eerlijk zijn met onszelf, 

dan moeten we toegeven dat we allemaal bloot zijn. Alleen een beetje verdoken in uw kleren. 

Dus dat is absoluut niet meer van deze tijd. Het obscene gedrag daarentegen moet zwaar 

gestraft worden. Maar dan moet er toch wel degelijk een onderscheid worden gemaakt tussen 

bloot en obscene [sic] gedrag. Wat in België eigenlijk niet zo is. Dat is allemaal een beetje 

samen gepakt. Dat vind ik heel jammer, waardoor het natuurlijk heel moeilijk wordt om in 

België aan naturisme te doen, hè?” (R1 – naturist).  

 

4.2. Beperkt aanbod in de buurt 

Eerder werd aangehaald dat respondenten ervaarden dat het aanbod van activiteiten en 

terreinen in Vlaanderen eerder beperkt was. Dit gebrek vormde een onmiskenbare drempel voor 

naturisten en naaktrecreanten bij de beoefening van het naturisme in Vlaanderen. Vanwege het 

gering aantal locaties dienden respondenten vaak lange afstanden af te leggen om aan naturisme of 

naaktrecreatie te kunnen doen. Ook voor mensen zonder rijbewijs of auto vormde de afstand een 

probleem. De terreinen en activiteiten waren soms moeilijk te bereiken met het openbaar vervoer. 

Wegens het beperkte aanbod in de buurt van een groot aantal respondenten werd er vaak minder 

aan naturisme of naaktrecreatie gedaan.  

 

“Ja ik vind dat er te veel activiteiten in Wallonië zijn. En dat er te weinig in Vlaanderen zijn. 

[…] Ook binnenkort is er een wandeling. Dat is dan ergens voorbij Luik. Ja, dat is allemaal 

goed en wel voor de mensen van die kanten, maar een Vlaming gaat er niet naartoe gaan. 

Die gaat geen 3 uur op een trein zitten om daar naartoe te gaan” (R12 – naaktrecreant). 

 

Een respondent gaf eveneens aan dat er weinig openlucht locaties en terreinen ter beschikking 

zijn voor mensen die geen lid zijn van een vereniging. Zo vertelde een naaktrecreant het volgende:  

 

“Het enigste dat er is, is dat er weinig plaatsen zijn in openlucht. Buiten dat je dan al weer 

lid moet zijn. Het strand van Bredene ik ben daar twee keer geweest en het was daar altijd 

zo druk” (R15 – naaktrecreant). 
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4.3. Familie 

4.3.1. Partner 

 
Een andere drempel voor de deelname aan het naturisme was de partner van de naaktrecreant of 

naturist. Meer dan de helft van de respondenten gaf aan dat hun partner geen behoefte had om 

aan naaktrecreatie of naturisme te doen. Wegens het gebrek aan motivatie van de ene partner werd 

de andere partner geremd in zijn of haar beleving. In sommige gevallen werd er bij de koppels een 

tussenoplossing gezocht door af en toe eens naar een sauna te gaan of tijdens een vakantie enkele 

dagen op een naaktstrand te vertoeven. Toch werden meerdere respondenten echter beperkt in de 

beoefening van het naturisme. Zo gaven deze aan niet naar naturistenterreinen te trekken vanwege 

hun partner. Ook tijdens vakanties werd eerder geopteerd voor een gewone vakantie in plaats van 

een naturistische vakantie. Zo zei een naaktrecreant het volgende: 

 

“Vakantie is bij ons natuurlijk altijd wel een ding omdat mijn vrouw geen naturist is. Want 

als het aan mij zou liggen, ik zou ook graag naar naturistencampings gaan of weet ik veel. 

[…] Maar daar is zij dan weer een buitenbeentje omdat ze niet altijd naakt wil zijn. Dus ze is 

daar niet zo voorstander voor. We hebben wel eens, dat vind ik wel een leuke, in Zuid-

Frankrijk op vakantie geweest. En daar heb je een eiland Île du Levant. Dat is een 

naturisteneiland. En daar mag ge eigenlijk op heel het eiland bloot rondlopen, maar dat is 

dan ook niet verplicht. Dus dat is dan zo eens een daguitstap, dat is dan heel leuk voor mij. 

Zij vindt dat ook wel eens tof om dan mee te gaan. Het is een beetje een gulden middenweg 

vinden hé” (R13 – naaktrecreant).  

 

4.3.2. Kinderen  

 
Naast een partner vormden kinderen ook een drempel voor de deelname aan het naturisme. 

Meerdere respondenten beweerden hun kinderen al op jonge leeftijd te betrekken in de beleving van 

het naturisme. In meerdere gevallen gingen de kinderen erin mee tot het moment dat ze in hun 

tiener- en puberjaren terechtkwamen. Hierna zagen de kinderen het vaak niet meer zitten om aan 

naturisme of naaktrecreatie deel te nemen. Dit was in veel gevallen een aanleiding voor de ouders 

om ook minder of niet meer aan naturisme te doen. Dat was ook bij respondent R1 het geval: 

 

“Ondertussen zit ik met twee tieners, ook al hebben die tot een paar jaar geleden zelf bloot 

rondgelopen. Die vinden dat nu verschrikkelijk. En die komen te pas en te onpas met 

vriendjes en vriendinnetjes thuis, dus voor ons is het momenteel nog heel moeilijk om je 

broek uit te trekken, want voordat je het weet dan zou je nog ergens op Instagram staan” 

(R1 – naturist). 

 

4.4. Sociale media 

Een vijfde van de respondenten vertelde dat het alomtegenwoordige gebruik van sociale media een 

drempel vormde voor de deelname aan het naturisme. Tegenwoordig heeft iedereen een telefoon op 

zak waardoor we onbeperkt bereikbaar zijn. Al snel worden foto’s en video’s via enkele luttele klikken 
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online gepubliceerd. Enkele respondenten lichtten ervaringen toe waarbij ze gefilmd en 

gefotografeerd werden wanneer ze aan naaktrecreatie deden. Dat deze beelden zomaar online 

gepubliceerd konden worden, boezemde enkele respondenten angst in.  

 

“Ik denk dat mensen gewoon niet meer durven en misschien ook wel terecht, want ja, wie 

wil er morgen zijn foto op ik weet niet welk platform zien staan? Terwijl dat je eigenlijk maar 

gewoon naakt bent, waar an sich niks mis mee is. Ik kan u garanderen als uw vrienden, 

vriendinnen, uw werkgevers, uw collega's dat zien dat je daar wel problemen mee gaat 

krijgen, spijtig genoeg” (R11 – naaktrecreant). 

 

4.5. Taboe  

4.5.1. Preutsheid 

 
Respondenten vertelden dat er in Vlaanderen nog altijd een groot taboe rond het naturisme heerst. 

Dit zou volgens sommige respondenten voor een deel te maken hebben met de Vlaamse 

preutsheid. In tegenstelling tot de jaren ’60 kijken heel wat mensen nu raar op bij de beoefening 

van het naturisme. Volgens enkele respondenten waren Vlamingen veel preutser dan Fransen, 

Nederlanders of Duitsers. Onderstaande naturist beweerde dat zelfs Walen minder schroom hadden 

dan Vlamingen: 

 

“Nederlanders, Fransen en Duitsers zijn daar veel meer open over dan wij, de preutse 

Vlamingen. Ik heb het eigenlijk een beetje moeilijk met de preutsheid van de Vlamingen. 

Het is ook een beetje de mentaliteit van Vlaanderen. Zelf Wallonië is er ook veel opener over” 

(R14 – naturist). 

 

4.5.2. Schaamte 

 
Verder bracht het taboe ook schaamte met zich mee. Een deel van de naturisten en naaktrecreanten 

schreeuwden het niet van de daken dat ze af en toe naakt recreëren. Sommige respondenten durfden 

er zelfs niet voor uitkomen. Ze verborgen het uit angst voor de reacties van kennissen. Sommige 

respondenten zeiden het enkel tegen bepaalde vrienden of familie. Deze gingen er in de meeste 

gevallen echter goed mee om.  

 

“Vreselijk dat het de verkeerde richting uitgaat, maar het is absoluut een groot taboe en ik 

heb de indruk … dat er minder en minder naakt gerecreëerd wordt. Dat er minder en minder 

mensen durven openlijk voor uitkomen dat ze naturist zijn. … En zeker bij de jongere 

generatie want dat begin je wel te merken. Zowel op die stranden als in de sauna’s. Dat daar 

inderdaad minder en minder jonge mensen komen en dat die leeftijdsgrens aan het 

opschuiven is” (R12 – naaktrecreant).  
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4.5.3. Ongekend 

 
Enkele respondenten haalden aan dat het taboe voor een deel ook het gevolg was van de 

onwetendheid omtrent het naturisme. Volgens een respondent is het naturisme een onbekende 

en dus onbeminde leefvorm. Het onbekende zorgde ervoor dat mensen het naturisme verkeerd 

interpreteerden. Heel wat respondenten gaven aan dat deze mensen het naturisme vaker 

associeerden met seks. Terwijl dat bij het naturisme net niet het geval was en naaktheid en seks er 

volledig van elkaar werden losgekoppeld. Wanneer respondenten vertellen dat ze aan naturisme of 

naaktrecreatie deden, werden ze soms raar bekeken.  

 

“Negatiever is het zicht van mensen die het naturisme niet kennen. Bijvoorbeeld sommige 

van mijn buren associëren dat met seks en dat heeft er eigenlijk helemaal niks mee te 

maken. Als ik een sexy bikini zou aandoen, is het veel meer sexy dan als je naakt bent. Als 

je naakt bent, ben je gewoon naakt. Daar is niks aan hé” (R7 – naturist).  

 

Een grote meerderheid van de respondenten hoopt dat de Federatie van Belgische Naturisten een 

invloed kan spelen op de beeldvorming omtrent het onderwerp. Ze verwachten op die manier de 

onwetendheid omtrent het naturisme te verhelderen en zo meer openheid en begrip te creëren.   
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Deel 4: Discussie en conclusie 

Het vierde en laatste deel omvat vijf onderdelen: de bespreking, beperkingen van het onderzoek, 

aanbevelingen voor verder onderzoek, praktische aanbevelingen, beleidsaanbevelingen en de 

conclusie. 

 

1. Bespreking 

Dit onderzoek tracht een inzicht te krijgen in de definiëring en beleving van het naturisme in 

Vlaanderen. In dit onderdeel wordt een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvragen “hoe 

definiëren naaktrecreanten en naturisten het naturisme?” en “hoe ervaren naaktrecreanten en 

naturisten het naturisme in Vlaanderen?”. Om de laatste onderzoeksvraag kracht bij te zetten, wordt 

ook gepeild naar de motieven en drempels die naturisten en naaktrecreanten ervaren voor de 

deelname aan het naturisme. De resultaten van het onderzoek worden nader bekeken en 

geïnterpreteerd, en de verzamelde data worden teruggekoppeld aan de literatuurstudie.  

 

1.1. Hoe definiëren naaktrecreanten en naturisten het naturisme? 

In de literatuur wordt het naturisme beschreven als een levenswijze in harmonie met de natuur, 

gekenmerkt door de beoefening van gemeenschappelijke naaktheid met de intentie zelfrespect, 

respect voor anderen en voor het milieu aan te moedigen (Deschênes, 2016). De resultaten uit het 

onderzoek tonen aan dat deze eenduidige definiëring in praktijk echter minder van toepassing is. Dit 

sluit aan bij de resultaten uit eerder onderzoek van Andriotis (2016). Volgens deze studie is er 

namelijk verdeeldheid in de betekenis van de definitie van het naturisme. Een mogelijke hypothese 

zou zijn dat iedere naaktrecreant en naturist vanuit eigen ervaring invulling geeft aan het begrip.  

