FACTSHEET - NFN OPEN & BLOOT

Naaktrecreatie in
Nederland
Wat betekent de afkorting NFN?
Onze officiële naam is NFN Open & Bloot. Wij
zijn belangenbehartiger, kenniscentrum,
ledenorganisatie en initiatiefnemer voor
naaktrecreatie in Nederland. Waar de
afkorting NFN voor staat is verouderd en
onjuist. Wij verzoeken je daarom om de
letterlijke betekenis van de afkorting NIET uit
te schrijven. De juiste benaming is: NFN Open
& Bloot - de belangenbehartiger voor
naaktrecreatie in Nederland.

2 miljoen naaktrecreanten in
Nederland
Herhaaldelijk onderzoek van
onderzoeksbureau Motivaction in opdracht
van NFN Open & Bloot heeft uitgewezen
dat er in Nederland zo’n 2 miljoen mensen
zijn die zo nu en dan naakt recreëren. Dit
cijfer is al jaren constant en het onderzoek
is recentelijk herhaald.

Stijgt of daalt dit aantal?
Momenteel wordt er een nieuw onderzoek
gedaan door onderzoeksbureau Motivaction.
We gaan ervan uit dat dit cijfer stabiel
gebleven is of iets is toegenomen. NFN Open
& Bloot heeft ongeveer 58.000 leden. Het
afgelopen jaar hebben we een lichte stijging
in het ledenaantal gehad.

Waarom recreeëren mensen
graag naakt?
Het gevoel van vrijheid is de belangrijkste
reden. Bloot recreëren is praktisch, geeft
je een heerlijk vrij gevoel en nét dat stukje
extra ontspanning. Het helpt je om bewust
even uit de hectische wereld te stappen,
even offline te zijn en tot jezelf te
komen. In een blote omgeving krijg je
vrijwel vanzelf meer respect voor elkaar
en accepteer je jezelf ook meer. En van
bloot zonnen wordt je ook nog eens
streeploos bruin!

Contact
Kijk voor meer informatie op www.nfn.nl of neem
contact op via communicatie@nfn.nl of
033 – 253 30 50.

Zijn mensen de afgelopen jaren
preutser geworden?
Er wordt niet minder naakt gerecreëerd.
Saunabezoek is bijvoorbeeld booming; het
aantal saunabezoekers dat een dagje bloot
gaat relaxen neemt steeds verder toe. We zijn
echter wel wat terughoudender geworden
door social media en mobiele telefoons.
Naaktrecreanten zijn niet preutser geworden,
maar wel wat voorzichtiger.

Wat is het doel van NFN Open &
Bloot?
Het verkrijgen van meer begrip en
maatschappelijke acceptatie voor
naaktrecreatie in Nederland. Dat bloot
gewoon is én blijft! Onze droom? Wij hopen
als belangenbehartiger uiteindelijk overbodig
te worden in een Nederland waarin bloot net
zo normaal is als elke andere recreatievorm.

De merken van NFN
NFN heeft na uitgebreid onderzoek gekozen
voor verschillende merken. BlootGewoon! is er
voor mensen die bloot puur als een manier
van recreëren zien, die toevallig ook nog eens
heel erg praktisch is. Natuurlijk! NFN is er
voor wie bloot meer is dan een recreatievorm
en als een manier van leven voelt. Op onze
gloednieuwe locatiezoeker BlootKompas! ben
je slechts één klik verwijderd van meer dan
1.500 blootlocaties in binnen en buitenland.

Bloot en de wet
Nederland is één van de weinige landen waar
naaktrecreatie in het openbaar wettelijk is
toegestaan. Dit is vastgelegd in artikel 430a
van het Wetboek van Strafrecht, dat in 1986
mede op initiatief van NFN tot stand is
gekomen. Kort samengevat mag je bloot
zonnen op plaatsen die hiervoor door
gemeenten zijn aangewezen (de officiële
naaktstranden) en plaatsen die hiervoor
geschikt zijn. Kijk voor meer informatie op
www.nfn.nl/naaktrecreatie

Waar kun je in Nederland bloot
recreëren?
In Nederland kun je bloot recreëren op zo’n
100 naaktstranden aan de kust en in het
binnenland, ruim 60 campings gelegen op de
meest idyllische plekken, enkele b&b’s en
natuurlijk de vele wellnessresorts die ons
land rijk is. Kijk voor een overzicht op
www.blootkompas.nl.

Contact
Kijk voor meer informatie op www.nfn.nl of neem
contact op via communicatie@nfn.nl of
033 – 253 30 50.

