
Naturistische wandelingen. Naaktief te voet, op de fiets …   
Informatie: Meedoen en zelf het initiatief nemen 
 

 
 

  

Wat is een naaktiviteit? 
Het woord ‘naaktiviteit’ is kunstmatig gevormd uit ‘naakt’ en ‘activiteit’. Bij talrijke activi-
teiten die je in de natuur kunt uitvoeren (bijv. wandelen, fietsen, zwemmen, joggen, paar-
drijden) kun je immers gewoon naakt zijn.  
Waarom worden naaktiviteiten ‘geïnitieerd’ en niet ‘georganiseerd’? 
Als iemand het initiatief neemt voor een naaktiviteit, dan laat hij anderen weten dat hij van 
plan is, op een bepaalde tijd en plaats in zijn blootje bijv. te gaan wandelen of fietsen. Wie 
zin heeft mag dan met de initiatiefnemer meedoen. Onder eigen verantwoordelijkheid en 
op eigen risico natuurlijk. 
Wanneer iemand een naaktiviteit ‘organiseert’, dan is hij de organisator ervan. Dat bete-
kent dat hij als organisator aansprakelijk kan worden gesteld wanneer een deelnemer (ook 
als dat door eigen schuld gebeurt) schade oploopt. Een voorbeeld: een deelnemer wordt 
tijdens het oversteken aangereden (omdat hij niet op het verkeer heeft gelet). De rechter 
kan dan bepalen dat de organisator de ziektekosten en de kosten van de werkgever door 
het uitvallen van de medewerker moet dragen en ook nog eens smartengeld moet betalen. 
De reden: de organisator had verkeersregelaars moeten inzetten die het verkeer ver vóór 
het oversteekpunt hadden moeten tegenhouden! Dat staat niet in de wet, maar wel (in 
Duitsland) in de actuele jurisprudentie! Voor iemand die het initiatief neemt voor naaktivi-
teiten zou dit een ontoelaatbaar risico betekenen, dus mag er geen sprake zijn van een 
‘organisatie’.   
Hoe kan ik meedoen als er een naaktiviteit is geïnitieerd? 
Hier vind je een overzicht van een aantal naaktiviteiten in West-Europa (vooral in Duits-
land):  
www.natury.de � „Zum Nacktivitäten-Kalender“ bzw. www.natury.de/kal (in het Duits) 
Je kunt hier bijv. ook gericht in een bepaalde maand zoeken of de lijst als datumlijst laten 
tonen, waarop gecomprimeerd alleen de dagen worden getoond waarvoor naaktiviteiten 
worden aangeboden. Ook kun je door op de categorie ‘Nackt Wandern’ te klikken, alleen de 
naaktwandelingen eruit filteren. Bovendien kun je invullen dat je een e-mail wil ontvangen 
wanneer er nieuwe initiatieven zijn gemeld of reeds geregistreerde initiatieven gewijzigd 
zijn. Heb je een naaktiviteit in de kalender gevonden waaraan je wil meedoen, klik dan op 

 rechts naast de datumregel. Je krijgt dan meer info over het initiatief en je kunt hier ook 
lezen hoe je je kunt aanmelden. Nadere info over het initiatief ontvang je dan per mail.  
Hoe laat ik anderen weten dat ik zelf het initiatief voor een naaktiviteit heb ge-
nomen? 
Je hebt al een naaktiviteit uitgewerkt en wil het nu voor anderen mogelijk maken, met je 
mee te doen. En je hebt ook al een datum vastgelegd.    
Registreer je dan, voor zover je dat nog niet had gedaan, als gebruiker van de naaktivitei-
tenkalender, meld je aan met je persoonlijke login-gegevens en stel een record op of be-
werk je eerder ingevoerde record.   
Als je wil dat belangstellenden zich via het aanmeldformulier kunnen aanmelden, moet je 
een mailtje sturen naar info@natury.de met je naam en e-mailadres. Nadat je deze gege-
vens hebt doorgegeven, zal de server vervolgens de binnenkomende aanmeldingen auto-
matisch naar jouw voor dit doel opgegeven e-mailadres doorsturen.  