 

1.2. Hoe ervaren naaktrecreanten en naturisten het naturisme in Vlaanderen? 

Over het algemeen ervaren naaktrecreanten en naturisten het naturisme in Vlaanderen op een 

andere manier dan in landen als Nederland, Spanje en Frankrijk. Dit wordt onder meer veroorzaakt 

door het verschil in wetgeving. In tegenstelling tot Nederland is de Belgische wetgeving namelijk 

heel streng als gaat het over publieke naaktheid (Stevens, 2002). Daarnaast wordt het naturisme in 

Vlaanderen door een gemiddeld oudere generatie beoefend (Andriotis, 2016). Volgens naturisten en 

naaktrecreanten is er in Vlaanderen bovendien nood aan een groter aanbod van activiteiten. De 

reeds georganiseerde activiteiten worden echter wel positief ervaren. Ook is er een gebrek aan 

recreatieterreinen of locaties waar naturisten en naaktrecreanten aan naturisme kunnen doen. Tot 

slot wordt het naaktstrand in Bredene eerder negatief ervaren. Naturisten en naaktrecreanten vinden 

het strand te klein en te druk en voorzien van weinig tot geen accommodatie.  

  

1.2.1. Welke motieven ervaren naaktrecreanten en naturisten voor de deelname aan 

het naturisme? 

 
De resultaten tonen zes motieven voor de deelname aan het naturisme bij naaktrecreanten en 

naturisten aan: (1) de vrijheid, (2) positieve sfeer onder de recreanten, (3) verbondenheid met de 
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natuur, (4) het praktische, (5) ontspanning en (6) positief zelfbeeld. Zoals reeds bleek uit de 

literatuur heeft de deelname aan het naturisme een positief effect op het zelfbeeld van naturisten en 

naaktrecreanten en vormt dit een belangrijk motief voor de deelname (West, 2018, 2020). In de 

literatuur werd ook gesteld dat de seksuele nieuwsgierigheid een motief vormt voor de beoefening 

van het naturisme (Weinberg, 1967). Onderzoek van Andriotis stelde dit echter bij (2016). Ook de 

resultaten van dit thesisonderzoek tonen aan dat naturisten en naaktrecreanten het naturisme 

loskoppelen van seksualiteit (Blank, 1973). Een seksuele nieuwsgierigheid kwam bijgevolg niet als 

motief terug. In tegenstelling tot de literatuur kwamen in dit onderzoek vijf nieuwe motieven aan 

bod. Zo komt het motief vrijheid prominent terug tijdens de interviews. Naturisten en 

naaktrecreanten houden immers van het ongeremde en vrije gevoel tijdens de beoefening van het 

naturisme. Ook de positieve sfeer onder recreanten is voor hen een reden om aan naturisme te doen. 

Naturisten en naaktrecreanten hebben namelijk een grote mate van respect voor zowel 

mederecreanten als de natuur. Een andere motivatie voor de deelname aan het naturisme is de 

verbondenheid met de natuur. Daarnaast vinden naaktrecreanten en naturisten het ook praktisch 

aangenaam om aan naturisme te doen. De afwezigheid van kledij op de huid wordt als comfortabel 

en aangenaam ervaren. Tot slot doen naturisten en naaktrecreanten aan naturisme ter ontspanning. 

Als gevolg van de rust tijdens de beoefening van het naturisme kunnen naturisten en 

naaktrecreanten de mentale gezondheid verbeteren (Morris, 2009). 

 

1.2.2. Welke drempels hebben naaktrecreanten en naturisten voor de deelname aan 

het naturisme? 

 
Dit thesisonderzoek toont vijf drempels voor de deelname aan het naturisme bij naaktrecreanten en 

naturisten aan: (1) de wetgeving, (2) het beperkte aanbod in de buurt, (3) familie, (4) sociale media 

en (5) het taboe. De strikte Belgische wetgeving met betrekking tot publieke naaktheid vormt een 

eerste opvallende drempel in het onderzoek. In vele gevallen wordt openbare naaktheid namelijk als 

openbare zedenschennis geïnterpreteerd (Stevens, 2002). Vanwege de strafmaat zien naturisten en 

naaktrecreanten de wetgeving eerder aan als strikt en verouderd. Daarnaast ervaren ze een beperkt 

aanbod aan activiteiten en recreatieterreinen in Vlaanderen, wat de beoefening van het naturisme 

vanzelfsprekend bemoeilijkt. Ook het gebrek aan motivatie bij familieleden, zoals partners en 

kinderen, vormt een bijkomende drempel. Alsook het alomtegenwoordige gebruik van sociale media. 

Het taboe dat vandaag de dag nog steeds rond het naturisme heerst, vormt eveneens een belangrijke 

drempel voor de deelname aan het naturisme (Andriotis, 2016). De Vlaamse preutsheid, de schaamte 

en het foute denkbeeld van niet-naturisten beperken naturisten en naaktrecreanten in de beoefening 

van het naturisme (Barcan, 2001; de Vries, 2019; Egger & Egger, 2006). Dit resultaat komt overeen 

met eerdere resultaten uit vorig onderzoek. De drempel dat het naturisme schadelijk zou zijn voor 

de gezondheid komt in dit thesisonderzoek niet aan bod en wordt dus weerlegd (de Vries, 2019).    
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2. Beperkingen eigen onderzoek 

Ondanks het belang van ieder onderzoek heeft elke studie zijn beperkingen. Ook bij dit 

thesisonderzoek moeten er enkele beperkingen in acht worden genomen. Er wordt een kritische blik 

geworpen op het onderzoeksproces van de thesis, het onderzoek wordt grondig geëvalueerd en 

mogelijke beperkingen worden beschreven. Zo kan er in toekomstig onderzoek rekening mee 

gehouden worden.  

 

Eerst en vooral dienden potentiële deelnemers te reageren op een Facebookpost indien ze 

geïnteresseerd waren in de deelname aan het interview. Er moet ook worden opgemerkt dat de 

deelnemers enigszins moesten beschikken over de technologische expertise om online via Teams of 

Zoom geïnterviewd te worden. Mensen zonder toegang tot het internet, Facebook en het online 

platform Teams en/of Zoom werden met andere woorden niet betrokken bij het onderzoek.  

 

Daarnaast werden enkel Nederlandstalige respondenten geselecteerd voor dit onderzoek. Hierdoor 

werd een groot aantal anderstalige naturisten en naaktrecreanten niet gehoord. Toekomstig 

onderzoek zou deze groep respondenten wel kunnen betrekken. Tot slot was ook de woonplaats van 

belang voor de selectie van de respondenten. Naturisten of naaktrecreanten woonachtig in het 

buitenland werden niet geselecteerd, gezien het onderzoek zich focust op de beleving van het 

naturisme in Vlaanderen.  

 

Verder werd het onderzoek afgelegd ten tijde van de COVID-19-pandemie. Gezien de voortdurende 

wisseling in het aantal besmettingen en de grote verscheidenheid aan maatregelen is besloten om 

de interviews via het online platform Teams of Zoom te laten plaatsvinden. Dit had tot gevolg dat er 

in sommige gevallen enige afstand was tussen de onderzoeker en de geïnterviewde. Het was soms 

namelijk moeilijk voor de onderzoeker om de geïnterviewde non-verbaal te stimuleren (Baarda et 

al., 2012).  

 

3. Aanbevelingen verder onderzoek 

Mogelijke aanbevelingen voor verder wetenschappelijk onderzoek worden hier geformuleerd. Er 

worden verbeter- en aandachtspunten uit eigen onderzoek aangegeven, zodat dat er in toekomstig 

onderzoek op voortgebouwd kan worden.  

 

Het feit dat er doorgaans weinig onderzoek bestaat over het naturisme in België vormt meteen een 

onmiskenbare aanleiding voor verder onderzoek. Deze studie heeft getracht dit hiaat deels op te 

vullen door onderzoek te verrichten naar de beleving van het naturisme in Vlaanderen. Het onderzoek 

biedt inzicht in de motieven en drempels die naturisten en naaktrecreanten voor de deelname aan 

het naturisme ervaren. Het thesisonderzoek beperkt zich echter tot de beleving van het naturisme 

in Vlaanderen waardoor andere interessante gebieden, zoals Wallonië, niet betrokken worden. Breder 

onderzoek kan een positieve invloed hebben op de betrouwbaarheid van de resultaten (Baarda et 

al., 2012). Het kan bijgevolg interessant zijn om verder onderzoek te verrichten naar de beleving 

van het naturisme in de andere deelstaten van België.  
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Verder werd eerder reeds aangegeven dat het naturisme sterk varieert afhankelijk van plaats en tijd 

(West, 2020). Het naturisme wordt in ieder land anders ervaren (Andriotis, 2016). Voor toekomstig 

onderzoek zou het dan ook interessant zijn om de beleving van het naturisme in omliggende 

buurlanden te bestuderen. Het kan bijgevolg nuttig zijn om de beleving in deze landen met elkaar te 

vergelijken en zo mogelijke verschillen te onderzoeken.   

 

Tot slot wordt voor het thesisonderzoek enkel een beroep gedaan op de mening van naturisten en 

naaktrecreanten. Inzichten over het naturisme van experten worden in dit geval niet bevraagd. In 

bijkomend onderzoek kan het interessant zijn om deze groep te betrekken en bijvoorbeeld te 

onderzoeken hoe zij het naturisme definiëren. Deze studie biedt een eerste inzicht in de definiëring, 

beleving, motieven en drempels van naaktrecreanten en naturisten in Vlaanderen met betrekking 

tot het naturisme, maar kan in de toekomst aangevuld worden met inzichten van experten.  

 

4. Praktische en beleidsaanbevelingen 

In dit onderdeel worden zowel praktische als beleidsaanbevelingen geformuleerd voor de Federatie 

van Belgische Naturisten. In de resultaten van het onderzoek wordt onder meer weergegeven welke 

drempels en motieven naaktrecreanten en naturisten voor de deelname aan naturisme in Vlaanderen 

ervaren. Op basis van de verzamelde data worden aanbevelingen en praktische tips aangereikt om 

ervoor te zorgen dat meer naaktrecreanten en naturisten de weg vinden naar de verenigingen 

aangesloten bij de Federatie van Belgische Naturisten.    

 

Een eerste aanbeveling voor de Federatie van Belgische Naturisten is om de algemene 

bewustwording omtrent naturisme en naaktrecreatie te bevorderen. De onwetendheid over het 

naturisme brengt ongemak bij naturisten en naaktrecreanten met zich mee. Met inzichten over het 

onderwerp kan de Federatie het naturisme bekender maken en zo meer openheid en begrip voor de 

naakte ontspanningsvorm creëren. De bewustwording kan onder andere gerealiseerd worden door 

het inschakelen van allerhande vormen van communicatie zoals bijvoorbeeld (sociale) media. Het is 

belangrijk om de website, mailverkeer en sociale media aantrekkelijk en dynamisch aan te brengen, 

want zo kan een jonger publiek bereikt worden.  

 

Daarnaast blijkt er nood te zijn aan een groter aanbod aan recreatiemogelijkheden en activiteiten in 

Vlaanderen. Het gebrek aan mogelijkheden in de directe omgeving van de respondenten bleek een 

belangrijke drempel te zijn voor de deelname aan het naturisme. Om die reden wordt aangeraden 

sterker in te zetten op de organisatie van meer activiteiten en het aanbieden van meer mogelijkheden 

om naakt te recreëren in Vlaanderen. Het is bovendien raadzaam om de recreatiegebieden te 

voorzien van voldoende goede accommodatie en infrastructuur zodoende dat recreanten kunnen 

genieten van een minimum aan comfort tijdens de beoefening van het naturisme. Dit zou overigens 

een positieve invloed kunnen hebben op de werving van nieuwe leden.  

