Factsheet naaktrecreatie & naturisme
Basiscijfers
Aantal naturistenverenigingen NL:

56

Aantal verenigingsterreinen NL:

44

Aantal commerciële naturistencampings NL: 15
Aantal Noordzeestranden NL:

36

Aantal binnenlandse stranden NL:

46

Aantal leden NFN en verenigingen:

circa 60.000

Aantal naturisten / naaktrecreanten NL:

circa 2 miljoen

Naaktrecreanten in Nederland
In Nederland recreëren bijna 2 miljoen mensen regelmatig naakt, dat is ongeveer 1 op de 8 à 9.
Van deze 12% van de Nederlandse bevolking zijn er zo’n 60.000 aangesloten bij NFN of een van de
verenigingen. 97% van de naaktrecreanten in Nederland is dus niet aangesloten bij een organisatie op het
gebied van naaktrecreatie. Naaktrecreanten en naturisten wonen door het hele land, in een evenredige
regionale spreiding. Deze groep heeft wel vaker dan gemiddeld een hoge opleiding (vanaf havo/vwo).
De cijfers op een rijtje:
12% naaktrecreanten in Nederland, ongeveer 2 miljoen
97% is niet aangesloten bij een organisatie voor naaktrecreatie of naturisme
Voorkeuren naaktrecreatie
Bijna tweederde van de naaktrecreanten gaat wel eens naar een naaktstrand, verder worden eigen huis &
tuin, de vrije natuur en een camping genoemd als locaties voor naaktrecreatie. Verder geeft een
meerderheid de voorkeur aan een locatie waar alle aanwezigen naakt recreëren ten opzichte van locaties
waar zowel naakt als gekleed gerecreëerd kan worden.
Cijfers op een rijtje
64% gaat naar het naaktstrand
30% recreëert in eigen huis en/of tuin
29% recreëert in de vrije natuur
14% gaat naar een camping in het buitenland,
7% gaat naar een camping in Nederland
56% geeft de voorkeur aan locaties exclusief voor naaktrecreatie
44% heeft aan geen moeite te hebben met locaties voor gemengde recreatie

Vlasakkerweg 48 · 3811 MT - Postbus 1767 · 3800 BT · Amersfoort - T +31 (0)33 253 30 50 - info@nfn.nl - www.nfn.nl
Aangesloten bij de INF - BIC: RABONL2U - IBAN: NL27RABO0134037952 - BTW nr. NL 0055.99.349B01 - KvK Utrecht 40530441

Redenen naaktrecreatie
Bijna driekwart van alle naaktrecreanten geeft als voornaamste reden het zich vrij voelen. Van leden van
NFN en verenigingen ligt dat percentage zelfs boven de 80%. Andere redenen zijn het respect voor elkaar
dat op terreinen voor naaktrecreatie heerst, geen knellende badkleding willen dragen, streeploos bruin
willen worden, rust zoeken en op een mooie, natuurlijke plek willen verblijven. Slechts 10% van de
naaktrecreanten in Nederland bestempelt naaktrecreatie of naturisme als hun levenswijze. Bij leden van
verenigingen is dit 32% en bij NFN-leden 26%.
Cijfers op een rijtje
70% wil zich graag vrij voelen
35% waardeert het respect op naturistenterreinen
33% wil geen knellende badkleding aan
31% wil streeploos bruin worden
26% zoekt rust
25% is graag op een mooie plek één met de natuur
10% van alle naaktrecreanten bestempelt het als zijn/haar levenswijze
Resp. 26% en 32% van NFN-leden en verenigingsleden bestempelt het als zijn/haar levenswijze
(Cijfers afkomstig uit onderzoek naar naaktrecreatie en naturisme in Nederland uit 2012)
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