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NFN kleedt bewegwijzering naar naaktstranden aan
16 juli 2013
Naaktstranden liggen vaak wat verder van de bewoonde wereld dan textielstranden. Daar komt nog eens
bij dat de meeste stranden waar je bloot kunt recreëren erg slecht staan aangegeven.
Daar gaat de NFN verandering in brengen. Samen met de strandbeheerder van het naaktstrand Falga is
de eerste stap gezet.
Naaktrecreanten die op een mooie dag naar zee komen of een binnenlands recreatiegebied opzoeken, moeten vaak goed
zoeken naar de aanwijsborden richting het naaktstrand. Half verscholen, onopvallende borden of zelfs de afwezigheid van
borden zijn eerder regel dan uitzondering. Daar moet wat aan gebeuren, vindt de NFN.
Samen met de strandmanager van Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) is de eerste stap gezet naar duidelijkere
bebording om naaktstranden aan te geven. Stichting Strandexploitatie Noordkop is verantwoordelijk voor de stranden
van Den Helder en Julianadorp, waar het naaktstrand bij Falga ook onder valt.
Deze week zijn de eerste nieuwe borden geplaatst zodat blote badgasten de weg goed weten te vinden naar een heerlijk
stukje strand. De NFN is blij met de goede samenwerking met de stichting en is van plan nog vele naaktstranden
duidelijker vindbaar te maken door goede bebording.
De NFN behartigt de belangen van bijna 2 miljoen naaktrecreanten in Nederland. Als kennisplatform biedt de NFN alle
informatie over locaties voor naaktrecreatie in binnen- en buitenland, nieuwsberichten en wetenswaardigheden. Kijk voor
meer informatie op www.nfn.nl.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Jan Kamerbeek, directeur van de NFN, telefoon 033-253 30 50 (kantoor)
of 06-36 39 76 74 (mobiel),
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