 

Verder bleek ook de wetgeving een veel voorkomende hindernis te zijn voor de beoefening van het 

naturisme. Heel wat naturisten en naaktrecreanten ervaarden de wet als enorm strikt en verouderd. 
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Er wordt dan ook aanbevolen om in de mate van het mogelijke te lobbyen voor een wetswijziging 

betreffende de wet openbare schennis van de goede zeden. Naturisten en naaktrecreanten wensen 

een verduidelijking van de wet en een hogere tolerantie met betrekking tot het naakt recreëren. Ze 

hopen op een aanpassing van de strafmaat, al vinden ze dat obsceen gedrag nog steeds gestraft 

moet worden. Vele respondenten verwezen hiervoor naar de Nederlandse federatie (NFN) als good 

practice.  

 

5. Conclusie 

Uit de literatuur blijkt dat er tot nog toe weinig onderzoek werd gevoerd naar het naturisme. Dit 

verkennend thesisonderzoek probeert hierop in te spelen door de beleving van het naturisme in 

Vlaanderen in kaart te brengen. Er wordt gepeild naar hoe naaktrecreanten en naturisten het 

naturisme definiëren en hoe zij de deelname aan het naturisme in Vlaanderen ervaren. Verder wordt 

nagegaan welke drempels en motieven zij voor de beoefening van het naturisme ondervinden.  

 

Ondanks de heldere definiëring van het naturisme van Deschênes, blijkt dat de eenduidige definitie 

minder in praktijk toegepast wordt. Naturisten en naaktrecreanten geven namelijk op basis van hun 

eigen ervaring invulling aan het begrip. De beleving van het naturisme in Vlaanderen wordt op een 

andere manier ervaren dan de beleving in onze buurlanden. Dat komt onder meer door het verschil 

in wetgeving. Ook wordt het naturisme overwegend beoefend door een gemiddeld oudere generatie. 

Verder is er in Vlaanderen een gebrek aan recreatieterreinen en activiteiten om het naturisme te 

beoefenen, en wordt het openbare naaktstrand in Bredene eerder negatief ervaren. Dit 

thesisonderzoek stelt zes motieven vast bij naturisten en naaktrecreanten voor hun deelname aan 

het naturisme in Vlaanderen. Zoals reeds bleek uit de literatuur, heeft de beoefening van het 

naturisme een positief effect op het zelfbeeld van naturisten en naaktrecreanten. Dit vormt een 

eerste motief. Verder is vrijheid een van de belangrijkste motieven voor de beoefening van het 

naturisme, gevolgd door de aangename sociale sfeer onder recreanten en de verbondenheid met de 

natuur. Ook het feit dat het praktisch aangenaam is om naakt te recreëren, is een reden voor de 

deelname aan het naturisme in Vlaanderen. Het ontspannende karakter van het naturisme vormt tot 

slot eveneens een motief voor de deelname. De reeds gevonden drempels worden duidelijk bevestigd 

in het onderzoek. Zo vormen schaamte, preutsheid en het ongekende belangrijke barrières voor de 

beoefening van het naturisme. In het onderzoek kwamen echter ook vier nieuwe drempels aan bod. 

Zo speelde de strikte wetgeving alsook het beperkt aanbod van activiteiten naturisten en 

naaktrecreanten parten in de beoefening van het naturisme in Vlaanderen. Ook het gebrek aan 

motivatie bij de partner of kinderen heeft tot gevolg dat naturisten en naaktrecreanten minder 

deelnemen aan de naakte ontspanningsvorm. Tot slot bleek ook het alomtegenwoordige gebruik van 

sociale media een reden te zijn om niet of minder deel te nemen aan het naturisme.  

 

Vanwege het gebrek aan studies over de beleving van naturisme in België en meer specifiek in 

Vlaanderenblijft verder onderzoek noodzakelijk. Door in de toekomst meer wetenschappelijk 

onderzoek naar het onderwerp te verrichten kan een groter draagvlak voor het naturisme gecreëerd 

worden. Dit kan mogelijk gerealiseerd worden door de bewustwording hieromtrent te bevorderen, te 

lobbyen voor een aanpassing van de wet rond openbare zedenschennis en in te zetten op de 
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organisatie van meer activiteiten en mogelijkheden voor de beoefening van het naturisme. Op die 

manier kunnen motieven versterkt en drempels verlaagd worden opdat meer naturisten en 

naaktrecreanten hun weg vinden naar de verenigingen aangesloten bij de Federatie.   
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Bijlagen 

Bijlage 1: Poster  
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Bijlage 2: Informed consent 

  

 

Ik ben Liesa Schoukens, masterstudente Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. 

In het kader van mijn opleiding schrijf ik een masterproef over de beleving van het naturisme in 

Vlaanderen. Ik voer dit onderzoek in samenwerking met de Wetenschapswinkel, de Federatie van 

Belgische Naturisten (FBN) en mijn promotor Prof. Gustaaf Cornelis. Het onderzoek peilt naar de 

ervaring van naaktrecreanten en naturisten met betrekking tot de deelname aan naturisme in 

Vlaanderen. Door middel van een kwalitatief onderzoek tracht ik te achterhalen waarom naturisten 

en naaktrecreanten al dan niet participeren aan het naturisme. Door middel van interviews probeer 

ik de motieven en de drempels die zij hiertoe ervaren in kaart te brengen. 

 

Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is om na te gaan waarom naturisten en naaktrecreanten al dan niet aan 

naturisme doen. De thesis wil begrijpen waarom naaktrecreanten graag naakt recreëren en zich niet 

aansluiten als naturist bij de federatie. Het onderzoek wil zowel de wetenschap alsook de Federatie 

van Belgische Naturisten een aanzet geven waarmee zij verder aan de slag kunnen. Met behulp van 

de resultaten zal het inzichten bieden om het beleid inclusiever te maken, opdat meer 

naaktrecreanten en naturisten de weg vinden naar de verenigingen aangesloten bij de Federatie van 

Belgische Naturisten.   

 

Verloop van het onderzoek  

Het individuele interview wordt afgenomen door masterstudente Liesa Schoukens. Het interview zal 

ongeveer één uur duren en zal plaatsvinden op een vooraf bepaald moment. Het interview gaat door 

via Teams of via een ander online platform, afhankelijk van de voorkeur van de respondent.   

 

Privacy tijdens het onderzoek 

Wat tijdens het interview verteld wordt is strikt vertrouwelijk. De inhoud van het interview wordt 

enkel in het kader van het onderzoek gebruikt. Bovendien wordt anonimiteit verzekerd door de 

persoonsnaam van de respondent te anonimiseren. Om de verwerking van de inhoud mogelijk te 

maken wordt het interview opgenomen. De opname wordt gebruikt om een verslag van te maken, 

en zal aan het eind van het onderzoek verwijderd worden.  

 

Deelname aan het onderzoek 

De respondent neemt geheel vrijwillig deel aan het onderzoek, en mag zich op ieder moment 

terugtrekken uit het onderzoek. Hiervoor dient de respondent geen reden op te geven en zal de 

respondent geen nadelige effecten ondervinden.  
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Contactgegevens  

Door de geïnformeerde toestemming via mail naar Liesa Schoukens te verzenden, gaat u officieel 

akkoord met de deelname aan het onderzoek. Bij vragen kan u altijd contact opnemen via het 

telefoonnummer +32 477 07 72 55 of via het e-mailadres Liesa.Schoukens@vub.be.  

 

Toestemming 

Ik, ondergetekende................................................................................(naam en voornaam), 

verklaar hierbij dat ik, als participant aan een thesisonderzoek van de Vrije Universiteit Brussel,  

 

1. op voorhand geïnformeerd ben over het onderzoek. Ik ben op de hoogte van het doel, de 

duur, de periode en de vertrouwelijkheid van het onderzoek. Ik weet dat ik hier op elk 

moment bijkomende informatie over kan bekomen.  

 

2. ervan op de hoogte ben dat er geen risico’s verbonden zijn aan de deelname van het 

onderzoek.  

 

3. volledig uit vrije wil deelneem aan dit thesisonderzoek. Dit wil zeggen dat elke vorm van 

dwang voor dit onderzoek hoe dan ook uitgesloten is.  

 

4. de onderzoeker mijn goedkeuring geef om mijn resultaten op een vertrouwelijke en 

anonieme wijze te bewaren, te verwerken, te analyseren en te rapporteren. Dit wil zeggen 

dat mijn naam en persoonsgegevens nooit expliciet of impliciet in het onderzoek vermeld 

zullen worden.    

 

5. de toestemming geef om het interview door middel van opnameapparatuur op te nemen.  

 

6. weet dat ik altijd de mogelijkheid heb om me terug te trekken uit het onderzoek. Ik weet dat 

ik ieder ogenblik kan stoppen met het interview zonder dat ik hier een reden voor moet 

opgeven.  

 

7. ervan op de hoogte ben dat ik een samenvatting van de onderzoeksbevindingen kan krijgen.  

 

Gelezen en goedgekeurd te ................................................(plaats) op ........................(datum)  

 

Handtekening van onderzoeker:.............................................................................................. 

 

Handtekening van participant:................................................................................................ 

 

  

mailto:Liesa.Schoukens@vub.be
mailto:Liesa.Schoukens@vub.be
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Bijlage 3: Interviewleidraad naturisten 

Aanvang interview 

Goedemorgen/goedemiddag/goedenavond, ik zal me zelf kort voorstellen. Mijn naam is Liesa 

Schoukens, ik zit in mijn master en studeer Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit 

Brussel (VUB). Om te beginnen wil ik u graag bedanken voor uw deelname aan dit onderzoek. 

Bedankt om tijd vrij te maken en even samen te zitten voor dit interview.  

 

Introductie onderzoek 

Voor we starten licht ik graag eerst het onderzoek en enkele praktische zaken omtrent het interview 

toe. Ik voer dit onderzoek in samenwerking met de Wetenschapswinkel, de Federatie van Belgische 

Naturisten (FBN) en mijn promotor Prof. Gustaaf Cornelis. Het onderzoek peilt naar de ervaring van 

naaktrecreanten en naturisten met betrekking tot de deelname aan naturisme in Vlaanderen. Door 

middel van een kwalitatief onderzoek wil ik achterhalen waarom naturisten en naaktrecreanten al 

dan niet participeren aan het naturisme. Door de interviews kan ik de motieven en de drempels die 

zij hiertoe ervaren in kaart brengen. 

 

Het doel van het onderzoek is om na te gaan waarom naaktrecreanten niet, en naturisten wel, aan 

naturisme doen. De thesis wil begrijpen waarom naaktrecreanten graag naakt recreëren maar zich 

niet aansluiten als naturist bij de federatie. Het onderzoek zal zowel de wetenschap alsook de 

Federatie van Belgische Naturisten materiaal leveren waarmee zij verder aan de slag kunnen om de 

naaktrecreatie te optimaliseren. Op basis van de verworven data kunnen dan zowel praktische als 

beleidsaanbevelingen geformuleerd worden voor de Federatie van Belgische Naturisten. 

 

Ik wil verder nog benadrukken dat wat u me tijdens het interview vertelt strikt vertrouwelijk is. De 

inhoud is volledig anoniem en zal enkel in het kader van dit onderzoek gebruikt worden. Om de 

verwerking van het interview mogelijk te maken wil ik nogmaals uw toestemming vragen om het 

interview op te nemen. De opname van het interview wordt gebruikt om er vervolgens een verslag 

te maken, en zal aan het eind van het onderzoek verwijderd worden. Indien u nog vragen heeft of 

er zaken onduidelijk zijn, mag u mij zeker onderbreken om uw vragen te stellen of verduidelijking te 

vragen. Is op dit moment alles duidelijk voor u? Dan zullen we starten met het interview. 

 

Interviewvragen naturisten 
 

Inleidende vragen 

Eerst zou ik graag enkele vragen stellen om u wat beter te leren kennen. 

• Kan u uzelf even kort voorstellen? 

o Omschrijf uzelf. 

o Hoe oud bent u? 

o Wat doet/deed u van opleiding? 

o Wat is uw beroep? 
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Vragen over de deelname aan het naturisme in het verleden 

Zoals u weet, wil ik voor mijn masterthesis naturisten en naaktrecreanten interviewen. In het Google 

Forms formulier gaf u aan naturist te zijn.  

• Wat is voor u het verschil tussen naaktrecreatie en naturisme?  

• Vertel eens hoe voor het eerst met naturisme in aanraking kwam. 

o Sinds wanneer doet u aan naturisme? 

o Waar deed u voor het eerst aan naturisme? 

o Wat heeft u toen gemotiveerd om deel te nemen aan het naturisme? 

o Waren er bepaalde drempels die u bij aanvang deden twijfelen om deel te nemen aan 

het naturisme?  

▪ Zo ja, welke drempels deden u bij aanvang twijfelen? 

o Hoe heeft u dat eerste contact met het naturisme ervaren? 

▪ Had het eerste contactmoment een invloed op uw verdere deelname aan het 

naturisme?  

 

Vragen over de huidige deelname aan het naturisme  

Zoals ik reeds zei, doe ik voor mijn thesis onderzoek naar de beleving van het naturisme in 

Vlaanderen. In dit deel zal ik u vragen stellen over de beleving van het naturisme in Vlaanderen. Met 

de vragen verken ik de drempels en motieven die u ervaart tijdens de deelname aan het naturisme.  

• Hoe vaak doet u aan naturisme?  

• Hoe ervaart u de deelname aan het naturisme in Vlaanderen? 

o Wat ervaart u positief? 

o Wat ervaart u negatief? 

o Hoe voelt u zich als u aan naturisme doet? 

o Doet u aan naturisme in het buitenland? 

▪ Hoe is de beleving van het naturisme in Vlaanderen ten opzichte van andere 

landen? 

o Weten mensen uit uw omgeving dat u aan naturisme doet?  

▪ Zo ja, hoe ervaren zij dit? Hebben zij commentaar? 

▪ Zo nee, waarom niet? 

• Waarom doet u aan naturisme?  

o Welke motieven/drijfveren heeft u voor deelname aan het naturisme? 

▪ Wat vindt u leuk tijdens uw deelname aan het naturisme?  

o Zijn er voordelen verbonden aan de deelname aan het naturisme? 

▪ Zo ja, wat zijn de belangrijkste voordelen verbonden aan de deelname aan het 

naturisme? 

o Licht enkele positieve ervaringen over uw deelname aan het naturisme in Vlaanderen 

toe. 

▪ Welke elementen hebben ervoor gezorgd dat deze ervaringen positief waren? 
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o Welke drempels/barrières ervaart u tijdens de deelname aan het naturisme?  

▪ Wat vindt u minder leuk tijdens uw deelname aan het naturisme? 

▪ Hoe zouden deze drempels volgens u zo veel als mogelijk verlaagd kunnen 

worden?  

o Zijn er nadelen verbonden aan de deelname aan het naturisme?  

▪ Zo ja, wat zijn volgens u de belangrijkste nadelen verbonden aan de deelname 

aan het naturisme?  

o Licht enkele negatieve ervaringen over uw deelname aan het naturisme in Vlaanderen 

toe. 

▪ Welke elementen hebben ervoor gezorgd dat deze ervaringen negatief waren? 

o Zou u naturisme aanraden aan anderen? 

▪ Zo ja, om welke reden zou u het naturisme aanraden?  

▪ Zo nee, om welke reden zou u het naturisme niet aanraden?  

• Bent u aangesloten bij de Federatie van Belgische Naturisten? 

o Hoe bent u voor het eerst in contact gekomen met de Federatie? 

o Hoe ervaart u het contact met de Federatie?  

o Wat zijn volgens u de sterktes van de Federatie? 

▪ Als u verantwoordelijke zou zijn bij het FBN wat zou u dan zeker behouden? 

o Wat zijn volgens u werkpunten van de Federatie? 

▪ Als u verantwoordelijke zou zijn bij het FBN wat zou u dan veranderen? 

o Heeft de FBN/INF-lidkaart een meerwaarde voor u? 

▪ Zo ja, waarom wel?  

▪ Zo nee, waarom niet?  

Vragen over de deelname aan het naturisme in de toekomst 

In het vorige deel ging het over de huidige beleving van het naturisme. In dit laatste deel van het 

interview wil ik graag peilen naar uw deelname aan het naturisme in de toekomst.  

• Zal u in de toekomst blijven deelnemen aan het naturisme? 

o Zo ja, waarom wel? 

o Zo nee, waarom niet? 

• Als u naar de toekomst toe iets mocht behouden aan uw huidige beleving van het naturisme, 

wat zou dat dan zeker zijn?  

• Wat zou u naar de toekomst toe graag veranderen aan uw huidige beleving van het naturisme?  

 

Afsluiting 

Dank u wel, we zijn aan het einde van het interview gekomen. Heeft u zelf nog een vraag of zou u 

nog iets willen toevoegen? Indien u later nog vragen of bedenkingen over het interview heeft, mag 

u hieromtrent gerust contact opnemen met mij via mail of telefoon. Wenst u na afloop van het 

onderzoek een (digitaal) duplicaat van het thesisonderzoek? Dan wil ik u enkel nogmaals bedanken 

voor uw tijd en medewerking. Ik wens u nog een fijne dag/avond. 
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Bijlage 4: Interviewleidraad naaktrecreanten 

Aanvang interview 

Goedemorgen/goedemiddag/goedenavond, ik zal me zelf kort voorstellen. Mijn naam is Liesa 

Schoukens, ik zit in mijn master en studeer Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit 

Brussel (VUB). Om te beginnen wil ik u graag bedanken voor uw deelname aan dit onderzoek. 

Bedankt om tijd vrij te maken en even samen te zitten voor dit interview.  

 

Introductie onderzoek 

Voor we starten licht ik graag eerst het onderzoek en enkele praktische zaken omtrent het interview 

toe. Ik voer dit onderzoek in samenwerking met de Wetenschapswinkel, de Federatie van Belgische 

Naturisten (FBN) en mijn promotor Prof. Gustaaf Cornelis. Het onderzoek peilt naar de ervaring van 

naaktrecreanten en naturisten met betrekking tot de deelname aan naturisme in Vlaanderen. Door 

middel van een kwalitatief onderzoek wil ik achterhalen waarom naturisten en naaktrecreanten al 

dan niet participeren aan het naturisme. Door de interviews kan ik de motieven en de drempels die 

zij hiertoe ervaren in kaart brengen. 

 

Het doel van het onderzoek is om na te gaan waarom naaktrecreanten niet, en naturisten wel, aan 

naturisme doen. De thesis wil begrijpen waarom naaktrecreanten graag naakt recreëren maar zich 

niet aansluiten als naturist bij de federatie. Het onderzoek zal zowel de wetenschap alsook de 

Federatie van Belgische Naturisten materiaal leveren waarmee zij verder aan de slag kunnen om de 

naaktrecreatie te optimaliseren. Op basis van de verworven data kunnen dan zowel praktische als 

beleidsaanbevelingen geformuleerd worden voor de Federatie van Belgische Naturisten. 

 

Ik wil verder nog benadrukken dat wat u me tijdens het interview vertelt strikt vertrouwelijk is. De 

inhoud is volledig anoniem en zal enkel in het kader van dit onderzoek gebruikt worden. Om de 

verwerking van het interview mogelijk te maken wil ik nogmaals uw toestemming vragen om het 

interview op te nemen. De opname van het interview wordt gebruikt om er vervolgens een verslag 

te maken, en zal aan het eind van het onderzoek verwijderd worden. Indien u nog vragen heeft of 

er zaken onduidelijk zijn, mag u mij zeker onderbreken om uw vragen te stellen of verduidelijking te 

vragen. Is op dit moment alles duidelijk voor u? Dan zullen we starten met het interview. 

 

Interviewvragen naaktrecreanten 

 
Inleidende vragen 

Eerst zou ik graag enkele vragen stellen om u wat beter te leren kennen. 

• Kan u uzelf even kort voorstellen? 

o Omschrijf uzelf. 

o Hoe oud bent u? 

o Wat doet/deed u van opleiding? 

o Wat is uw beroep? 

 



41 

 

Vragen over de deelname aan naaktrecreatie in het verleden 

Zoals u weet, wil ik voor mijn masterthesis naturisten en naaktrecreanten interviewen. In het Google 

Forms formulier gaf u aan naaktrecreant te zijn.  

• Kan u mij wat meer vertellen over hoe u voor het eerst met naaktrecreatie in aanraking kwam? 

o Sinds wanneer recreëert u naakt? 

o Waar deed u voor het eerst aan naaktrecreatie? 

o Wat heeft u toen gemotiveerd om aan naaktrecreatie te doen? 

o Waren er bepaalde drempels die u bij aanvang deden twijfelen om deel te nemen aan 

naaktrecreatie?  

o Hoe heeft u dat eerste contact met naaktrecreatie ervaren? 

▪ Had het eerste contactmoment een invloed op uw verdere deelname aan 

naaktrecreatie?  

 

Vragen over de huidige deelname aan naaktrecreatie en naturisme 

Zoals ik reeds zei, doe ik voor mijn thesis onderzoek naar de beleving van het naturisme in 

Vlaanderen. In dit deel verken ik de drempels en motieven die u ervaart voor de deelname aan het 

naturisme. Maar voor ik hier dieper op inga, zou ik graag eerst horen hoe u de begrippen naturisme 

en naaktrecreatie definieert.  

• Wat verstaat u onder naturisme? 

• Wat verstaat u onder naaktrecreatie? 

o Wat is volgens u het verschil tussen naturisme en naaktrecreatie? 

• Hoe vaak doet u aan naaktrecreatie? 

• Hoe ervaart u de deelname aan naaktrecreatie in Vlaanderen? 

o Wat ervaart u positief? 

o Wat ervaart u negatief? 

o Hoe voelt u zich als u aan naaktrecreatie doet? 

o Kan u mij enkele positieve ervaringen toelichten over uw deelname aan naaktrecreatie? 

▪ Welke elementen hebben ervoor gezorgd dat deze ervaringen positief waren? 

o Weet uw omgeving dat u naakt recreëert?  

▪ Zo ja, hoe ervaren zij dit? Hebben zij commentaar? 

▪ Zo nee, waarom niet? 

o Zou u naakt recreëren aanraden aan anderen? 

▪ Zo ja, waarom wel?  

▪ Zo nee, waarom niet?  

• Bent u geïnteresseerd in het naturisme in Vlaanderen?  

o Om welke reden bent u al dan niet geïnteresseerd in het naturisme in Vlaanderen? 

o Welke drempels/barrières zorgen ervoor dat u niet deelneemt aan het naturisme?  

▪ Hoe zouden deze drempels volgens u zo veel als mogelijk verminderd kunnen 

worden?  

▪ Zijn er volgens u nadelen verbonden aan de deelname aan het naturisme?  
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• Zo ja, wat zijn volgens u de belangrijkste nadelen verbonden aan de 

deelname aan het naturisme?  

o Wat zou u kunnen motiveren om deel te nemen aan het naturisme? 

▪ Wat zou u leuk vinden tijdens de deelname aan het naturisme?  

▪ Zijn er volgens u voordelen verbonden aan de deelname aan het naturisme? 

• Zo ja, wat zijn de belangrijkste voordelen die volgens u verbonden zou-

den kunnen zijn aan de deelname aan het naturisme? 

• Heeft u al gehoord van de Federatie van Belgische Naturisten? 

o Zo ja, hoe bent u in contact gekomen met de Federatie? 

o Zo nee, dan geef ik u graag wat meer uitleg over de Federatie. In België is het zo dat 

wanneer u naakt wil recreëren op naturistencampings of -terreinen u lid moet zijn van 

een naturistenvereniging of van de Federatie van Belgische Naturisten. Eenmaal u lid 

bent krijgt u een lidkaart waarmee u toegang krijgt tot de terreinen.  

o Indien u verantwoordelijke zou zijn bij de federatie wat zou u dan doen om meer men-

sen tot een lidmaatschap te brengen?  

 

Vragen over de deelname aan het naturisme in de toekomst 

In het vorige deel ging het over de drempels en motieven die u ervaart voor de huidige deelname 

aan van het naturisme. In dit laatste deel van het interview wil ik graag peilen naar uw mogelijke 

deelname aan het naturisme in de toekomst.  

• Denkt u dat u in de toekomst zal deelnemen aan het naturisme? 

o Zo ja, waarom? 

o Zo nee, waarom niet? 

• Wat zou u naar de toekomst toe graag behouden aan de beleving van het naturisme?  

• Als u naar de toekomst toe iets mocht veranderen aan de beleving van het naturisme, wat zou 

dat dan zijn?  

 

Afsluiting 

Dank u wel, we zijn aan het einde van het interview gekomen. Heeft u zelf nog een vraag of zou u 

nog iets willen toevoegen? Indien u later nog vragen of bedenkingen over het interview heeft, mag 

u hieromtrent gerust contact opnemen met mij via mail of telefoon. Wenst u na afloop van het 

onderzoek een (digitaal) duplicaat van het thesisonderzoek? Dan wil ik u enkel nogmaals bedanken 

voor uw tijd en medewerking. Ik wens u nog een fijne dag/avond. 
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Bijlage 5: Labelschema 

Hoofdlabel Deellabel  Sublabel  Sub-sublabel 

Definiëring  Naturisme    

Naaktrecreatie    

Geen label/hokje   

Beleving naturisme  Beleving Vlaanderen  Wetgeving   

Beperkt aanbod  

Oudere generatie  

Faciliteiten  Activiteiten 

Naturistenterrein 

Sauna & wellness 

Naaktstrand  

Thuis 

Beleving buitenland Nederland  

Frankrijk  

Duistland   

Spanje  

Motieven  Vrijheid    

Positieve sfeer  Respect   

Rustig   

Proper  

Verbondenheid natuur   

Praktisch    

Ontspanning    

Zelfbeeld en uiterlijk    

Drempels  Wetgeving    

Beperkt aanbod  Beperkte activiteiten  

Beperkte terreinen  

Familie   Partner   

Kinderen   

Sociale media    

Taboe  Preutsheid   

Schaamte  

Ongekend   



44 

 

Bijlage 6: Getranscribeerd interview 

Interviewer: Kan u uzelf even kort voorstellen? 

 

Respondent 7: Mijn naam is [naam respondent 7]. Ik ben 51 jaar. Ik woon in Brussel sinds zes en 

een half jaar ongeveer. Ik ben naturist sinds ongeveer drie jaar. 

 

Interviewer: En wat doet u van beroep? 

 

Respondent 7: Ik, ik werk als [beroep respondent 7]. 

 

Interviewer: En u zei dat u sinds drie jaar naturisme beoefend. Hoe bent u daarmee dan in 

aanraking gekomen? 

 

Respondent 7: Ik moet wel zeggen dat ik vroeger toen ik nog een partner had in Nederland, toen 

ik daar nog woonde, en in het gezin ook, was ik al redelijk makkelijk met bloot zijn. Maar ik hoorde 

heel vaak ‘trek wat aan’, ‘maar dat kan niet’ of dat soort geluiden. En toen ben ik sinds zeven en een 

half jaar of zo, ben ik vrijgezel en binnenshuis liep ik altijd wel bloot. Waarom je dan naturist noemen? 

En toen ergens in 2019 ben ik voor het eerst naar een naaktstrandje geweest met een goede vriend 

en dat beviel me heel goed. Toen had ik al een vakantie geboekt, gewoon een Airbnb in Alicante. 

Maar dat was geen naakt Airbnb, maar ja, ik had hem helemaal in mijn eentje, dus je kon doen wat 

je wilde. En toen ontdekte ik dat daar nog vier km afstand een naaktstrand zat en ik ging altijd wel 

naakt naar de sauna, dus het zat er wel een beetje zat in. In Spanje heb je een soort van gemengde 

strandjes, waar je naakt en gekleed door elkaar kan zijn en dat wilde ik een keer proberen in mijn 

eentje, maar in je eentje is natuurlijk een extra grote drempel. En dat is me toen zo goed bevallen 

dat ik nog drie dagen naar dat naaktstrand gegaan ben en sindsdien wil ik eigenlijk niet anders meer. 

 

Interviewer: En wat heeft u toen gemotiveerd om daar aan deel te nemen? 

 

Respondent 7: Eindelijk eens denken van ‘ik moet eens stoppen met wat vindt een ander?’. En in 

de sauna dan zwem je natuurlijk al naakt en dan weet je al dat er eigenlijk niks lekkerder is als bloot 

zwemmen in plaats van met zo’n klef vies ding. Ik wilde eigenlijk ook nooit naar geklede sauna. En, 

ja, ik heb geen weet je… wat ik het fijne vind aan naturisme. Gekleed voel ik me altijd beoordeeld, 

slap veroordeeld. Ik heb een maagverkleining gehad, dus ik was voorheen nog dikker als nu. Nu ben 

ik wel weer wat aangekomen, dus ik ben wat dikker. Daar wordt in het naturisme helemaal niks van 

gezegd. Daar gaat het om innerlijk en niet om hoe je eruitziet en gekleed recreëren of in kleding. Ja, 

ik zie het als noodzakelijk kwaad waar dat moet. En in België mag dat helaas niet. Ja, wat is de 

grootste drempel in België dat het haast nergens mag. Dat is echt diep triest. 

 

Interviewer: Het heeft toch wel even geduurd voordat u het dan geprobeerd heeft. Waren er 

bepaalde drempels die u dan deden twijfelen om er toch aan deel te nemen? 
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Respondent 7: In elk geval in 2019 of het jaar 2020 was er net voor corona een naakte avond in 

Luik van een Expo over hyperrealisme. Daar ben ik naartoe gegaan. Ik had inmiddels contact met 

Koen van de federatie die zegt van ‘ja, er gaan ongeveer 100 mensen zijn’. Kom ik daar, zijn er denk 

ik 250 ofzo. Je komt daar, je kleedt je uit. Ook daar was ik helemaal in mijn eentje. Ik kende niemand. 

Dan loop je daar op de tentoonstelling. Je doet een paar stappen. Toen kon je kiezen van wil ik een 

armbandje om, zodat ik niet gefotografeerd wordt en niet geïnterviewd kan worden of wat dan ook 

of denk ik van wat kan het mij ook schelen? Ik draag geen armbandje. Dus wat kan het mij ook 

schelen? Ik draag geen armbandje. En ik had nog geen paar stappen gedaan en toen was het ‘spreekt 

u Nederlands?’. Dat was de VRT. Ja, ik spreek Nederlands. ‘Mag ik u een paar vragen stellen?’. Ik 

zeg ‘ja hoor’. Om 10 uur 30 mijn eerste Messenger van een collega ‘ben ik nu gek of zie ik jou op 

het journaal’. Dan heb ik naar mijn familie gestuurd. Mijn moeder had zoiets van ‘dat hoeft van mij 

niet’ en die vindt het nog steeds eigenlijk niks. Maar ik had zoiets, ik heb schijnbaar 48 moeten 

worden om eindelijk die knoop te hakken van ik doe wat voor mezelf in plaats van voor een ander. 

Ik leefde altijd meer van wat zouden mensen denken, hoe wil de anderen dat ik leef? En ik ben 

gewoon een beetje oud geworden om te bedenken van ja, maar hoe wil ik zelf leven? 

 

Interviewer: Als je naturisme zou definiëren, wat zou je dan zeggen dat het naturisme is? 

 

Respondent 7: Nou ja of ik mezelf, ik noem mezelf, naturist. Ik ben een beetje anti hokjes, dus 

ben ik een pure naturist?. Nee, misschien ben ik een kruising tussen naturist en nudist en whatever. 

Ik loop graag naakt waar het kan en waar dat mag. Omdat ik dat gewoon het fijnst vind. Ik ben wel 

zo van is het winter en vind ik het koud in mijn huis. Dan ben ik bijvoorbeeld naakt met een badjas. 

Een zo vrij mogelijk gevoel dus zo wijd mogelijk dat je zo vrij mogelijk kan bewegen. Ik ga geen 

kachel op 25 stoken om naakt te zijn. Ik doe net als iedereen gewoon mijn kachel… Maar ja, nu is 

het 19,5 zonder kachel aan, maar ik stookte zeker de laatste tijd niet warmer als 18 graden. Dus in 

die zin ben ik wel naturist, dat ik wel zoiets heb van niet ten koste van de natuur. Nou, ja, ik heb 

toevallig geen rijbewijs dus ik doe zoveel mogelijk met de trein. Dat is wel lastig. Gelukkig heb ik nu 

een goede vriend met de auto, dus dat scheelt. Want heel veel naturistenterrein en plekken en de 

stranden ook in Nederland zijn soms met openbaar vervoer echt niet makkelijk te bereiken. Dus. Ja 

ik noem me naturist nudist en hoe zou ik het omschrijven? Inderdaad het bloot zijn en het vrij gevoel. 

Het gaat dus om het vrij zijn, weet je wel iedereen, het maakt niet uit wat je bent. Het gaat niet om 

merkkleding of wat dan ook. Het gaat niet om uiterlijk, het gaat om innerlijk. Ik ben echt dolblij om 

de donkere of gekleurde mensen of gehandicapte mensen of wat dan ook bloot te zien, want daar 

gaat het mij om. Ik ben misschien zelfs voor een deel van de federatie te progressief en open minded. 

Ik ben heel erg leven en laten leven. Ik vind eigenlijk wat iedereen voor zichzelf wil doen, goed 

zolang die een ander niet schaadt. En zolang die geen wetten overtreedt, al ben ik daar zelf ook wel 

niet helemaal ja heilig in, want als ik ergens in België ben en er is verder echt helemaal niemand en 

het is een leeg bos, ook al mag het niet, dan zal ik altijd een jurkje of wat dan ook stand by hebben 

om snel wat aan te trekken. Maar als het kan zou ik naakt willen wandelen. Gewoon omdat weet je, 

die schoenen zal je altijd aan hebben, want het is gewoon om verwondingen te voorkomen. Maar 

gewoon de wind op je lijf voelen, de regen, even te veel water, modder en weet je gewoon de 

elementen gewoon op je lichaam. Dus Misschien ben ik nu juist wel naturist. 
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Interviewer: Vindt u dat er een verschil is dus want je zegt: ik denk niet in hokjes, naaktrecreatie 

en naturisme? 

 

Respondent 7: Sommige. Sommigen naturisten doen nogal superieur na naar nudisten schap 

naaktrecreanten. En ik heb zoiets van, laat iedereen in zijn waarde, laat iedereen het beleven zoals 

hij wil. Voor iedereen is het ook ontwikkeling. Iemand die nu bijvoorbeeld naaktrecreant is en 

misschien alleen maar af en toe naar de sauna naakt gaat en voor de rest nog niet durft. Die is niks 

meer of minder dan jij of ik. Dat is een ontwikkeling. Het is, weet je, je hoort helaas veel te vaak bij 

koppels dat alleen de man naturist is en de vrouw niet durft. Dat vind ik zo erg. En weet je dat hele 

Facebook en het idee dat een vrouwentepel fout is en de man daar mag je zo ongeveer alles van 

zien? Nou ja, bijna alles. Juist vorig jaar was er bijvoorbeeld een programma in Nederland waarin 

naakte mensen voor een klas stonden met jonge kinderen en dat was eerst de hemel. Het is een 

heel integer programma waarin juist heel erg werd benadrukt dat alles oké is als het jouw wil is niet 

omdat je onder druk gezet wordt. Iedere aflevering de vraag van, vinden jullie dit oké en iedere 

aflevering erop wijzen van joh als iemand je vraagt een naaktfoto te versturen. Doe dat alleen als je 

dat zelf 100% wil, niet omdat iemand je onder druk zet, juist niet. Iedereen moet leven op de manier 

waarop hij of zij het gelukkigst is, zonder anderen te schaden. En of dat gekleed is of naakt of iets 

ertussenin dat maakt mij niet uit. Of dat homoseksueel is, monogram of polyamorie omdat mensen 

ook zich realiseren dat ze van meer mensen kunnen houden. Laten we eens gewoon lief zijn voor 

elkaar. Ik denk dat ik eigenlijk een generatie te laat geboren ben. Ik ben eigenlijk gewoon een hippie 

maar dan geboren in 1970. Ik denk dat ik in die flower power tijd wel zou passen, eerlijk gezegd. 

 

Interviewer: Hoe vaak doet u aan naturisme? 

 

Respondent 7: In de winter niet vaak genoeg. Ik ga af en toe naar de sauna en that’s it. Sowieso 

medisch gezien kan ik niet zo goed tegen vliegen, dus ik zal niet heel gauw om naakt te kunnen zijn 

naar de zon vliegen. Ja, ik ga met de auto naar Zuid Frankrijk om te kamperen, maar dat deed ik 

ook voordat ik naturist was, dus dat maakt geen verschil. Maar je hoort ook wel eens een naturisten 

cruise dit of weet ik, dan denk ik van ja, leuk maar. Ik ga er niet speciaal midden in de winter voor 

het overwinteren of wat dan ook, dat deed ik voorheen ook niet. 

 

Interviewer: Ja en waar beoefent u dan vooral het naturisme? 

 

Respondent 7: Als het weer toelaat, dan ga ik als ik vrij ben naar Vrouwenpolder. Dat vind ik het 

allermooiste strand wat ik tot nu toe ontdekt heb. Bredene heb ik nog niet opgezocht, want sorry, 

maar dat stelt gewoon niks voor. Ik ben naar Athena Ossendrecht geweest, Athene Helios, Athena 

Le perron en de rest nog niet. Dat moet ik ook nog doen en ik heb naakt gezwommen in het zwembad 

van de VUB. Eens in de twee weken op zaterdag kan dat. Dat heb ik ook al gedaan en Lago ben ik 

geweest en Aqualibi ben ik geweest. Dan Alicante en op vakantie vorig jaar. 

 

Interviewer: Ja en hoe ervaart u die deelnamen dan aan het naturisme in Vlaanderen? 
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Respondent 7: Het aparte is, ik woon hier nu zes en een half jaar, waarvan drie jaar als naturist. 

Toen ik nog geen naturist was, had ik hier behalve collega's waar ik mee omging, nul komma nul 

sociale contacten. En sinds het naturisme heb ik er heel veel in België. En dat is niet puur 

oppervlakkig of zo. In Nederland maakte ik ook niet heel veel vrienden. Ze zijn eigenlijk allemaal 

naturist. 

 

Interviewer: Dat is dan wel iets positiefs dat daaruit voorkomt? 

 

Respondent 7: Ja en en hoe komt dat? Het niet beoordelen. 

 

Interviewer: Ervaart u soms ook dingen negatief als u aan het naturisme doet? 

 

Respondent 7: Wat ik als negatief ervaar, ten minste. Ik ben dan uiteindelijk lid geworden van de 

vereniging Athena en ik heb daarvoor en hele oriëntatie gedaan op alle verenigingen die er zijn in 

België en er zijn er helaas nog iets te veel die ik te ouderwets vind. In de zin van die delen niet de 

open-mindedness die ik heb. Die zijn heel erg huisje, boompje, beestje en alles wat buiten het 

standaard gezin valt qua leefvorm of dat nu single is of wat dan ook. Of die single nu weduwen is of 

maakt niet uit, dan ben je ineens een geïsoleerde. Daar vecht ik tegen en daar zal ik tegen blijven 

vechten. Naturisme is voor iedereen, dus ik zal heel erg een voorvechter worden want voor mijn 

gevoel is een deel van het naturisme in België in een generatie blijven steken en die doen te weinig 

aan promotie. Ik vind dat naturisme in België uit de kast moet. Want we zijn een onbekende dus 

onbeminde leefvormen. We moeten mensen laten zien die dat durven. Mijn werkgever weet het, ik 

praat er op mijn werk heel open over met Nederlanders, Belgen, Fransen. Weet je wel een beetje 

als je gewoon over vakanties en zo praat en dan hoor je eigenlijk helemaal niemand afwijkend. 

Sommige mensen van oh. Weet je wel van mensen van wie je het niet verwacht, ook soms mensen 

die wel zoiets hebben van ‘ik vind het eigenlijk eng, maar ik zou het heel graag willen’. Het is geen 

fotomodellenfiguur of zo. Het is gewoon een heel ongewone vrouw met zijn eigen onzekerheden. Ik 

heb striemen, ik heb huidplooien en dat doet er niet toe. Lekker nog juist die frisse lucht is goed voor 

je huid. 

 

Interviewer: En dan voelt ze zich dan als u aan naturisme doet? 

 

Respondent 7: Heerlijk vrij. Heerlijk. Huishoudelijk doe ik soms ook naakt. Koken vind ik het enige, 

omdat je dan met warm water en zo bezig bent, dat is gewoon wat riskanter. Maar wanneer het kan 

doe ik het. En helaas in mijn tuin kan het maar heel weinig of ik moet echt heel erg goed uitkijken, 

want ze hebben een boom gesnoeid dus ik denk dat ik een of ander kamerscherm moet kopen en 

dan kan ik net onder het begin liggen en zorgen dat ze me niet zien, want anders ben je strafbaar. 

Op dat gebied is België nog net niet een Taliban land. Dat is echt diep triest en ik denk dat de enige 

manier waarop we dat kunnen gaan doorbreken is, ja, toch hopelijk zo veel mogelijk mensen 

verzamelen die wel durven erover te praten die wel durven zich laten zien. En je hoeft niet continu 

naakt te zijn, maar vertel erover wat je doet en hoe het voelt en wat dat brengt en hoe de sfeer is 

onder naturisten weet je wel. Dat het niet gaat om status, dat je hier niet Nikes hoeft te dragen dat 
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je… Ja je mag Nikes dragen omdat je ze lekker vindt zitten, maar niet omdat er Nike op staat. Als 

dat toevallig de schoenen zijn waar jij het lekkerst in loopt, ga je gang, maar het gaat niet om Nike. 

 

Interviewer: En u zei dat u dan ook in het buitenland aan naturisme gedaan heeft, maar vindt u 

dat dat verschilt ten opzichte van België? 

 

Respondent 7: Nu, als je eenmaal op een afgesloten terrein bent, is op zich niet zoveel verschil. 

Het enige grote verschil is dat het in België absoluut, behalve het strand van Bredene, niet buiten 

een afgesloten terrein kan. Dat is het grote verschil. Ook al zou je in theorie helemaal in je eentje in 

een bos lopen als er dan toevallig een politieagent langskomt, heb je een zedenzaak aan je broek, 

kan er een zedenzaak zaak aan je broek hangen. Terwijl wie doe jij kwaad? Helemaal niemand. Ga 

je naakt lopen en de lopen allemaal kinderen in het bos. Ja dan vraag je om problemen, maar dat 

weet je. Ik zou het heel fijn vinden als er een wet kwam zoals in Nederland heb je de artikel 430 van 

het Wetboek van Strafrecht, waarin staat dat naakt recreëren mag tenzij de omgeving niet geschikt 

is. Dus dat betekent naakt in een stad lopen? Nee, natuurlijk niet. Maar naakt op een strand of naakt 

in een bos zolang het niet vol met kinderen loopt. Je kan beboet worden, maar als je dat aanvecht 

bij de rechter. Er is bijna nog geen enkele zaak die de aanklager gewonnen heeft, want negen van 

de tien keer zegt de rechter gewoon gemeente of Staatsbosbeheer bewijs maar dat het daar niet 

geschikt is. Tuurlijk, en loop jij midden op de kavelstaat in je nakie. Ja, tuurlijk dat je dan wel bestraft 

wordt. Logisch. Het is niet om de te choqueren. Maar het lijkt in België wel alsof je je moet schamen 

hoe je geboren bent. Dat dat niet gezien mag worden. En juist heel veel mensen die nog niet zo lang 

naturist zijn of vrouwen die vroeger gewoon wel in een badpak of een bikini liepen, die zeggen ook 

van voor hun is de drempel soms heel groot, maar die zeggen als het dan eenmaal geprobeerd 

hebben, ja, maar nu voel ik mij helemaal niet bekeken. Nu voel ik me niet beoordeeld. Het is niet 

voor niks. Als wij in Vrouwenpolder op het strand liggen, liggen daar ook wel eens gezinnen waar 

bijvoorbeeld de man of de vrouw of een deel naakt is en vooral pubers gekleed. Maar er liggen soms 

ook groepjes meiden in bikini gewoon gekleed. Dan hebben we wel zoiets van, ja, maar. Hallo, het 

hele strand is van jullie. En ik denk uiteindelijk omdat ze bij ons niet lastiggevallen worden en op 

een ander strand wel. En dan linken ze naturisme aan seks. Maar bij ons worden vrouwen weinig of 

niet lastiggevallen, minder als in een gekleed zwembad of in de geklede sauna of op een gekleed 

strand. 

 

Interviewer: U bent er vrij open over dus uw omgeving is op de hoogte van het feit dat u aan 

naturisme doet en hebt u daar ooit al commentaar op gekregen? 

 

Respondent 7: Ja. Nog nooit, nog nooit negatief. Ik heb wel een collega, dat is een van origine 

Tunesische. Die is een keer naar een naakt sauna geweest met een andere vrouwelijke collega en 

die hebben per ongeluk de pech gehad dat die toevallig op zo'n avond waren dat er wel van die oude 

mannetjes zaten. En, zij is bloedmooi en Tunesisch dus ze valt nogal op. Dus ik ben met haar gekleed 

naar de hamam geweest, naar dames hamam en ze durft dan nog wel op een damesdag eventueel 

bloot. Maar in die cultuur ligt dat gewoon veel moeilijker. Maar ze veroordeelt mij niet. En misschien 

dat beetje met langzame aanpak, dat ze uiteindelijk wel durft. Die heeft één keer een rotte ervaring 

gehad. Ja, en voordat zo’n rotte ervaring eruit is, dat duurt even. 
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Interviewer: En als ik mag vragen naar waarom dat u aan naturisme doet, welke motieven of welke 

drijfveren heeft u dan voor die deelname aan naturisme? 

 

Respondent 7: Vrijheid. Zijn wie ik ben. Onverbloemd en onbeschaamd. Geen schaamte, gewoon 

in het naturisme ben ik oké om wie ik ben. Niet om hoe ik eruitzie, maar om wie ik ben. 

 

Interviewer: En denk je dat er ook voordelen verbonden zijn aan het naturisme? 

 

Respondent 7: Vooroordelen dat is het grote voordeel dat je gewoon kan zijn wie je bent, zonder 

dat het van belang is hoe je eruitziet. En het gaat juist heel erg om respect en om interesse in wie 

je bent, en niet in wat je bent. 

 

Interviewer: Kan u mij ook enkele positieve ervaringen toelichten over het deelname aan het 

naturisme in Vlaanderen? 

 

Respondent 7: Ja in Vlaanderen. Dat was toevallig gelijk de eerste keer in Brussel. De tweede keer 

in Vlaanderen is toevallig die tentoonstelling geweest. Ik ben twee keer naar die tentoonstelling 

geweest, daar heel veel met mensen kunnen praten. Een super sfeer. Bij een keer was dat met 

toegangslots dat mensen in groepen binnen kwamen om de drukte te spreiden. De vroegste groepen 

waren echt de prototype naturisten qua leeftijd, want ik ben wel 51, maar misschien omdat ik zo 

vroeg of zo kort naturist ben, maar ook omdat ik heel vaak minimaal 10 jaar jonger ingeschat wordt. 

Ik voel me geen 51. Ik voel me meer bij de jongeren horen. En hoe later de avond vorderde hoe 

meer meiden er waren en hoe jonger het publiek werd. En daar werd ik zo blij van, want ten miste 

mijn doel is echt dat alle generaties zich welkom voelen. En vooral, ik zou het heel fijn vinden als de 

mix man, vrouw, wat nog maar… Want nu zijn het ja, de meerderheid, helaas mannen. Niet dat ik 

ze dat misgun, maar ik gun het meer vrouwen. 

 

Interviewer: Het zijn er ook zo bepaalde drempels die je soms wel ervaart tijdens die deelname 

aan naturisme? 

 

Respondent 7: Nu de grootste drempel, is het de eerste keer doen. Weet je de eerste keer dat je 

op zo een zo’n naaktstand komt. Of het nu in binnenland of buitenland is, dan denk ik wel, oké wat? 

Hoe reageren mensen, weet je? En als je dan merkt dat eigenlijk niemand reageert. Niet dat je 

genegeerd wordt, maar dat niemand opkijkt. Dan en dan wat ook zo ideaal is. Weet je, je bent zo 

gewend dat je op een strand of het zwembad als je gaat zwemmen dat je op een of andere manier 

moet zoeken, zorgen dat je al je spullen nog ziet, want er wordt zoveel overal gestolen. Op het 

naaktstrand niet. Iedereen ruimt zijn spullen op. Het is niet vol met zwerfvuil. Iedereen neemt zijn 

het afval mee. Iedereen gaat veel meer om met de omgeving. Alsof het hun huis is en in de zin van 

zorgen voor. Dat is zo raar. Waarom weet ik niet? 

 

Interviewer: Denk je dat er ook soms nadelen verbonden zijn en het naturisme? 
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Respondent 7: Ja soms. De bekrompenheid van sommige groepen naturisten nog die niet mee zijn 

met de huidige tijd. Die zich nog niet realiseerde dat het 2022 is, maar die dat soort mensen heb je 

ook in de geklede sferen. Ja dat dat. Het is verplicht om je terreinen af te sluiten, maar het hoeft 

niet zo hectisch. Weet je bij sommige verenigingen, dan moet je nog net niet alles in drievoud 

indienen, alleen kom je alleen binnen als je geïntroduceerd wordt door iemand. En dan nog moet er 

een peter en meter enzovoort. Ik vind het niet kunnen hoe sommige verenigingen zo wantrouwend 

zijn naar potentiële naturisten. En ja. Natuurlijk bestaat het risico dat je een keer een foute persoon 

binnenhaalt. Weet je ook wij zullen hopelijk op den duur een afspiegeling van de maatschappij zijn 

en dat betekent dat ja, er zal soms een fout er doorheen glippen, maar die heb je overal. Of het nu 

in een kerk is of op een school of in een sekte of in een in een whatever. Of weet je ja, je hoort over 

ontucht met kinderen. Ja, je hoort over verkrachtingen, maar dat is. Eigenlijk in de naturistenwereld 

heb ik het nog nooit gehoord en ik hou overal mijn oren open. En misschien juist doordat je allemaal 

naakt bent valt het op. Want er is best wel sociale controle, omdat het is afgesloten. Weet je, dat is 

het voordeel want het is overal eigenlijk op terreinen en nooit helemaal open in de buitenlucht 

behalve een naaktstrand. Dus de afgebakende omgeving maakt dat er veel sociale controle is, dus 

weet je vroeg of laat loop je tegen de lamp. Maar dat is het enige dat het nog niet open genoeg is. 

Er zijn een aantal hele goede verenigingen waar dat overigens wel is, hè? Ik Helios Meerbeek, Athena 

Helios, dat tussen Leuven en Brussel. Dat is echt super toegankelijk voor nieuwe mensen. Daar ben 

je ook welkom als je nog geen lid bent van de federatie. Als u gewoon zoiets heeft van ja, ik vind 

het nog eng. Ik wil het een dag proberen om te kijken of het me wel bevalt. Daar staan zij heel erg 

voor open. En toen ik daar voor de eerste keer kwam toen was ik nog maar heel kort naturistisch. 

Dat was het best wel eng. Was eigenlijk mijn eerste camping bezoek, gewoon voor een dagbezoek. 

En dat was gelijk een warm bad. Sommige terreinen waar veel vaste gasten zijn, dat heb je ook op 

geklede terrein, dan is het echt zo van wat kom je doen? En daar was het van in de zin van wat kom 

je doen, maar dan op een positieve manier. Welkom en als je vragen hebt, weet je wel die manier. 

Ze verschillen allemaal van karakter. 

 

Interviewer: Hebt u ook al eens een negatieve ervaring gehad? Tijdens die deelname aan het 

naturisme? 

 

Respondent 7: Nee nog niet, maar dat komt omdat ik nog niet op de wat meer conservatieve 

terreinen ben geweest, want ik vrees dat ik ze daar tegenkomen. 

 

Interviewer: En, waarom denk je ze daar wel tegen te komen? 

 

Respondent 7: Ik ben heel idealistisch en een voorvechter van ja gelijkheid en voor iedereen en 

dat. En dat zal niet overal even geapprecieerd worden. Ja, dus wat dat betreft, ik denk dat het op 

de meer echt besloten terreinen van oh oh oh vreemdelingen eng eng eng en dat soort is. Daar zal 

ik misschien wat negatieve ervaringen gaan krijgen. 

 

Interviewer: Zou je het naturisme aanraden naar een andere? 
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Respondent 7: Ja. 100%. 

 

Interviewer: En om welke reden zou je dat wel aanraden? 

 

Respondent 7: Vooral aan mensen die heel onzelfzeker zijn. Vooral aan vrouwen, want heel veel 

mannen durven het wel. Vooral aan vrouwen en alleenstaande mannen, want die voelde zich vaak 

bekeken. In de zin van dat een alleenstaande man die naturist is dat hij op zoek is naar seks zal 

tussen zitten. Maar dat hoeft helemaal niet het geval te zijn, helemaal niet. Maar ze worden daar wel 

op aangekeken. Net als in de hele maatschappij zou het fijn zijn als iedereen beoordeeld wordt op 

zijn persoonlijk gedrag en niet op een hokje. En iedereen heeft recht op fouten en iedereen heeft 

recht op een tweede kans, tenzij je iets heel erg verschrikkelijks heb gedaan natuurlijk, maar weet 

je niemand is onfeilbaar. 

 

Interviewer: Bent u aangesloten bij de Federatie van Belgische naturisten? 

 

Respondent 7: Ja. 

 

Interviewer: En hoe bent u daar voor het eerst in contact gekomen? 

 

Respondent 7: Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Op één of andere manier ook denk ik via 

Facebook of zo. Daar heb ik, of via een ander sociaal medium, de ex voorzitter leren kennen. Met 

hem had ik contact voor de tentoonstelling in Luik. Toen ben ik natuurlijk op tv gekomen. En toen 

ben ik, ik was eerst lid van de NFN. Dus Nederland ook al woonde hier, omdat de NFN en die heeft 

een tijdschrift en dat vond ik als totaal nieuwe naturist wel makkelijk. En het tweede jaar ben ik dus 

lid bij de FBN. Heb je veel gegadigde dat die meedoen? 

 

Interviewer: Ja ik heb 20 geselecteerd, maar ik heb 127 mensen die zich aangemeld hebben. 

 

Respondent 7: Zo fantastisch. Fantastisch echt, dat valt me reuze mee. 

 

Interviewer: Ja ik ben er zelf ook aangenaam door verrast. 

 

Respondent 7: Ja. Ja, echt, maar weet je dat kan je ook in je onderzoek gebruiken dat je zoveel 

aanmeldingen had dat je hebt moet selecteren. Ik bedoel dat helpt, want we zijn natuurlijk een heel 

kleine splintergroep. Nederland heeft er ondanks ze een klein land zijn ook de grootste Federatie van 

de wereld en dat betekent dat ze een beetje kunnen lobbyen in de overheid. Wij zijn zo klein en zij 

hebben een deel een professionele organisatie. Wij draaien puur en alleen op vrijwilligers, dus weinig 

of geen ingang bij de overheid. En trouwens sowieso ligt dat er in België stukken moeilijker omdat 

je natuurlijk zoveel overheden hebt. Dus daarom krijgen ze in Nederland wel wat meer voeten aan 

de grond en als er ergens bouwprojecten zijn waardoor een naaktstrand in gedrang zou komen dan 

kunnen zij in overleg met gemeentes. Dat ligt bij ons een stuk moeilijker. Maar het zou dus mooi 

zijn als zo'n als jouw onderzoek ons instrumenten geeft om juist te kijken van hoe kunnen wij ons 

beter profileren. Maar hoe kunnen we ook zorgen dat we bekenden worden in de zin van minder eng. 
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Ik denk dat een groot probleem in een soort van angst voor het onbekende zit. We zijn natuurlijk 

een kleine vereniging. De meeste kleine federatie met ja wel iets van 7.000 à 8.000 leden. Dat is 

nog steeds best veel, maar op een totale bevolking van 10 miljoen is dat natuurlijk maar een promille. 

Uiteindelijk zijn dus best veel meer mensen die op of in het buitenland of in de sauna. Of weet je die 

in een of andere vorm naakt recreëren naast de naturisten nog en die mensen kan je misschien wel 

motiveren om die drempel over helpen omdat ze het misschien fijn voelen. Ik denk dat de COVID 

periode wel geholpen heeft, want ik heb wel via via gehoord dat er best wel veel mensen zijn die ook 

die in die periode met al dat video conference en thuiswerken zoiets hadden van waarom zou ik me 

nog aankleden? Ik denk inderdaad wel dat ze het gevoel hebben ontdekt dat het gewoon fijn is. 

Vandaag bijvoorbeeld, er staat nu een hele reportage in de Humo over de beha. Dat dat eigenlijk zo 

slecht is. Dat zelfs deskundigen eigen zoiets hebben van mevrouw doe alsjeblieft, doe die beha uit 

wat je verziekt je lichaam. Wat je knelt je lymfeklier af. Dan denk ik van nu, we laten ons zo 

beknotten, zelfs ten koste van onze eigen gezondheid. 

 

Interviewer: Wat vindt u de sterktes van de federatie momenteel? 

 

Respondent 7: Dat we ondanks dat wel klein zijn dat we een best wel goede ploeg vrijwilligers 

hebben. We hebben natuurlijk de afgelopen twee jaar door corona bijna niks kunnen organiseren. 

Gaan we nu weer wel aan beginnen. En. Ja dat het een hechte ploeg mensen is. Ondanks in deze 

tijd waar vrijwilligers werk, toch niet heel erg hip en happening is, weet je dat elke keer als je een 

oproep doet dat toch telkens wel wat reacties komen dat het nooit is dat het helemaal dood bloed. 

Dus dat vind ik mooi. 

 

Interviewer: Ja en zijn er zaken dat je denkt dat is nog een werkpunt voor de federatie. 

 

Respondent 7: Nu. Ja, denk ik nog een heleboel. Kijken hoe we jongeren erbij beter bij betrekken. 

Hoe we met bescheiden middelen toch meer aan ja openheid kunnen doen. Zichtbaarheid. Ja, weet 

je, het hoeft niet allemaal duur te zijn met sociale media. Een beetje kan je heel veel dingen, ook 

best gratis, maar dat is ook heel gemengd. Het gaat niet om het bekeken worden, absoluut niet. 

Bijvoorbeeld door in nieuwsbrieven foto te plaatsen waar ik gewoon keurig bloot op het strand loop 

en je mee op de rug of op de buik ziet, maakt mij het uit. Dat je mij gewoon naakt ziet genieten. In 

bijvoorbeeld heel veel NFN bladen zie je helaas te veel mensen gewoon met het normale standaard 

lichaam en ik gebruik mijn lichaam en het feit dat ik af en toe naakt poseer juist om te laten zien dat 

iedereen oké is. Dat is mijn vehikel om te zeggen van ik zie er niet perfect uit. Ja, ik ben te dik, 

lekker belangrijk. Ik gebruik mijn lichaam op die manier niet van kijk maar eens pronken. Nee, juist. 

Ter inspiratie van mensen van geniet gewoon, ongeacht hoe je eruit ziet. Je bent oké.  

 

Interviewer: Vind je dat die lidkaart van het FBN een meerwaarde heeft? 

 

Respondent 7: Ja en nee, het moet meer een keuze zijn, denk ik op den duur. In de zin van lidkaart 

van de vereniging is oké, maar dat je kan kiezen. Inderdaad, in de toekomst tussen wel of geen FBN. 

Want waar heb je de FBN in kaart voor nodig? In een aantal buitenlanden op terreinen om daar 

binnen te komen. Als je naar het buitenland op vakantie wil of bijvoorbeeld voor bepaalde kortingen 
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daar is die handig voor. Als je lid wordt van de FBN zelf via de FBN zelf dan inderdaad ben je gewoon 

te alle tijden welkom zonder allerlei controle vragen en de verenigingen die het ook op die manier 

doen. Want bij Athene uiteindelijk nu ook. Het eerste jaar kreeg ik allemaal vragen. Weet je, hoe 

ken je ons en waarom als single enzovoort. Ik heb tussendoor even opgezegd om weer te oriënteren 

naar welke vereniging ik wil. Ik had uiteindelijk niet zo heel veel tijd om te oriënteren, omdat ik veel 

moest werken, dus ben ik weer terug opnieuw lid geworden van Athena. Maar die hadden inmiddels 

een hele nieuwe site. Dat soort vragen moeten bij iedere vereniging verdwijnen en dat iedereen 

gewoon welkom is en dat je op het moment dat iemand binnen is dat je dan is gaat beoordelen van 

oké. Kijk het even aan. Dat er voor mij part een soort proeflidmaatschap is, als dat dan een tussen 

manier is om vast te stellen of iemand koosjer bedoelingen heeft. Maar in principe moet vanaf het 

begin iedereen een kans krijgen om zich te bewijzen en niet voor niet een selectie. Ik vind dat we 

soms bijna discrimineren en dat kan niet meer. Het kan gewoon niet, het is voor iedereen. 

 

Interviewer: Gaat u in de toekomst nog blijven deelnemen aan het naturisme? 

 

Respondent 7: Ja, 100% zeker. Ik zou eigenlijk niet anders meer willen. Er zijn ook naturisten die 

naar de naturisten camping gaan en die komen er niet van af in die twee weken dat ze er zijn. Wat 

ik doe is een beetje afhankelijk van het weer, maar ik ben ook wel heel erg geïnteresseerd in de 

omgeving, dus een deel van mijn vakantie ben ik inderdaad ook echt wel gekleed, maar meer om 

dingen te bezoeken. Ik ga niet. Ik ben niet een type voor of na het naturisme of ik nu naturist was 

of niet. Ik ben van half rust, half beleven en het beleven. In een stad om die te bezoeken ga ik echt 

niet naakt lopen. Maar de dagen dat ik rust heb, is dat op de camping en het is minimaal 18 graden. 

Ja, dan gaat er echt geen kleding aan hoor. 

 

Interviewer: Als u naar de toekomst toe iets zou mogen behouden aan het naturisme van nu wat 

zou dat dan zijn? 

 

Respondent 7: De relaxte sfeer. Weet je wel het echter de interesse in de personen onderling wat 

moet behouden worden. De manier van omgaan met de omgeving en de natuur. Wat zou er moeten 

veranderen? Het zou mooi zijn als er meer locaties komen. Het zou ook fijn zijn als dat meer kan op 

plekken die je wel redelijk goed kan bereiken met het openbaar vervoer. Dat niet alles en iedereen 

benzine moet slurpen om naturist te kunnen zijn. Dat zou wel heel fijn zijn. Dat soort dingen. 

 

Interviewer: Dit is inmiddels al mijn laatste vraag. Als je naar de toekomst toe iets zou veranderen 

aan het naturisme wat zou dat dan zijn?  

 

Respondent 7: Het is heel fijn bijvoorbeeld als Brusselaar dat je één keer in de twee weken zou 

kunnen zwemmen. Maar het zou heel fijn zijn bijvoorbeeld dat je er een stukje in het Ter Kamerenbos 

of in het Zoniënwoud zou kunnen zijn, waar al is het een afgebakend stuk van 100 bij 100 meter 

voor mijn part dan ben je net een soort reservaat dat wel. Dat er af en toe ergens een stukje park 

is wat clothing optional is, weet je wel, want wat ik fantastisch vind de clothing optional, de stranden 

zoals die in Spanje grotendeels zijn dat gekleed en niet gekleed in pure harmonie lang naast elkaar 

leeft. En dat dat onderling perfect gaat zonder dat er opmerkingen over en weer zijn. Dat het gewoon 
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normaal is, iedereen kiest wat hij draagt, waar hij of zij zich fijn bij vindt en daar heb je inderdaad 

gezinnen waarin bijvoorbeeld moeder topless loopt. Vaders naakt, de kleintjes ook naakt en de puber 

gekleed. Weet je, dat kan, maar ook compleet geklede groepen en compleet naakte groepen die 

hetzelfde strand delen. En dat kan ook gewoon. Dat zou mijn droom zijn dat er eigenlijk overal langs 

het strand een hele boel clothing optional is waar iedereen zijn keuze maakt en dat het in pure 

harmonie gaat. En, dat weet je, dan heb je ook een beetje dat op dat gebied het totale verdwijnen 

van hokjes. Ik wil niemand verplichten om naturisten te zijn. Ik wil het wel promoten, maar ik wil 

natuurlijk niemand verplichten. Weet je ook al zou dat gemengd zijn naturist, niet naturist dat ze 

gewoon samen dingen kunnen beleven. Als dat je bijvoorbeeld kan gaan kanoën in de Ardennen en 

degene die naakt willen zijn, die zijn naakt. En degene die wat willen dragen die dragen iets. Degene 

die naakt zijn zitten natuurlijk altijd netjes op een handdoekje dat wel. Weet je dat zou mijn droom 

zijn. Dat je plekken hebt of puur naakt, maar dan het liefst wat opener zodat het wat minder een 

afgesloten bijna sektarische gemeenschap is. Clothing optional wil zeggen van oké, je mag gekleed. 

Maar je moet niet moeilijk doen over mensen die naakt zijn. Dat je van tevoren weet dat het kan 

gebeuren dat hier mensen bloot zijn en dat heb je maar te accepteren, want je bent hier. 

 

Interviewer: Dus dat zou dan toch ideaal zijn als jullie zoiets zouden kunnen realiseren? 

 

Respondent 7: Als je dat kan realiseren, hoeft het ook niet per se achter slot en grendel. Want dan 

is het. Achter slot en grendel, dat helpt niet. 

 

Interviewer: Ja, merk je dan dat de wetgeving daar dan toch wel parten speelt. 

 

Respondent 7: Ja, dat ben ik wel bang voor. De wetgeving, ik snap hem nog niet helemaal, want 

er zijn wat tegenstrijdige berichten, want er zijn in Belgisch Luxemburg groepen die inderdaad naakt 

wandelingen doen en die beweren dat het mag. Anderen zeggen weer dat het absoluut niet mag, 

dus het is mij nog niet helemaal duidelijk. Ik zou blij zijn als die mensen gelijk hebben en vooralsnog 

hebben die gewandeld. Ik neem aan dat zij ooit weleens politie tegenkomen, toch? Vooralsnog 

hebben ze geen problemen. Wat die doen, er lopen vrijwilligers mee. Die lopen op afstand en die 

houden de boel in de gaten en die geven seintje als het wijs is om dingen aan te trekken. Op die 

manier doen ze dat en dat is perfect, weet je wel, zij deerden niemand. Ze kijken heel goed uit om 

niemand te choqueren en dat soort dingen. Maar ik denk uiteindelijk ook dat het naturisme is. Het 

is een fijn gevoel, maar ik denk dat het ook echt wel een instrument kan zijn om heel veel 

onzekerheid bij mensen weg te nemen. Ook juist als het naakt gewoner is, dan denk ik dat je 

misschien ook een heel goed instrument hebt tegen een deel van de zedenmisdrijven. Tegen het 

seks team, tegen kinderen of tieners die zelfmoord plegen omdat er omdat ze per ongeluk een keer 

naakt gefotografeerd zijn of zelf een selfie gestuurd hebben en die de wereld ingestuurd wordt. Ik 

heb niet over pornografie gewoon puur naakt zijn. Zo'n schande en zo'n schaamte dat ze uiteindelijk 

zelfmoord plegen. Ik bedoel. Het kan voor heel veel dingen zo nuttig zijn. Voor heel veel mensen en 

heel veel vooral jongelui die alleen maar het Instagram ideaal zien. Daar kan het zo een eye opener 

zijn door juist te laten zien van mensen zien er zo uit. Daarbij kunnen wij helpen. Weet je, het gaat 

er juist om dat we willen laten zien hoe normaal iedereen is. En de één wordt dik geboren, de ander 

worden dun geboren, dan wordt er rood geboren, de ander wordt blauw geboren bij wijze van 
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spreken. We zijn allemaal oké zoals we zijn en juist vooral ook mensen als je een borstamputatie 

hebt of een stoma, of wat dan ook. So what.   

 

Interviewer: Bedankt dat was inmiddels al mijn laatste vraag. Ik weet niet waar u zelf nog vragen 

of toevoegingen heeft? 

 

Respondent 7: Ik denk dat niet. Ik denk dat ik alles wat ik wilde uitdragen gezegd heb. 

 

Interviewer: Als u nog bedenkingen heeft of vragen of zo, mag je mij ook altijd contacteren via 

mail of telefoon. Indien u het wenst kan ik u na afloop mijn thesis onderzoek bezorgen? 

 

Respondent 7: Graag. 

 

Interviewer: Super dan wil ik u nogmaals bedanken voor de tijd die u heeft vrijgemaakt en wens 

ik u nog een fijne avond.  

 

 

 


